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2
Spelontwikkeling 
Inleiding en toelichting

Spelen is voor slechtziende en blinde kinderen minder vanzelfsprekend dan 

voor andere kinderen. Slechtziende en blinde kinderen en zeker meervoudig 

gehandicapten kinderen, hebben op veel gebieden extra training en stimulering 

nodig, zeker op het gebied van de motoriek, visuele waarneming, ruimtelijke 

oriëntatie en de tactiele ontwikkeling. Spel wordt vaak als middel gebruikt 

om deze functies te trainen. Omdat het aanleren van nieuwe vaardigheden 

veel tijd kost, neemt het trainen en stimuleren soms alle tijd en aandacht in 

beslag. Dikwijls wordt vergeten, dat deze kinderen weinig spelen en dat leren 

spelen een doel op zichzelf zou moeten zijn. Betrokkenen rondom blinde en 

slechtziende kinderen vinden het vaak moeilijk om kinderen zo te stimuleren, 

dat de bij het kind aanwezige spelmogelijkheden zo goed mogelijk tot 

ontplooiing kunnen komen. Om aan deze vraag tegemoet te komen is de  

cursus “spelbegeleiding van blinde en slechtziende kinderen” ontwikkeld  

door drs. A. van Eijden (kinder- en jeugdpsycholoog/speltherapeut Visio)  

en drs. Y. Moleman (kinder- en jeugdpsycholoog/speltherapeut, Visio).

Binnen deze cursus wordt ook gewerkt met de Spel Ontwikkeling Schaal 

(S.O.S). Met dit instrument kun je het niveau van spel van een kind bepalen.

Bron: Spelontwikkeling en spelbegeleiding van slechtziende en blinde kinderen. 

A. van Eijden, Y. Moleman.

 Materiaal en bronnen

•  Spelontwikkeling en spelbegeleiding van slechtziende en 

blinde kinderen. A. van Eijden, Y. Moleman.

•   Activiteitenkaarten uit de methode Vijfwijzer 

Tadema, A.C., Vlaskamp, C., & Ruijssenaars, A.J.J.M. (2006). 

De Vijfwijzer. Groningen: Stichting Kinderstudies.

•  Leidse speltraining.



Leerlijn 2 | Speel- en leergedrag

5
6

 Kerndoelen
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Spelontwikkeling

MH-lijn Spelontwikkeling

De leerlingen leren zich oriënteren op hun omgeving door middel van spel. 

 

Leren leren

Werkhouding - De leerlingen leren belangstelling hebben voor de omringende wereld en leren die 

wereld onderzoeken en daarin taken uitvoeren.

Aanpakgedrag - De leerlingen leren uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken voor het 

opnemen, verwerken en hanteren van informatie. 

 

Omgaan met media en technologische hulpmiddelen 

De leerlingen leren gebruik maken van communicatiemedia en technologische hulpmiddelen.

Kerndoel 58 vormt geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A. 

Vanuit het project iExpress myself heeft Koninklijke Visio international een leerlijn ICT voor leerlingen 

met een meervoudige beperking ontwikkeld. Gezien de snelle ontwikkelingen binnen de ICT, kiezen we 

ervoor deze leerlijn hier niet op te nemen, zodat hij steeds kan worden bijgesteld. 

Kunstzinnige oriëntatie - tekenen en handvaardigheid 

De leerlingen leren ideeën, ervaringen en gevoelens uitdrukken in beelden en daarover te 

communiceren. 

 

 OVM

 Kerndoel 4

 Kerndoel 5

 Kerndoel 6

 Kerndoel 7

 Kerndoel 49
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De leerlingen leren beeldende aspecten zoals kleur, vorm, ruimte, structuur van het materiaal en 

compositie toepassen in een werkstuk.

De leerlingen leren beeldende mogelijkheden van materialen onderzoeken en toepassen in hun eigen 

werk en leren daarbij de benodigde gereedschappen op een veilige manier gebruiken.  

 

De leerlingen leren ontdekken en ervaren dat mensen iets willen meedelen en overbrengen  

door gebruik te maken van beeldende producten. 

Kerndoel 52 vormt geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A. 

 

Kunstzinnige oriëntatie - muziek

De leerlingen leren liederen zingen, alleen en in groepsverband.

De leerlingen leren begeleidingsritmes spelen op (school)instrumenten en leren samen een  

muziekstuk uitvoeren. 

De leerlingen leren speelliederen uitvoeren, bewegen op een gespeeld ritme en leren daarbij de 

ervaringen, gevoelens en situaties in beweging en dans weergeven. 

De leerlingen leren muziek beleven en genieten, onderscheiden en benoemen.

 

Kunstzinnige oriëntatie - dramatische vorming

De leerlingen leren een gegeven situatie in een gedramatiseerde vorm uitvoeren, al dan niet met 

anderen.

De leerlingen leren verschillen en overeenkomsten aangeven tussen de dagelijkse werkelijkheid en  

de doen-alsof-situatie. 

Kerndoel 58 vormt geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A.

 Kerndoel 50

 Kerndoel 49

 Kerndoel 52

 Kerndoel 53

 Kerndoel 54

 Kerndoel 55

 Kerndoel 56

 Kerndoel 57

 Kerndoel 58
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 0 tot 3 maanden

 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen
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Handelt met eenvoudige voorwerpen. 

Toelichting: houdt een voorwerp vast. Brengt een voorwerp naar  

de mond.

Heeft belangstelling voor spelmateriaal.

Toelichting: er is sprake van enige belangstelling. De leerling kijkt naar, 

vage beweging in de richting van materiaal (poppen, blokboekje).

Neemt een luisterhouding aan; valt stil.

Toelichting: dit betekent dat de leerling korte tijd niet of nauwelijks 

beweegt, soms lijkt het alsof de leerling wegstaart en/of de 

ademhaling even langzamer gaat.

Reageert op aanraking. 

Toelichting: er is een reactie van de leerling merkbaar, de reactie kan 

zowel positief, neutraal of negatief zijn.

Reageert op geur.

Toelichting: aan de lichamelijke reactie van de leerling valt op te 

merken dat de leerling reageert op een geur. Dit kan zijn een positieve 

reactie als glimlachen, maar ook een negatieve reactie als zich 

afwenden of gaan huilen.

Sabbelt op de hand.

 S1

 S2

 S3 Spelcursus blz. 68 5.3.4.

 S4

 S5

 S6 Indien leerling hier motorisch gezien 
toe in staat is: begeleiden door hand 
naar de mond te brengen.

Zoeken naar de beste houding. 
Door bijv. belletjes aan de hand te 
bevestigen wordt de aandacht 
getrokken van de leerling.  
Observatiepunten: uitgangspositie, 
waar.  
Observeren tijdens een rustmoment.
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MH-lijn Spelontwikkeling

Zintuigen worden actief, reageert steeds alerter op vertrouwde 

verzorgers en aanpak, korte aandacht voor voorwerpen en geluiden.

Bevredigt de tastbehoefte van de mond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijkt naar een voorwerp/speelvoorwerp.

Toelichting: is in staat om (korte tijd) in de richting van het  

voorwerp/speelvoorwerp te kijken. 

Heeft eenvoudig lichamelijk contact met spelmateriaal.

 3 maanden

 OVM

 S7 Activiteitenkaart SP1. 
De leerling stopt een voorwerp in de 
mond en houdt het even in de mond. 
Geef de leerling een mandje met 
meerdere voorwerpen. Varieer de 
eigenschappen van de materialen, bijv.  
rubber, hard en soft plastic, geribbeld, 
etc. Observeer de voorkeur van de 
leerling voor het materiaal. 
Geef de leerling de tijd om het 
voorwerp te ontdekken. 
Geef de leerling een favoriet voorwerp 
in de mond en prikkel vervolgens 
andere zintuigen. 
 
Oudere kinderen: 
Zoek naar een aanvaardbaar alter-
natief voor tastbehoefte met de 
mond, bv. stokje, kauwgom. 
Probeer materialen te vinden die 
aansluiten bij de thema’s binnen het 
thematisch werken.

Geef de leerling voorwerpen binnen 
mondbereik. Eventueel aan een koord. 
Individueel en zelfstandig (vrij) 
spelmoment.

 S8

 S9 Het simpel lichamelijk contact is met  
1 object, haast toevallig (aanraken van 
een blok, boek of auto).
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Verkent materiaal met de mond, tong en lippen (dit wordt ook  

wel “mouthing” genoemd). 

Toelichting: doet voorwerp in mond, sabbelt op voorwerp, likt er  

aan, bijt erop.

 

 

MH-lijn Spelontwikkeling

Van ongericht bewegen naar gericht bewegen, herhalend oproepen 

van per ongeluk verkregen effect. Geconcentreerd kijken, luisteren 

voelen. Beleefd plezier aan bewegingen gericht op sensaties. 

Manipuleren door in de mond te stoppen.

Bekijkt een voorwerp eerst (visueel, tactiel, auditief) voordat hij  

het met de mond onderzoekt. 

 

Richt zich, naast de tastbehoefte van de mond, op een andere 

lichamelijke prikkel. 

 

Reikt naar voorwerpen tijdens aanraking (blijvende aanraking).

Toelichting: in eerste instantie bij bekende voorwerpen (stap 1) en  

later ook bij onbekende voorwerpen (stap 2).

• Aan voorkeursdeel lichaam.

• Op verschillende delen van het lichaam.

• Richting geluidmakend voorwerp terwijl aanraakt met vingertoppen.

• Richting niet-geluidmakend voorwerp terwijl aanraakt met vingertoppen.

 S10 Activiteitenkaart SP2. 
De leerling onderzoekt voorwerpen 
met de mond door te likken,  
sabbelen en bijten.

Kijk uit voor dwangmatigheid.

 6 maanden

 OVM

 S11 Activiteitenkaart SP3. 
Onderzoekt het voorwerp nu niet meer 
alleen met zijn mond, maar eerst met 
zijn ogen, om het vervolgens in zijn 
mond te stoppen.Speelboog, op grond 
of box.

Voorkeuren materiaal moeten  
bekend zijn. 
Gericht aanbod aan materiaal. 
Materiaal naar de leerling toebrengen! 
Goede uitgangspositie. 

 S12 Activiteitenkaart SP4. Eventueel de mouthing behoefte laten 
bevredigen doordat hij sabbelt op een 
hand.

 S13 Maak gebruik van aantrekkelijk 
materiaal. 

Kind is passief: de lk/begeleider zorgt 
ervoor dat het voorwerp de leerling 
aanraakt aan lichaam of vingertoppen 
Kind moet gericht zijn op de ander. 
tijdens een 1 op 1 moment. 
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Reikt naar voorwerpen na aanraking (kortdurende aanraking).

• Richting geluidmakend voorwerp na aanraking met bovenlichaam 

(nadat voorwerp 10 cm verder is geplaatst).

• Richting niet-geluidmakend voorwerp na aanraking met bovenlichaam 

(nadat voorwerp 10 cm verder is geplaatst).

Toelichting: de leerling is actief. De leerling neemt een actieve houding 

aan door het voorwerp weer op te zoeken na de aanraking. Dit alles in 

een 1 op 1 moment.

Reikt naar bekende geluid makende voorwerpen zonder deze van 

tevoren aan te raken.

• Op de middenlijn (voor de leerling).

• Gehouden aan de voorkeurskant van de middenlijn.

• Liggend op de grond/mat.

• Boven het hoofd gehouden.

 S14 Hulpmiddelen: speelboog, little room.

 S15 Mogelijke opbouw: 
– horen van geluid makend object 
–  reiken/grijpen: eenvoudig 

manipuleren (diverse stadia) 
Het geluid makend object beweegt 
in de ruimte

– zoekgedrag: reikend volgen. 
1  Reikend zoekgedrag met hand/arm/ 

lichaam, totale lichaamshouding 
wending.

2  Het bewegen richting de 
geluidsbron.

Tijdens 1 op 1 momenten 
Geef de leerling een voorwerp binnen 
zijn gezichtsveld. Zorg voor aan-
trekkelijk materiaal in een rustige 
omgeving. Begeleider kan eerst tikken 
op het voorwerp om de aandacht te 
richten en daarna rustig zijn hand 
weghalen. 
Geef voorwerpen aan een koord, rol 
met een bal heen en weer, rij met een 
auto heen en weer. Hang een klok met 
een slinger op of een mobile. Zaklamp 
heen en weer bewegen. 
Maak naast horizontale bewegingen 
ook andere bewegingen. Bijv. met 
muziek met linten/parachute 
bewegen. Zaklamp rond bewegen. 
Kiekeboe spelletjes, voorwerpen 
gedeeltelijk laten zien, voorwerpen 
verder weg plaatsen. 
 
Bij voorkeur in groep(je) 
Als iemand binnenkomt noemt deze 
zijn naam, fluit of zingt. 
Naam van de kinderen noemen of 
zingen. 
Op verschillende plekken in de ruimte 
een belletje laten klinken.
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Reikt om een geluid makend voorwerp te volgen:

• op borstkast niveau

• boven schouder niveau. 

 

 

 

Zoekt een voorwerp dat buiten het gezichtsveld of tastveld is 

geplaatst (objectpermanentie). 

 

 

 

 

 

Introductie van een nieuw geluid 
makend speelvoorwerp in de kring of 
aan tafel. 
Naam kind roepen. 
Laat de leerling op de grond spelen 
met 1 ander kind met een geluid 
makend voorwerp. Liefst op een rustig 
moment of plekje, geen afleiding. 
Doe geluidenlotto in de kring met 
geluiden van huishoudelijke apparaten. 
Didactische tip: visuele verkenning kan 
tijdens veel activiteiten, zoals 
lichamelijke verzorging, muziek en 
spel, of aan tafel.

 S16 Activiteiten: zie S15. Gebruik voorkeursobjecten. 
Eerst oefenen in 1 op 1 situatie en 
prikkelarme ruimte. 
Als begeleider benader je de leerling 
vanuit wisselende posities. 
Het blikveld verbreedt door voor-
werpen steeds verder weg te plaatsen.

 S17 Activiteitenkaart SP9. 
Wanneer een favoriet voorwerp  
buiten het gezichtsveld van een kind 
geplaatst wordt, zal het deze met de 
ogen gaan zoeken. 
Laat de leerling het voorwerp fixeren 
met de blik. Laat het voorwerp 
vervolgens langzaam (gedeeltelijk) 
verdwijnen achter een doek of scherm, 
daarna weer laten verschijnen. 
Kiekeboe-spelletjes.

1 op 1 met favoriet, geluid makend 
voorwerp. Geef de leerling voldoende 
tijd (verwerkingssnelheid)! 
Stapjes:  
– laten verschijnen aan zelfde kant 
– laten verschijnen aan andere kant 
–  verstopt laten: observeer of de 

leerling zoekt en naar welke kant het 
kijkt

– zonder geluid te maken.
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Bekijkt, beluistert of bevoelt speelgoed, door deze vaak te pakken  

en rond te draaien. Zintuigelijke verkenning.

 

MH-lijn Spelontwikkeling

Objectpermanentie, is met meerdere voorwerpen bezig. Imitatie 

(probeert) van meespelende volwassene. Is actiever en lokt meer zelf 

uit in contactspelletjes, joint attention. 

Uitgangspunten vanaf dit moment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houdt voorwerpen vast die in de hand worden geplaatst:

• kleine voorwerpen, korte tijd

• kleine voorwerpen, langere tijd

• grotere voorwerpen met beide handen

• twee voorwerpen tegelijk (een in elke hand).

Doet korte actie met een speelvoorwerp. 

 S18 Exploratiegedrag: de leerling is al 
zover dat het belangstelling toont 
voor het object, wil er iets mee doen.

 9 maanden

 OVM

Nu zou ook de Leidse speltraining 
gebruikt kunnen worden. De training is 
gericht op manipuleren, combineren, 
vervolgens functioneel spel. 
Functioneel spel wordt dan op een 
later moment in de ontwikkeling 
geoefdend. 
De methode heeft spel dozen vanaf  
A t/m Q. 
De eerste speldozen zijn gericht op 
manipuleren. (A-B-C-D) Vervolgens 
combinerend spel (E-F-G-H-I_J-K-L). 
Dan funcioneel: (M, objectgericht) N, 
popgericht, O, zelf, ander gericht.  
P (mix) Q (mix).

 S19 Passief gedrag. 
Cursus spelontwikkeling en 
spelbegeleiding van slechtziende en 
blinde kinderen. Deze is gebasseerd op 
de bestaande Spel Ontwikkeling 
Schaal (S.O.S.) ontwikkeld door Visio.

 S20 De leerling pakt boek op/legt boek 
weg/brengt boek naar de mond. 
De leerling schudt met een pop.
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Toont interesse voor allerlei materialen.

Raakt verschillende onderdelen van het speelvoorwerp na elkaar aan.

 

 

Verricht een repeterende handeling met een speelvoorwerp en is 

betrokken:

• slaat ongecoördineerd met voorwerp

• schudt voorwerp(rammelaar) met hand

• slaat op bijv. op de tafel met 1 hand

• krabt aan voorwerp buitenkant

• slaat met voorwerp tegen oppervlak

• trekt doek weg van gezicht

• draait voorwerp in de hand

• laat expres voorwerp op de grond vallen

• gooit expres voorwerp weg

• knijpt in voorwerpen

• rolt/ duwt voorwerp heen en weer voor lichaam

• verschillende onderdelen van het speelvoorwerp na elkaar aanraken.

 

MH-lijn Spelontwikkeling

Combineert materialen met elkaar/legt materialen tegen elkaar aan/ 

is herhalend bezig. Is doelgericht op een eenvoudig effect uit, beleeft 

er plezier aan.  

 S21 Actief gedrag, eigen initiatief.

 S22 De leerling raakt het haar van de pop 
aan, daarna de handen en de voeten. 
De leerling raakt bouwbekers om de 
beurt aan, haalt nest uit elkaar.

 S23 Activiteitenkaart SP10. 
De leerling voert met speelvoorwerp 
telkens dezelfde handeling uit. Bijv. 
draaien, tegen iets aan slaan.

Bied de leerling één speelvoorwerp 
aan en observeer de betrokkenheid. 
Bied de leerling opnieuw speel-
voorwerp aan en observeer variatie  
in handelingen. 
Observeer of de leerling de omgeving 
betrekt in het manipulatieve spel en 
creëer mogelijkheden om te kunnen 
tikken, gooien.

 12 maanden

 OVM
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Brengt een onderdeel van het speelvoorwerp in beweging. 

 

Herhaalt bewegingen (van de arm) om speelgoed in beweging te 

houden.

Voert met speelvoorwerp meerdere handelingen uit. 

Bijv. draaien, zwaaien, schuiven, schudden (toont variatie in 

handelingen).

Verkent speelvoorwerpen door het uitvoeren van handelingen die 

niets te maken hebben met de aard van het voorwerp. Eenvoudige 

manipulatie.

Toelichting: zwaaien met een speelvoorwerp, bonken, op de grond 

slaan, gooien, schudden, schuiven, wrijven, aaien, geven of laten zien 

aan volwassene.

Nabootsen van geluiden en bewegingen.

Onderzoekt wat het met speelgoed allemaal kan.

Is zoekend bezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herhaalt gericht een handeling met het speelvoorwerp, die het 

ontdekt.

 S24 De leerling heeft een actie met een 
deel van een object die tot beweging 
leidt. De leerling laat een beker tollen, 
draait het hoofd van de pop.

 S25

 S26 Activiteitenkaart SP11. 
De leerling breidt handelingen uit en  
is betrokken.

 S27

 S28

 S29 Activiteitenkaart SP13. 
Geef de leerling materialen met 
mogelijkheden.  
Zoeken naar andere mogelijkheden. 
Laat mogelijkheden van materialen 
zien aan de leerling. Laat een bal 
rollen, stuiteren. 
Laat het effect zien van reactie-
materiaal.

 S30 Activiteitenkaart SP14.
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MH-lijn Spelontwikkeling

Is onderzoekend, verkennend en ondernemend in spelgedrag. Maakt 

aanzet tot bouwen/stapelen. Zoekt met voorkennis de herhaling in 

het spelplezier.

Ontwikkelt voorkeur voor bepaald materiaal. 

Heeft plezier in de herhaling van de effecten van een doelgerichte 

handelingen. Doet hier actief aan meedoen. 

Onderzoekt en probeert de functie en mogelijkheden van een 

speelvoorwerp uit. Gerichte manipulatie.

Toelichting: steekt een vinger in de rammelaar. Houdt een doos met 

speelvoorwerpen op de kop zodat deze op de grond vallen. Trekt aan 

de knop van fornuis. Trekt aan touwtje om speelgoed te activeren.

Verkent mogelijkheden van het speelgoed. 

Toelichting: de leerling verkent de mogelijkheden van spelmateriaal. 

Wat kun je bijv. doen met een flesje gevuld met rijst. 

 

Brengt handen samen op de middellijn.

 15 maanden

 OVM

 S31 Bewust = doelgericht! 
Manipuleren met blokken is er een van.

Bied de leerling een bakje met voor-
keursmateriaal aan (eigen speldoos).

 S32 Plezier hebben speelt al eerder, plezier 
gerelateerd aan “doelgerichte” 
handeling is nieuw.

 S33 Betreft hier 1 aspect.

 S34 – 1 speelvoorwerp neerleggen 
– Verbale instructie 
– Afwachten, tijd geven! 
– Werk van vertrouwd naar nieuw. 

 S35 Speelboog met speelgoed, muziek-
doosje aanzetten, tastspeelgoed, 
denken aan meerdere zintuigen. 

Uitlokken met interessant speelgoed, 
evt. auditief ondersteund. 
Welke positie neem jij in: tegenover? 
Aanbod in het midden benoemen.  
Samen onderzoeken, handen 
begeleiding. 
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Klapt in de handen.

Pakt een speelvoorwerp/materiaal over van de ene naar de andere 

hand.

Toelichting: de leerling pakt kleine voorwerpen over van ene hand  

in de andere hand. De leerling pakt grote(re) voorwerpen over van  

ene hand in de andere hand. 

 

 

 

 

 

 

 

De leerling schenkt aandacht aan twee speelvoorwerpen,  

materialen.

Toelichting: houdt twee voorwerpen tegelijk vast (een in iedere hand).

Houdt twee speelvoorwerpen tegelijkertijd vast, zonder contact.

Brengt twee speelvoorwerpen toevallig met elkaar in contact.  

Werkt met het ene speelvoorwerp in op het andere. 

Toelichting: de leerling laat het ene object op het andere inwerken 

(instoppen, tikken). Stopt een blok in een bakje, tikt met een deksel 

tegen een blikje.

 S36

 S37 Activiteitenkaart SP15. 
Geef de leerling iets in de handen,  
bijv. zachte materialen met belletjes 
erin (geen zware dingen). 
Gebruik voor oudere kinderen evt. 
huis-tuin- en keukenmaterialen zoals 
sleutelbossen, nagelborsteltjes, 
washandjes, eierdopjes, theezeefjes, 
schakelarmbanden, etc. om over te 
pakken, vast te pakken en terug te 
geven, in- en uit te pakken. 
Activiteiten en materialen  
thematisch bieden; bijv. herfst,  
kerst, sint, dieren, etc.

Neem de leerling op schoot en laat 
een speelvoorwerp/materiaal pakken 
om over te pakken. 
Laat de leerling speelgoed vastpakken 
en teruggeven, bijv. geef het links en 
vraag het rechts terug. 
Handelingen van jezelf en de leerling 
verwoorden, zo mogelijk ondersteunen 
met een liedje, versje. 
Samendoen, voordoen, nadoen, inspe-
len op handelingen van de leerling. 
Alle zintuigen aanspreken. 
Zorg voor veel herhaling en een vaste 
structuur tijdens de activiteiten.

 S38 Als bij S37. Als bij S37.

 S39 Als bij S37. Als bij S37.

 S40 Activiteitenkaart SP17.  
Als bij S37.

Als bij S37.

 S41 Spelmaterialen die bij elkaar horen of 
die zich lenen om met ander spel-
materiaal samen te gaan. Bijv. een 
doosje en een blokje.
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Laat een relatie zien tussen een voorwerp en wat ermee gedaan  

kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkent de val van gevallen voorwerpen. 

 

 

 

Schenkt aandacht aan twee speelvoorwerpen, materialen.

Pakt speelvoorwerpen/materialen in en uit.

Manipuleert met voorwerpen in bakjes:

• kiept voorwerp uit grote bak

• pakt grotere voorwerp uit grote bak

• stopt grotere voorwerpen in grote bak

• stopt kleine voorwerpen in bak

• open-dicht

• op-af.

 S42 De leerling laat een relatie zien  
tussen een beker en wat er in de  
beker gestopt kan worden. 
Stopt geen voorwerpen in de beker  
en raakt alleen maar aan. 
Haalt voorwerpen uit een beker. 
Haalt voorwerpen uit een beker, maar 
stopt er geen nieuwe voorwerpen in. 
Stopt voorwerpen in een beker en 
haalt deze er een voor een weer uit. 
Plaatst voorwerpen in de beker, keert 
de beker om zodat de voorwerpen er 
uit vallen. Herhaalt deze actie.

 S43 Laat niet systematisch voorwerpen 
vallen. 
Laat voorwerpen geregeld vallen (er 
lijkt sprake van exploratie), maar kijkt 
de voorwerpen niet na. 
Laat herhaaldelijk voorwerpen vallen 
en kijkt na waar ze vallen.

 S44

 S45 Activiteitenkaart SP18. 
Spel als onderdeel van het  
cognitief functioneren.
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Manipuleert relationeel:

• gebruikt touwtje om speelgoed naar zich toe te trekken

• geeft speelvoorwerp aan volwassene om weer aan te zetten.

Manoeuvreert met twee speelvoorwerpen of materialen.

Combineert meerdere blokken, kisten of dozen. 

Toelichting: het betreft activiteiten zoals het aan elkaar schuiven, 

stapelen, naast elkaar zetten.

Ordent speelvoorwerpen en op basis van een eigenschap.

Vormt een ruimtelijke configuratie met minstens twee 

speelvoorwerpen.

Laat meerdere combinerende spelacties achter elkaar zien, zonder 

functionele betekenis.

Manipuleert op een functionele manier met een speelvoorwerp;  

het voorwerp wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. 

Toelichting: de leerling kent dus de functie. Het gaat hier steeds om 

een voorwerp. Functioneel spel. Rijdt met trein, schudt met 

rammelaar.

MH-lijn Spelontwikkeling

Gaat met het materiaal om zoals het bedoeld is. Er ontstaat 

functioneel spel. Begint te sorteren. Zoekt bewust zintuiglijke 

ervaringen op. Imiteert onbekende situaties. 

 S46 Spel als onderdeel van het cognitief 
functioneren.

 S47

 S48 Combinerend spel. Op basis van eigenschap materiaal 
niet met de intentie om te bouwen.

 S49 Auto’s naast elkaar zetten, blokken 
naast elkaar leggen.

 S50 Blokje in de kiepauto.

 S51 Blokje in de auto en de auto 
wegduwen.

 S52 Activiteitenkaarten SP19, SP20,  
SP21, SP22. 
Rijden met een trein, auto of een 
ander voertuig.

 18 maanden

 OVM
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Uitgangspunten vanaf dit moment

Gebruikt speelgoed naar functie.

Gebruikt voorwerpen uit de dagelijkse praktijk in spelvorm.

Toelichting: de leerling gebruikt bijv. een afwasborstel en maakt 

daarmee het theeservies schoon.

Handelt met twee of meer speelvoorwerpen op een functionele 

manier.

De relatie tussen de speelvoorwerpen is ook functioneel. 

Sequentieel-relationeel spel.

Toelichting: legt doek op de grond, pakt kopje, zet kopje op doek, pakt 

kop en lepel, zet lepel in kop, roert met lepel in kop, papa, pop, legt 

deze op doek bij kopje (zegt: “voor jou”).

Begint doen-alsof handelingen uit te voeren, maar het symbolische 

karakter wordt niet duidelijk ondersteund door gebaren, geluiden en/

of spraak. 

MH-lijn Spelontwikkeling

Laat eerste eenvoudige symbolische spelfragmenten zien. 

Functioneel spel overheerst, geniet van sensopathisch spel. Maakt 

eenvoudige puzzels, eigen wil wordt zichtbaar. Doet veel zelf. 

Brambring: severely retarded:  
average 28 months: uses toy  
according to its function (blz. 236 
dikke boek met ringband).

(Molema, Broek van der, & Eijden van, 
2009) stellen: “… zij spelen op het niveau 
van manipuleren en soms combineren 
maar komen niet tot functioneel of 
symbolisch spel…” (blz. 61).

 S53 Gebruikt speelgoed naar functie.

 S54 Gebruiken van voorwerpen uit de 
dagelijkse praktijk.

 S55 Activiteitenkaarten SP25, SP26.

 S56 Activiteitenkaart SP27.

 21 maanden

 OVM
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Richt duidelijke alsof-handelingen op zichzelf. Uit de handeling zelf 

en uit de context (bijv. door beweging, een gebaar, geluid, of spraak) 

blijkt duidelijk de symbolisatie. Het is een “Doen-alsof spel”.

MH-lijn Spelontwikkeling

Symboliseert dagelijkse handelingen gekoppeld aan dagelijkse 

beleving en ervaring. Imitatie van handelingen zijn in spel 

opgenomen. Beginnend verwoorden van handelingen.

Richt alsof-handelingen op de ander. Doen-alsof spel.

Toelichting: gericht op de ander zoals een volwassene, pop of ander 

speelvoorwerp. 

Gebruikt zijn fantasie om een afwezig voorwerp mee te laten spelen.

Er zijn drie vormen:

• een neutraal object wordt als een ander voorwerp gebruikt (het  

blokje wordt bijv. als een theepot gebruikt; een doek wordt het 

dekentje)

• een spelmateriaal wordt op een andere manier gebruikt dan waarop 

het even daarvoor gebruikt is. (voorbeeld. Het potlood is dan een  

dirigent stokje, het volgende moment een viool, maar kan ook een 

geheel ander voorwerp verbeelden)

• er wordt geen materiaal gebruikt; het symbolisch spel blijkt uit  

gebaren en/of spraak.

Toelichting: dit wordt ook wel “doen-alsof spel met substitutie” 

genoemd.

Gebruikt zijn fantasie om twee of meer afwezige voorwerpen mee  

te laten spelen.

 S57 Activiteitenkaart SP28.

 24 maanden

 OVM

 S58 Activiteitenkaart SP29.

 S59 Activiteitenkaarten SP30, SP31, SP32.

 S60 Activiteitenkaart SP33.
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Verricht een handeling die bij het voorwerp/spelmateriaal hoort.

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelt een gebeurtenis die hoort bij het speelgoed in een reeks van 

handelingen. 

 

 

 

 

 

 

Speelt een complexere gebeurtenis uit die hoort bij meerdere 

speelvoorwerpen in een reeks van handelingen. 

 S61 Activiteiten/materialen/tips: 
Een bal gericht rollen, bijv. om kegels 
om te gooien. 
De leerling drukt niet alleen op de 
knopjes van de telefoon maar kletst 
ook in de hoorn. 
Parcours uitzetten waarlangs een  
auto moet rijden. 
Een pop wiegen, etc.  
Vooral de behandeling vanuit het 
perspectief van de leerling benoemen.

 S62 Activiteiten/materialen/tips: 
Leerling kleedt pop uit, doet hem in 
bad, droogt hem af en geeft daarna 
drinken. 
Auto uit garage, rijdt over een weg  
en botst. 
Bied veel verschillende materialen  
aan die met elkaar verband houden.  
Richt hoeken in met materialen,  
bijv. autohoek, poppenhoek.

 S63 De leerling kan een hele reeks 
gebeurtenissen uitspelen met 
verschillende materialen op een 
functionele manier en laat hierbij 
allerlei spelhandelingen in elkaar 
overvloeien. Er is hierbij nog geen 
sprake van symbolisch spel. 
 
Activiteiten/materialen/tips: 
Bied verschillende materialen aan die 
met elkaar in verband gebracht 
kunnen worden.
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Speelt op de daarvoor bestemde plek.

Concentreert zich op één spel of materiaal.

Beleeft plezier aan samen een spel spelen, waarbij het accent ligt  

op het individuele spel.

Weet dat je kan winnen of verliezen.

 S64

 S65

 S66

 S67

Richt hoeken in met materialen bijv.: 
huishoek, bouwhoek, winkelhoek, 
vakantiehoek en hoek met dokter-
spullen.
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Leren leren
Mensen moeten hun leven lang leren. Levenslang leren lijkt een  

veroordeling, maar het is de ultieme uitdaging in het onderwijs: geen 

kennisoverdracht, maar vaardigheidstraining.

Het is niet meer alleen: wat moeten we hen leren, maar hoe helpen we de 

leerlingen graag en zelfstandig leren. Leerlingen die hun eigen leren kunnen 

sturen, zijn veel meer gemotiveerd.

Leren leren is geen vak op zich, er zijn praktisch geen methodes voor,  

het moet doorlopend geïntegreerd worden in elk vak.

Het is een houding, die het opnemen van leerervaringen bevordert.  

Deze houding kan getraind en geoefend worden.

De leerkracht heeft hierin een grote rol:

Hij is het voorbeeld voor de kinderen, heeft de taak om een rustige en 

uitdagende leeromgeving te creëren, geeft de kinderen de ruimte om te 

experimenteren en zelf oplossingen te laten zoeken, hij verwoordt, legt uit, 

verduidelijkt en instrueert, hij leert de kinderen structureren, ordenen en 

vaste handelingsstructuren gebruiken en inslijpen.

 Echt leren is een plezierig proces, omdat:

•  leren natuurlijk is: een kind leert zich zelf van nature voortdurend allerlei 

dingen,

•  leren een activiteit is: leren is iets wat men “doet’, niet wat men “ondergaat’,

•  leren een proces is: het is “komen tot beheersen van’,

•  leren individueel gebeurt: er bestaan verschillende leerstijlen,

•  leren een duurzaam resultaat heeft: het gaat om kennis of vaardigheid 

permanent verwerven.

 Wanneer leren plezierig is, is het de sleutel tot motivatie.

  Opmerking: bij het onderdeel “Leren Leren” zijn geen OVM mijlpalen 

beschikbaar. 
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Staat open voor nieuwe activiteiten en uitdagingen. 

 

 

Is explorerend bezig met wisselende aandachtsgebieden.

Beleeft plezier aan het werken aan een kleine opdracht.  

 

 

Ruimt samen een werkje op. 

Ervaart activiteiten en gebeurtenissen in zijn directe omgeving.

Gaat op onderzoek uit. 

 

Geeft non verbaal aan dat hij iets nodig heeft.

Toelichting: bijv. door middel van gebaren of doordat de leerling  

gaat huilen. 

 

Laat lust en onlust merken. 

Herkent vaste handelingen in concrete situaties.

 21 maanden

 SL1 Iedere nieuwe situatie. Begeleid kennismaken, zelfstandig 
laten onderzoeken, dan functie of 
bedoeling toevoegen aan de activiteit.

 SL2

 SL3 Bij voorgestructureerd  
zelfstandig werken.

Besteed aandacht aan het inoefenen 
van opdrachten die de leerling zelf-
standig kan uitvoeren, zorg voor 
succes ervaringen, beloon op inzet.

 SL4 Na iedere activiteit. Neem opruimen op in het ritueel rond 
iedere activeit, als afsluiting.

 SL5

 SL6 Creeer een optimale veilige situatie 
voor het zelfstandig onderzoeken door 
een leerling.

 SL7 In alle situaties. Complimenteren, herkennen ,erkennen 
en benoemen van het signaal dat de 
leerling uitzend. waardering uit-
spreken voor acties van het kind. 
Doorvragen (wat wil je wel/niet). 

 SL8 Als SL7.

 SL9 Maak gebruik van rituelen rond  
het opstarten en afronden van 
activiteiten, geef leerlingen ook zelf 
de ruimte voor een “eigen ritueel”.
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Ontleent motivatie aan de activiteit zelf. 

 

Werkt 5 minuten onder begeleiding met aangeboden materiaal. 

 

Is nauwelijks gericht op het resultaat maar op de activiteit zelf. 

Heeft succesbeleving, geniet van resultaat. 

 

 

Ruimt een werkje zelfstandig op. 

 

 

 

 

 

Is verkennend bezig met materialen. 

 24 maanden

 SL10 Iedere nieuwe situatie. Maak gebruik van voorkeursmaterialen 
en activiteiten. 

 SL11 Zorg voor activiteiten met een duide-
lijke start en einde, aanleren door 
“voordoen, samendoen, zelf doen.” 

 SL12

 SL13 Activeiten waarbij een resultaat  
vlot behaald kan worden.

Benoemen van succes, complimenten 
geven, korte activeiten die met een 
korte concentratieboog afgemaakt 
kunnen worden. 1 taaks doos.

 SL14 Neem opruimen op in het ritueel rond 
iedere activeit, als afsluiting. Zorg 
voor een optimale situatie, vrije 
ruimte om iets op te ruimen, vaste 
plekken voor materialen, eventueel 
gebruik maken van bakjes of mandjes 
waarin materiaal verzameld kan 
worden. 

 SL15 Creëer een optimale veilige situatie 
voor het zelfstandig verkennen door 
een leerling.
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Is gevoelig voor positief en negatief commentaar.  

 

 

 

Toont belangstelling voor activiteiten en gebeurtenissen in  

directe omgeving. 

 

Herhaalt activiteiten die succesvol zijn. 

 

 

 

Experimenteert met materialen. 

 

 

 

Vraagt aandacht/hulp wanneer er iets niet lukt. 

 

 

 

Uit genoegen en ongenoegen op andere manieren dan verbaal.

Voert met hulp van een volwassene een eenvoudige handeling 

volgens een bepaalde volgorde uit.

 SL16 Bij iedere activiteit zowel gewenst  
als ongewenst gedrag benoemen.

Benoem resultaat, inspanning en 
aanpak van de leerling. Spreek hierin 
waardering uit of geef adviezen. 
Congruent stemgebruik.

 SL17 Uitlokken van belangstelling met 
name in nieuwe situaties.

Benoem zaken om de leerling heen. 
Maak ruimte en tijd voor onderzoek, 
spreek waardering uit voor onder-
zoekend gedrag.

 SL18 Maak gebruik van voorkeursmaterialen 
en activiteiten. Zorg voor activiteiten 
met een duidelijke start en einde, 
aanleren door “voordoen, samendoen, 
zelf doen”.

 SL19 Ruimte en tijd in alle situaties. Benoem eerst niet de functie van 
materialen, eerst zelfstandig laten 
onderzoeken en experimenteren 
alvorens invulling te geven aan wat te 
doen met het materiaal. 

 SL20 In alle situaties. Complimenteren, herkennen, erkennen 
en benoemen van het signaal dat de 
leerling uitzend. waardering uit-
spreken voor acties van het kind. 
Doorvragen (wat wil je wel/niet). 

 SL21 Als bij SL20. Als bij SL20.

 SL22 Bij voorgestructureerd zelfstandig 
werken.

Besteed aandacht aan het inoefenen 
van opdrachten die de leerling zelf-
standig kan uitvoeren, zorg voor 
succes ervaringen, beloon op inzet.
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Kunstzinnige oriëntatie

Voor dit onderdeel van het curriculum zijn geen OVM mijlpalen beschreven.

De leeftijdsindeling ontbreekt. De items staan ook niet op mogelijke leeftijd 

geordend. 

Bij de kunstzinnige oriëntatie gaat het er vooral om dat leerlingen leren plezier 

te beleven en zich leren uiten. Deze activiteiten richten zich op het individu 

en op de groep. Voor sommige leerlingen geven onderdelen van kunstzinnige 

oriëntatie een extra gelegenheid om zich te uiten en te communiceren. Als dit 

op andere manieren niet lukt, kan dit een dankbare verrijking zijn.

 

Tekenen en handvaardigheid
Bij het onderwijs in tekenen en handvaardigheid leren leerlingen zich met 

verschillende mogelijkheden in beelden uit te drukken. Daarnaast leren 

ze kijken naar en praten over uitingen van anderen en leren ze beeldende 

producten waarderen. Leerlingen leren hun ideeën, gevoelens, waarnemingen 

en ervaringen vorm te geven in beeldende werkstukken. Dit gebeurt meestal 

aan de hand van een concreet onderwerp of naar aanleiding van een verhaal of 

een thema. Vanuit hun eigen beleving maken ze een tekening of een werkstuk. 

Hiervoor gebruiken ze diverse materialen, zoals klei, papier, hout en textiel. 

Vanuit gerichte opdrachten wordt de ontwikkeling van de fantasie extra 

gestimuleerd.

Het onderwijs in tekenen en handvaardigheid is er ook op gericht dat 

leerlingen de functies en de betekenis van beelden leren herkennen. Ze richten 

zich hiervoor op beeldende producten uit de gebouwde omgeving, interieurs, 

mode en kleding, gebruiksvoorwerpen of beeldende kunst. Leerlingen 

leren de verschillende manieren waarop mensen zich in beelden uitdrukken 

respecteren.
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Muziek
Leerlingen groeien op in een samenleving waarin veel muziek klinkt:

muziek uit hun eigen jeugdcultuur, muziek uit niet-westerse culturen,

oude en hedendaagse muziek, ontspanningsmuziek, filmmuziek. Muziek 

heeft vaak een informerende rol, zoals bij herkenningstunes, signalen met 

hoogteverschillen en signalen waarbij klankkleur-, sterkte– en tempo-

verschillen relevante informatie geven. Muziek doet daarbij iets met 

leerlingen: ze komen in een bepaalde sfeer, ze leren erbij bewegen en ze leren 

ervan genieten.

Bij het bewegen op muziek gaat het er om dat leerlingen ervaringen, 

belevingen, ideeën, gevoelens, situaties en gebeurtenissen leren uiten en 

vormgeven. Alleen of samen met anderen leren ze elementen gebruiken als 

tijd, kracht en ruimte om hun bewegingen inhoud, uitdrukkingskracht en een 

context te geven. De activiteiten op het gebied van muziek en bewegen zorgen 

voor een extra stimulering van het gehoor en de motoriek. Leerlingen leren 

liedjes zingen en bewegen mee, ze spelen op instrumenten, kiezen hun eigen 

muziek uit om naar te luisteren en praten met elkaar praten over muziek, hun 

idolen en favoriete groepen.

 

Dramatische vorming
Bij dramatische vorming gaat het erom dat de leerlingen plezier beleven aan de 

mogelijkheden om zich uit te drukken en te communiceren met gebruik van hun 

stem, taal, houding, beweging en mimiek. Dat kan door te luisteren, te kijken 

en door er zelf aan mee te doen. In gedramatiseerd spel leren ze gevoelens, 

ideeën, gebeurtenissen en personages verbeelden. De leerlingen denken na 

over hun eigen (toneel)spel en dat van anderen. Ook is het belangrijk om de 

belangstelling te stimuleren voor theaterbezoek.
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Werken vanuit de zintuiglijke waarneming (tasten, kijken): ervaren  

en kijken wat er gebeurt bij het werken met verschillende materialen, 

plezier in het bewegen, manipuleren, tasten, een spoor achter laten.

Verbinden van materiaal ervaringen met eenvoudige thema‘s uit  

de directe belevingssfeer van het kind. 

Aandacht hebben voor wat gebeurt tijdens sensopatisch spel met 

materialen. 

 

Reageren met gebaar, mimiek, klank. 

Spelenderwijs bezig zijn met zintuiglijke ervaringen

Vorm: vormsoorten rondje, vierkant, bal, blokje.

Spelenderwijs bezig zijn met zintuiglijke ervaringen.

Textuur/Structuur: voelen met het hele lijf, wat is prettig, wat is  

niet prettig. 

Ervarend of creatief bezig zijn: ervaren van de voorwerpen en 

inrichting van de snoezelruimte met het hele lijf. 

Ervarend en/of creatief bezig zijn: verkennen van materialen: zand, 

water, verf, waskrijt, klei, papier, kosteloos materiaal, textiel. 

 SK1 Tast lessen, sensomotorische 
integratie, kunstzinnige 
vormingslessen.

Aanbieden van nieuwe materialen. 
Observeren en reageren.

 SK2 Binnen alle lessen. Thema gerelateerd materiaal 
geclusterd aanbieden, verbanden 
benoemen en benadrukken.

 SK3 Tast lessen, sensomotorische 
integratie, kunstzinnige vormings-
lessen.

Aanbieden verschillende materialen. 
Waardering uitspreken voor onder-
zoekend gedrag. Observeren en 
reageren.

 SK4 Dagelijkse activiteiten. Voorbeeld gedrag vertonen, alle 
vormen van wederkerigheid belonen.

 SK5 Tast lessen, sensomotorische inter-
gratie, kunstzinnige vormingslessen.

Laten ervaren en benoemen.

 SK6 Sensomotorische integratie, 
Sherborne, ervaar het maar.

Observeren van reactie op 
verschillende prikkels en waardering 
uitspreken voor en reageren op 
signalen van de leerling.

 SK7 Snoezelruimte. Observeren en reageren.

 SK8 Als bij SK3. Als bij SK3.
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Ervarend of creatief bezig zijn: Verkennen van mogelijkheden met 

handen, verfkwast en plakselkwast. 

 

 

Ervarend of creatief bezig zijn: Voelen en manipuleren van materiaal. 

 

 

Vullen losse klanken in aan het einde van de frase. 

Zingen klanken uit een liedje mee. 

Doen het woordritme op klanken mee. 

 

Vullen de eindwoorden aan. 

 

 

 

 

Vullen tussenwoorden in. 

 

 SK9 Tast lessen, sensomotorische 
integratie, kunstzinnige 
vormingslessen.

Aanbieden verschillende materialen. 
Waardering uitspreken voor onder-
zoekend gedrag. Observeren en 
reageren, ook tactiele afweer 
registreren en benoemen.

 SK10 Tast lessen, sensomotorische 
integratie, kunstzinnige 
vormingslessen

Aanbieden verschillende materialen.
zelfstandig onderzoekend gedrag 
stimuleren. Observeren en reageren, 
ook tactiele afweer registreren en 
benoemen.

 SK11 Liedjes, spreekversjes. Zingen, praten, gebruik maken van 
rituetelen en herhaling. 

 SK12 Liedje. Zingen, gebruik maken van rituetelen 
en herhaling.

 SK13 Liedjes, spreekversjes. Zingen, praten.  
Tijd geven voor reactie gebruik maken 
van rituetelen en herhaling.

 SK14 Liedjes, spreekversjes. Zingen, praten.  
Tijd geven voor reactie gebruik maken 
van rituetelen en herhaling. Sluit aan 
bij de mogelijkheden van de leerling 
wat betreft het kunnen produceren 
van klanken en woorden. 

 SK15 Liedjes, spreekversjes (eventueel zelf 
verzonnen aan sluitend bij thema of 
belevingswereld leerling). 

Zingen, praten  
Tijd geven voor reactie gebruik maken 
van rituetelen en herhaling. Sluit aan 
bij de mogelijkheden van de leerling 
wat betreft het kunnen produceren 
van klanken en woorden.
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Verkennen instrumenten door deze te onderzoeken (bekijken en  

aan te raken).

Kunnen ongericht op een instrument slaan (bijv. houtblok, trom of 

tamboerijn). 

Rammelen met belletjes (niet in de maat). 

Weten dat bij sommige liedjes gebaren en handelingen horen. 

 

 

Tonen een aanzet tot het meedoen van eenvoudige gebaren,  

behorend bij een speellied. 

Toelichting: bijv. een liedje als “visje, visje in het water”.

Deinen op of in de (rol-)stoel mee. 

 

 

 

Deinen op of in de (rol-)stoel mee op de maat.

Deinen staand met steunpunt mee. 

 SK16 Instrumenten, muzieklessen,  
kring situatie.

Voordoen, samendoen, zelf doen.

 SK17 Instrumenten, muzieklessen,  
kring situatie.

Fysiek ondersteunen.  
Leerling zoveel mogelijk zelfstandig 
laten slaan.

 SK18 Instrumenten, muzieklessen,  
kring situatie.

Fysiek ondersteunen, voordoen, 
samendoen, zelf doen.

 SK19 Liedjes, kringsituatie, muziekles, 
Sherborne.

Herhaling, rituelen, gebruik maken van 
voorkeursliedjes en aansluiten bij de 
mogelijkheden tot bewegen van de 
leerling.

 SK20 Als bij SK20. Als bij SK20.

 SK21 Liedjes, kringsituatie, muziekles, 
Sherborne.

Herhaling, rituelen, gebruik maken van 
voorkeursliedjes en aansluiten bij de 
mogelijkheden tot bewegen van de 
leerling. Ritmische liedjes die 
uitnodigen tot mee bewegen. 

 SK22 Als SK22. Als SK22.

 SK23 Liedjes, kringsituatie, muziekles, 
Sherborne.

Gebruik maken van voorkeursliedjes en 
aansluiten bij de mogelijkheden tot 
bewegen van de leerling. Ritmische 
liedjes die uitnodigen tot mee 
bewegen. Voordoen, samendoen,  
zelf doen. 
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Deinen staand met steunpunt mee op de maat. 

 

 

 

Kunnen zelfstandig staand meedeinen op de maat.

Maken kennis met diverse uitings mogelijkheden van de stem. 

 

 

Nabootsen van geluiden en bewegingen. 

 

 

Vertolken van een rol via imiteren of door aanwijzingen van de 

leerkracht.

 SK24 Liedjes, kringsituatie, muziekles, 
Sherborne.

Gebruik maken van voorkeursliedjes en 
aansluiten bij de mogelijkheden tot 
bewegen van de leerling. Ritmische 
liedjes die uitnodigen tot mee 
bewegen. Voordoen, samendoen,  
zelf doen. 

 SK25 Als SK24. Als SK24.

 SK26 Alle geluiden in de omgeving die 
gebruik stem stimuleren.

Imiteren van elkaars geluiden, 
voordoen, spelsituatie creëren. 
Waardering en plezier uitspreken bij 
pogingen tot imitatie.

 SK27 Alle geluiden en bewegingen in de 
omgeving die gebruik stem stimuleren.

Imiteren van elkaars geluiden en 
bewegingen, voordoen, spelsituatie 
creëren. Waardering en plezier 
uitspreken bij pogingen tot imitatie.

 SK28 In alle situaties. Voordoen, spelsituatie creëren. 
Waardering en plezier uitspreken  
bij pogingen tot imitatie.
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 Aantekeningen bij Curriculum Speel- en leergedrag

 Positie innemen t.a.v.:

• Actief/passief.

• Begeleid/zelfstandig.

• Spel/stereotype gedrag.

• Definitie van spel opnemen (boek spel, Visio).

 T.a.v. begeleidingshouding:

• Intuïtie en regels; nodig om het objectief te houden. 

• Overschatten/onderschatten.

• Leerling heeft eigen voorwaarden.

• Alertheid/actieve houding.

• Aansluiten interesse, voorkeuren.

• Variëren in materialen.

• Uitbreiden naar andere objecten. 

• Omgevingsgeluid werkt vaak zo verstorend. 

•  Omschrijf blikveld als: directe nabijheid; binnen gehoor/

tastgebied. 

• Veiligheid! Vooral bij in mond stoppen. 

•  Bij aanbod materiaal, letten op stereotype gedrag.  

Dwangmatig gedrag. 

• Voorbeelden verwarren. 

• Invloed beperkingen is groot. 

 T.a.v. observeren of doel behaald is?

•  Afspraken over maken, in algemeenheid, ook OVM, 

invullen met 2 man om objectiviteit te vergroten. 

•  Consensus bereiken binnen team. 

•  Meerdere personen, meerdere situaties, meerdere 

materialen, meerdere keren gezien, dan pas behaald. 

•  Aanbieden in positie/ houding die passend is bij leerling. 

•  Soms sterke afweer in mondgebied waardoor A niet 

haalbaar is, dan B. dan stoppen en motiveren waarom je 

doorgaat. Later eventueel inhalen, af en toe proberen te 

vullen, van dat blokje. 

•  Omschrijven hoe de observatie gaat.

•  Wie begeleid en hoe lang?

•  Concretiseer wat je ziet, en de betrokkenheid op de 

omgeving (met lang of kort lijntje).

•  Hoe omschrijf je betrokkenheid. 

•  Niet alles is haalbaar, vastleggen waarom. 

•  Mate van begeleiding.


