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Taal en communicatie
Inleiding en toelichting

  Taal en communicatie spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van 

een kind. Voor kinderen met een visuele beperking geldt dit in nog sterkere 

mate. Het goed gebruik kunnen maken van taal biedt de mogelijkheid om 

beperkingen in de ervaring te compenseren. Taal is voor blinde kinderen het 

belangrijkste communicatiemiddel, omdat alleen luisteren naar, betasten, 

proeven of ruiken niet altijd mogelijk of gewenst is. 

 Grotendeels volgen kinderen met een visuele beperking dezelfde stadia 

in de taalontwikkeling als ziende kinderen. De stadia komen echter vaak 

later en duren langer. Er zijn echter ook aspecten die specifiek zijn voor de 

communicatieve ontwikkeling van kinderen met een visuele beperking. 

Niet al deze specifieke aspecten zijn te vatten in doelen. Daar men echter 

wel rekening moet houden met die anders verlopende communicatieve 

ontwikkeling, worden hier enkele aspecten genoemd. 

De hier genoemde aspecten gelden voor blinde kinderen. De problemen die 

slechtziende kinderen ondervinden liggen grotendeels in dezelfde lijn. Voor 

slechtziende kinderen is het echter veel moeilijker om te omschrijven, daar 

er zoveel verschillende soorten slechtziendheid zijn, met elk hun eigen 

beperkingen. 

Verder wordt het beeld ook in grote mate beïnvloed door het feit of een kind 

vanaf de geboorte visueel beperkt is geweest, of dat de visuele beperking 

later verworven is. 

Voor de omgeving is het moeilijk om in te schatten wat en hoe het 

slechtziende kind waarneemt en om daar adequaat op in te spelen. Zeker 

als de waarneming (zoals bij CVI) wisselend is! Bij blindheid kan de omgeving 

zich vaak nog wel iets voorstellen, maar de invloed van slechtziendheid op de 

ontwikkeling wordt dikwijls onderschat. 

Bij de volgende opsomming is ook geen rekening gehouden met de 

meervoudige beperkingen. Ook hiervoor geldt dat de diversiteit van de 

beperkingen daarvoor te groot is. Het moge echter duidelijk zijn dat een 

meervoudige beperking een enorme impact heeft op de ontwikkeling en 

begeleiding. In ons onderwijs komt het er op neer dat ieder kind een volstrekt 

individueel opgesteld plan vraagt, waarbij het rekening houden met alle 

beperkingen iedere keer weer een puzzel is.

•  De eerste vorm van contact maken is voor baby’s het maken van  

oogcontact. Voor de verzorger is dit een stimulans om met het kind te 

communiceren. Vaak houdt de verzorger op met spreken als het kind 

wegkijkt. Het spreekt voor zich dat een visuele beperking in een heel prille 

fase dus al gevolgen kan hebben voor de communicatieve ontwikkeling.  

Een blind kind zal eerder geneigd zijn om te verstillen als het met zijn 

verzorger wil communiceren. Hij wil zich zo concentreren op wat het 

hoort. Door verzorgers wordt dit verstillen wel eens misbegrepen en 

geïnterpreteerd als “geen interesse”. Het is voor hen moeilijk om te bepalen 

of ze de aandacht van het kind hebben. Onzekerheid ten aanzien van de 

communicatie met hun blinde baby komt vaak voor. Verzorgers hebben vaak 

ondersteuning nodig om de signalen die het kind laat zien te herkennen en 

begrijpen.

•  Een duidelijk signaal waar de verzorger op in moet leren gaan is de 

“handentaal’: Geopende handjes van het kind duiden op toenadering; 

doorgaan. Gesloten handjes duiden op afwijzing: ophouden. Ook de  

intensiteit van de handbewegingen en de handspanning geven informatie.
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•  Blinde kinderen missen de informatie van gelaatsuitdrukkingen. Ook is de 

mimiek van blinde kinderen zelf vaak arm aan expressie, omdat deze niet 

gestimuleerd wordt door reacties erop van anderen. Als er niet specifiek 

aandacht aan wordt besteed, verdwijnt de gelaatsexpressie steeds meer.

•  Ook andere non-verbale communicatievormen als kijken naar een speeltje dat 

hij graag wil hebben, mist hij. Hij zal pas aan kunnen geven dat hij de knuffel 

wil hebben die verderop ligt, als hij dit kan verwoorden.

•  ‘Joint attention” (het samen naar iets kijken en zo de ervaring delen) is iets 

dat blinde kinderen missen. Een gezamenlijke ervaring zal verwoord moeten 

worden om het te kunnen delen.

•  Er zijn ook non-verbale aspecten die bij blinde kinderen een grotere rol spelen 

dan bij ziende kinderen, waarbij we dan moeten denken aan bijvoorbeeld 

ruiken en intonatie.

•  De volgende luisterhouding van blinde kinderen is karakteristiek: hoofd naar 

beneden hangend, afgewend hoofd met het oor naar de gesprekspartner gericht.

•  Het wijzen naar dingen zal zich bij blinde kinderen in veel gevallen beperkt 

adequaat ontwikkelen. Het zal kunnen leren om aan te wijzen waar geluid 

vandaan komt, of waar zich dingen bevinden die een vaste plek hebben. Bij de 

begeerde knuffel die de ene keer op de bank ligt en de andere keer onder de 

tafel, wordt het uiteraard moeilijker.

•  Blinde kinderen zijn gericht op stemgeluid. Zij vocaliseren echter minder 

in reactie op het stemgeluid van de verzorger, omdat zij zich wellicht 

concentreren op het horen ervan. Voor verzorgers is het brabbelen van de 

baby een stimulans om door te gaan. Deze stimulans zullen zij missen en uit 

onderzoek is gebleken dat ouders van blinde baby’s minder goed letten op het 

brabbelen van de baby.

•  Rond een week zes begint de baby met andere geluiden maken dan huilen. In 

reactie op zijn verzorger zal een blinde baby alleen reageren als zijn verzorger 

geluid maakt en hem tegelijkertijd aanraakt. Het initiatief ligt altijd bij de 

verzorger met stemgeluid én aanraking.

•  Rond de twintig weken ontdekt de baby de mondstanden van zijn verzorgers 

en zal hij deze proberen te imiteren. Bij een blinde baby verloopt het imiteren 

verlaat en vertraagd, doordat hij de informatie uitsluitend via het gehoor 

binnen krijgt.

•  Een half jaar oude blinde baby brabbelt minder dan zijn ziende 

leeftijdgenootjes, omdat hij meer gericht is op luisteren. Rond acht á 

negen maanden zal hij zijn oor naar het geluid richten en zijn gezicht dus 

afwenden. Op deze leeftijd wordt op het consultatiebureau een gehoortest 

afgenomen, waarbij verwacht wordt dat de baby in de richting van het geluid 

gaat kijken. Het is belangrijk dat de reacties van de blinde baby hierbij goed 

geïnterpreteerd worden.

•  In plaats van oog-handcoördinatie treedt er bij de blinde baby oor-

handcoördinatie op (rond de twaalf maanden).

•  Rond de twee jaar praat een blind kind vaak uitsluitend over zichzelf, terwijl 

andere kinderen dan meer vertellen over wat ze zien. Echolalie treedt vaker 

en langer op bij blinde kinderen.

•  Een groot verschil is het gebruik van persoonlijk voornaamwoorden. Een 

blind kind hanteert de termen “ik” en “jij” vaak pas correct rond de vijf 

jaar, terwijl ziende kinderen dit reeds doen als ze twee en een half jaar 

oud zijn. Het moge duidelijk zijn dat dit ook grote gevolgen heeft voor de 

persoonlijkheidsontwikkeling.

•  Blinde kinderen stellen meer vragen dan ziende kinderen. Dit kan het gevolg 

zijn van contact willen houden met personen op afstand ter vervanging van 

visueel contact. Om deze reden blijven ze soms eindeloos vragen stellen en 

praten.

•  Rond vierjarige leeftijd maken blinde kinderen langere zinnen dan ziende 

leeftijdsgenootjes. Een gevaar is echter wel dat er zweeftaal op kan treden. 

Dat wil zeggen dat het kind woorden gebruikt waarvan het de inhoud en/of de 

betekenis onvoldoende kent.
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•  Zweeftaal treedt juist ook op bij concrete woorden. Het kind heeft er 

onvoldoende concrete ervaring mee opgedaan en zo een gebrekkig of ander 

concept gevormd.

•  Abstracte woorden leert het kind via omschrijvingen van anderen en de wijze 

waarop deze woorden in de taal worden gebruikt.

•  In het onderwijs aan kinderen met een visuele beperking wordt veel aandacht 

besteed aan het voorkomen van zweeftaal.

  Tot slot hier nog een paar opmerkingen die zeer van belang zijn in de 

communicatie met visueel beperkte kinderen:

•  noem bij het starten van de communicatie de naam van het kind om duidelijk 

te maken dat je het tegen hém hebt.

•  sluit de communicatie duidelijk af en loop niet zomaar weg. Kondig verbaal 

aan dat je iets anders gaat doen.
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Uitwerking per kerndoel
Toelichting

Kerndoel 10

In deze leerlijn is er voor gekozen om voor de gebaren, concrete verwijzers en 

pictogrammen aparte tussendoelen te formuleren, omdat elke ontwikkeling 

hierin eigen kenmerken heeft. Vrijwel altijd wordt er gekozen voor het werken 

met óf verwijzers, óf pictogrammen.

Waar over gebaren wordt gesproken, worden ondersteunende gebaren bedoeld. 

Nederlandse Gebaren Taal als vervangende communicatie is binnen ons 

onderwijs slechts aan de orde binnen de doofblindengroepen. Deze kinderen 

vragen een zeer specifieke aanpak, die binnen deze leerlijn niet beschreven is. 

Het doel van de hier beschreven gebaren is louter communicatief. Daarom is er 

voor gekozen om de tussendoelen in deze leerlijn te beschrijven en niet bij de 

leerlijn motoriek.

Daar waar in deze leerlijn gesproken wordt over klankgebaren, worden de 

klankgebaren van de methode “Lezen moet je doen” bedoeld. Deze worden in 

ons onderwijs zowel ingezet ten behoeve van spraakontwikkeling als bij het 

leren lezen.

Kerndoel 11

Bij dit kerndoel wordt in de tussendoelen het accent gelegd op de taalvorm. 

De taalinhoud komt uitgebreid aan de orde bij kerndoel 15 en het taalgebruik 

bij kerndoel 12.

Kerndoel 12

Het optimaal deelnemen aan communicatieve situaties is, juist voor onze 

doelgroep, heel belangrijk. De relatie, waarin de begeleider (h)erkent hoe de 

leerling communiceert en waarbij de leerling zich kan en wil richten op de 

begeleider, is hierbij van groot belang. Meer en meer wordt gestreefd naar 

uitingsvormen die “gewoon” zijn zodat de leerling, ook onafhankelijk van 

een begeleider, kan communiceren met steeds meer verschillende mensen in 

steeds meer verschillende situaties.

Kerndoel 13

De tussendoelen zijn onderverdeeld in het leren lezen van het zwartschrift en 

het braillelezen.

Aangezien leerlingen op V(Z)EMB niveau niet in staat zijn om te leren lezen, is 

dit kerndoel niet uitgewerkt in het curriculum.

Kerndoel 14

Als logisch gevolg van het splitsen van lezen in zwartschrift en braille, is deze 

splitsing ook doorgetrokken naar het schrijven van zwartschrift en brailleren. 

De motorische voorwaarden voor zowel het zwartschrift als braille staan 

beschreven in de VG-MG-leerlijn “Motorische ontwikkeling”.

Aangezien leerlingen op V(Z)EMB niveau niet in staat zijn om te leren schrijven, 

is dit kerndoel niet uitgewerkt in het curriculum.
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 Kerndoel 15

  De woordenschatverwerving van leerlingen met een visuele beperking 

verloopt wezenlijk anders dan die van ziende leerlingen. Bij het aanleren van 

woorden is extra aandacht nodig voor de conceptvorming, om zweeftaal te 

voorkomen. Het verwerven van informatie via andere zintuigen (gehoor, tast, 

reuk enz) speelt een belangrijke rol. 

Concrete dingen kan het blinde of slechtziende kind voelen, ruiken, horen 

etc. Voor de meer abstracte dingen is het kind voor zijn conceptvorming 

afhankelijk van beschrijvingen. Het leren via omschrijvingen stelt specifieke 

eisen aan de taal. 

De woordenschat van het kind dient meer “beschrijvende” woorden (oa 

tactiele taal) te bevatten dan gewoonlijk het geval is. Hierin ligt ook een 

taak voor de begeleider, die het kind doelbewust deze woorden zal moeten 

bijbrengen. Kijken stimuleert de nieuwsgierigheid, welke voor de leerling met 

een visuele beperking gecompenseerd zal moeten worden. 

Woorden of woordgroepen die problemen opleveren zijn bijvoorbeeld:

•  begrippen die niet op een andere manier dan visueel waar te nemen zijn, zoals 

bijvoorbeeld de maan,

• geur-, tast- en geruisloze verschijnselen, bijvoorbeeld wolken,

• te grote objecten, zoals bijvoorbeeld een flat,

• gevaarlijke dingen, zoals bijvoorbeeld vuur.

  Blinde kinderen hebben meer tijd nodig om bruikbare concepten te 

ontwikkelen en te stabiliseren. 

Bij deze leerlijn is de woordenlijst toegevoegd uit het programma “Allemaal 

Taal; Taal voor Allemaal”. Deze woordenlijst is opgesteld aan de hand van 

bestaande woordenlijsten en is aangepast aan de woordenschatontwikkeling 

van kinderen met een visuele beperking.
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Non verbale taal

MH-lijn Communicatie, interactie, wederkerigheid en taalgebruik

De leerlingen leren communiceren met gebaren, picto’s of met andere voor hen geëigende middelen.

Subdoelen:

10.1 Ze leren non-verbale communicatievormen begrijpen.

10.2 Ze leren non-verbale communicatievormen gebruiken.

Gesproken taal

MH-lijn Spraakontwikkeling: articulatie 

MH-lijn Taalvorm: zinsopbouw, morfologie en ondersteunende communicatie 

De leerlingen leren gesproken taal begrijpen en gebruiken.

Subdoelen:

11.1  Ze leren gesproken taal begrijpen. 

11.2  Ze leren gesproken taal gebruiken.

11.3  Ze doen, indien van toepassing, ervaring op met andere taalvarianten dan de thuistaal.

Gesprekken

MH-lijn Communicatie, interactie, wederkerigheid en taalgebruik

MH-lijn Taalvorm: zinsopbouw, morfologie en ondersteunende communicatie

De leerlingen leren deelnemen aan gesprekken in verschillende communicatieve situaties.

 Kerndoelen

 OVM

 Kerndoel 10

 OVM

 OVM

 Kerndoel 11

 OVM

 OVM

 Kerndoel 12
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Lezen

De leerlingen lezen voor dagelijkse toepassingen. 

De leerlingen leren gebruik maken van schriftelijke taalvormen.

Kerndoel 13 en 14 vormen geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A. 

Woordenschat

MH-lijn Taalinhoud: woordenschat

De leerlingen leren een zo ruim mogelijke woordenschat begrijpen en gebruiken.

Subdoelen:

15.1  Ze leren beschikken over een functionele passieve woordenschat.

15.2  Ze leren beschikken over een functionele actieve woordenschat. 

 Kerndoel 13

 Kerndoel 14

 OVM

 Kerndoel 15
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Maakt ongenoegen kenbaar door huilen. 

 

 

 

Maakt welbevinden of ongenoegen kenbaar door lichaamstaal, 

mimiek en (vegetatieve) geluiden.

Laat zich kalmeren door toespreken.

 

Richt zijn aandacht drie seconden op het gezicht van de 

gesprekspartner.

Richt zijn aandacht drie seconden op zijn omgeving. 

Toelichting: dit kunnen personen, voorwerpen of handelingen zijn. 

Gimlacht sociaal. 

Reageert op mimiek van de gesprekspartner. 

 

 

 

Uit non-verbaal welbevinden en ongenoegen. 

Toelichting: dit kan via lichaamstaal, mimiek, etc.

 0 tot 3 maanden

 Observatie Niet intentioneel; geen leerstof. Observatie in de dagelijkse commu-
nicatie. Denk hierbij aan de sensitieve 
responsiviteit. Maak het kind kenbaar 
dat je hem begrepen hebt door 
handelen of benoemen. Observeer zijn 
reactie op jouw communicatie. 

 Observatie Niet intentioneel; geen leerstof. Observatie in de dagelijkse 
communicatie.

 Observatie Niet intentioneel; geen leerstof. Observatie in de dagelijkse 
communicatie.

 Observatie Niet intentioneel; geen leerstof. Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 Observatie Niet intentioneel; geen leerstof. Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 Observatie Niet intentioneel; geen leerstof. Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C1 Observatie in de dagelijkse commu-
nicatie. Denk hierbij aan de sensitieve 
responsiviteit. Maak kenbaar dat je de 
leerling begrepen hebt door handelen 
of benoemen. Observeer zijn reactie op 
jouw communicatie.

 C2 Als bij C1.

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

Laat reactie zien als hij wordt toegesproken.  

 

 

 

Maakt ongenoegen kenbaar door huilen. 

 

 

 

Huilt in verschillende intensiteiten, waardoor bijv. honger en pijn te 

onderscheiden zijn.  

 

Geeft stem, doorlopende stemgeving zonder articulatiebeweging, 

even lang als de uitademing. 

Toelichting: dit zijn klinkers, bijv. /uuuu/,/ aaaa/. 

Produceert klanken als hij wordt toegesproken. 

Geeft stem, waarbij het stemgeluid op één uitademing onderbroken 

wordt. 

Toelichting: dit kan bijv. zijn: /eh-eh-eh/.

Reageert met klanken als hij wordt toegesproken. 

 C3 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Aandachtspunten:  
- Is hij toegewend? 
- Is hij stil als jij spreekt? 
- Hoe ziet zijn reactie eruit?

 C4 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 
Benoem het ongenoegen; zeker als je 
weet waar dit door veroorzaakt wordt. 
Waar mogelijk: betrek de leerling bij 
het vinden van een oplossing. 

 C5 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 
Verwoord hetgeen je waarneemt en 
betrek de leerling bij het vinden van 
een oplossing.

 C6 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 
Imiteer zijn geluiden, opdat hij ervaart 
dat zijn stemgeving gehoord wordt.  
Observeer zijn reactie. 

 C7 Als bij C6.

 C8 Als bij C6.

 C9 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Hoe klinkt zijn reactie? 
Denk aan intonatie en variatie. 
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MH-lijn Spraakontwikkeling: articulatie

Maakt gorgelende (zachte) keelklanken.

Toelichting: 
• Maakt 1 uitgesproken klank: klinker. 

• Toename van kirren/ vocaliseren met steeds meer klankkenmerken 

van de eigen taal. 

• Geluiden: /a/,/u/, /e/.

MH-lijn Taalinhoud: woordenschat

Reageert op taaluitingen van een ander. 

Toelichting: 
• Begint te vocaliseren als er tegen hem gepraat wordt. 

• Reageert op intonatie en mimiek. 

• Reageert op geluid en contact, maar niet op de betekenis ervan. 

• Geluiden: /a/, /u/, /e/. 

• Begrip is er nog niet, wel (volgen, kijken,) luisteren. 

MH-lijn Communicatie, interactie, wederkerigheid en taalgebruik

Reageert op stemgeluid, aanraking en/of aangeboden materiaal. 

Toelichting: 
• Toont langer dan drie seconden belangstelling.

• Deelt emoties en aandacht met de volwassene op lichamelijk vlak. 

(buitenwereld is niet betrokken). Dit wordt door de volwassene 

ingezet en begeleid. 

• Reageert op: rammelaar, blazen op de wang, kietelen op buik. 

• Reageert met bewegingen, (aankijken,) lichaamstaal, geluiden 

produceren ; ba-ba, kirgeluiden.

• Reageert op stemgeluid, geur van volwassene. 

• Tijdens de contactmomenten ontspant het zich en geeft aan door te 

willen gaan met het contact of juist te willen stoppen met contact 

door te huilen, gespannen motoriek, (wegkijken).

 3 maanden

 OVM

 OVM

 OVM
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Bij normaal ziende mensen:

• Fixeert de ogen en treedt in contact met de volwassene als die het 

contact start. 

• Volgt kort de volwassene. Fixatie op contrasterende kleuren, vormen 

gezichten. 

• Geeft een glimlach als: een vertrouwd gezicht in het blikveld 

verschijnt/ een vertrouwd stemgeluid gehoord wordt. er ontstaat een 

begin van heen en weer contact. 

• Imiteert (uitgesteld) eenvoudige bewegingen (na 24 uur).

• Reageert op: zwart/wit, contrasterende kleuren bij speelgoed boek, 

mobiel, gezicht van volwassene.

Reageert anders op een bekend persoon dan een onbekend persoon. 

 

 

 

 

Richt zijn aandacht 7 (zeven)seconden op het gezicht van de 

gesprekspartner. 

Richt zijn aandacht 7 (zeven) seconden op zijn omgeving. 

Toelichting: dit kunnen personen, voorwerpen of handelingen zijn.

Ziet waar de gesprekspartner naar kijkt en kijkt daar ook naar. 

 

 

Alterneert zijn blik van een voorwerp naar de gesprekspartner. 

 Observatie Niet intentioneel; geen leerstof. Observatie in de dagelijkse commu-
nicatie. Denk hierbij aan de sensitieve 
responsiviteit. Maak de leerling 
kenbaar dat je hem begrepen hebt 
door handelen of benoemen. Observeer 
zijn reactie op jouw communicatie.

 Observatie Niet intentioneel; geen leerstof. Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 Observatie Niet intentioneel; geen leerstof. Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C10 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 
Geef de leerling de gelegenheid om te 
kijken waar jij naar kijkt.

 C11 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 
Bied de leerling voldoende tijd.



15
1

Januari 2018 © Koninklijke Visio | Curriculum “Kijk wat kan!” | Communicatie 

Leerlijn 5 | bladzijde 13

Imiteert mimiek van de gesprekspartner. 

 

Geeft non-verbaal uiting aan plezier of verrassing. 

Toelichting: dit kan bijv. door te lachen, enthousiast bewegen. 

 

 

 

 

Draait het hoofd, de ogen of de oren richting een geluid dat vlakbij 

wordt gemaakt. 

 

Reageert op uitgesproken intonatie. 

Maakt één articulatiebeweging (vaak achterin de mond), in 

combinatie met doorlopende of onderbroken stemgeving. 

Toelichting: bijv. door klanken als: /urru/, /egge/.

Varieert stemgeluid in toonhoogte.

Varieert stemgeluid in luidheid.

Varieert stemgeluid in duur.

Draait hoofd/ogen richting een geluid dat vlakbij wordt gemaakt. 

 

 

Produceert klanken als hij wordt toegesproken.

 C12 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 
Beloon de poging van de leerling. 

 C13 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Denk hierbij aan de 
sensitieve responsiviteit. Maak de 
leerling kenbaar dat je hem begrepen 
hebt door handelen of benoemen. 
Observeer zijn reactie op jouw 
communicatie.

 C14 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.  
Indien mogelijk: herhaal het geluid als 
de leerling de bron gevonden heeft. 

 C15 Observatie in de dagelijkse communi-
catie. Noteer HOE hij reageert. 

 C16 Observatie in de dagelijkse commu-
nicatie. Stimuleer de leerling tot her-
halen door zelf ZIJN uiting te imiteren. 

 C17 Als bij C16.

 C18 Als bij C16.

 C19 Als bij C16.

 C20 Observatie in de dagelijkse communi-
catie. Herhaal zo mogelijk het geluid 
als de leerling de bron gevonden heeft. 

 C21
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

MH-lijn Spraakontwikkeling: articulatie

Maakt naast klinkergeluiden heel soms een medeklinkergeluid. 

Toelichting:
• Lippen werken mee bij geluidsproductie. Ontdekt tong en gebruikt 

deze om geluiden te maken. Aan de vocalisaties is te horen of het 

kind plezier heeft of gefrustreerd is.

• Oefent met vocaliseren: /aaaahhhh/, /bbbbrrr/. Blazen, trillen, hard 

en zacht /ff/, /ss/, /vv/.

MH-lijn Taalinhoud: woordenschat

Herkent veel voorkomende klank- combinaties en reageert hierop 

door even te verstillen of geluidjes te maken. 

Toelichting:
• Reageert op contact en geluiden en geeft als reactie geluid.

• /Ba-ba/, /ta-ta/.

MH-lijn Communicatie, interactie, wederkerigheid en taalgebruik

Reageert meer en meer op toenadering van opvoeder. 

Toelichting: 
• Opvoeder roept naam en start interactie. Beurtwisseling ontstaat. 

Reageert op bekende acties. Krijgt enig besef dat na een actie een 

reactie volgt. Na het zien van de fles krijgt het drinken, na het eetlied 

wordt brood gegeten. 

• Na het duwen op een knop van speelgoed of pc verschijnt er een 

plaatje/geluid.

• Maakt allerlei geluiden, beweegt met lichaam als opvoeder in 

nabijheid is.

• Opent de handen als teken om de activiteit door te laten gaan,  

sluit de handen ten teken van ophouden. Strekt arm.  

 6 maanden

 OVM

 OVM

 OVM
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Beweegt het lichaam meer en meer, hoofd wenden, trappelen. 

• Reageert met plezier op klankspelletjes, sensomotorisch spel, 

bewegingsspel. 

• Protesteert en wordt boos als iets wat hij leuk vindt stopt. 

Normaal ziende mensen:

• Richt zich naar dezelfde blikrichting als de volwassene (= simultaan 

kijken). 

• Begint met het imiteren van de uitdrukkingen op het gezicht van de 

opvoeder. 

• Richt steeds langer de aandacht op de volwassene (10-30 sec) en op 

voorwerpen. 

• Alterneert blik van voorwerp naar andere persoon.

• Laat verraste blik zien, glimlacht, fronst, steekt tong uit de mond. 

• Lacht. Reageert met plezier op glimlachspelletjes.

• Protesteert en wordt boos als iets wat hij leuk vindt stopt. Bijv. zien 

van de fles als deze op is, bij het rijden langs het zwembad, maar niet 

gaan zwemmen.

Richt in een prikkelrijke omgeving zijn aandacht langer dan zeven 

seconden op de gesprekspartner. 

Richt in een prikkelrijke omgeving zijn aandacht langer dan zeven 

seconden op zijn omgeving. 

Toelichting: dit kunnen personen, voorwerpen of handelingen zijn.

Heeft aandacht voor een voorwerp dat door de gesprekspartner 

wordt ingebracht.

 C22 Niet intentioneel; geen leerstof. Observatie in de dagelijkse commu-
nicatie. Noteer de afstand tussen 
tussen hem en de gesprekspartner. 

 C23 Als bij C22. Als bij C22.

 C24 Kringactiviteit en begeleid spel 
(individueel en op groepsniveau).

Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 
Let er op dat je voorwerpen meerdere 
malen toont en dat je de leerling 
voldoende gelegenheid biedt om te 
reageren. 
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Reageert non-verbaal adequaat op de introductie van een  

favoriet spelletje.

Toelichting: bijv. door een doek weg te trekken bij een  

verstopspelletje. 

Protesteert als iets wat voor hem leuk is stopt. 

Toelichting: bijv. als de muziek uitgezet wordt. 

 Imiteert gebaren. 

Brabbelt reeksen van herhaalde en gevarieerde 

articulatiebewegingen.

Toelichting: dit zijn geproduceerde klinkers en medeklinkers op één 

uitademing.

Brabbelt door imitatie; doet geluiden na. 

 

 

 

Varieert in intonatie. 

Neemt initiatief tot verbaal contact.

Toelichting: begint met het maken van klanken gericht op de 

gesprekspartner.

 C25 Kringactiviteit en begeleid spel 
(individueel en op groepsniveau). 
BiM.

Observatie in de dagelijkse 
communicatie.

 C26 Kringactiviteit en begeleid spel 
(individueel en op groepsniveau). 
BiM.

Observatie in de dagelijkse 
communicatie.

 C27 Kringactiviteit en begeleid spel 
(individueel en op groepsniveau).

Observatie in de dagelijkse 
communicatie.

 C28 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.

 C29 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 
Als de leerling jouw klanken nadoet, 
herhaal het dan een paar keer. 

 C30 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.

 C31 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 
Beloon het initiatief door te reageren. 
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MH-lijn Spraakontwikkeling: articulatie

Produceert klinkergeluiden. 

Toelichting: 
• Combineert een medeklinker met een klinker. 

• Varieert in volume van de klank (hard-zacht) en varieert in 

toonhoogte. 

• Brabbelt onverstaanbare nonsenszinnen.

• /dada/, /mama/. 

MH-lijn Taalinhoud: woordenschat

Begrijpt/ herkent veel voorkomende woorden en koppelt er betekenis 

aan (eerste symbolische representatie). 

Toelichting: 
• Sap, papa, mama, banaan.

• Reageert met lichaamstaal als bewegen, hoofddraaien, huilen, kirren.

MH-lijn Communicatie, interactie, wederkerigheid en taalgebruik

Neemt en geeft pre-verbaal de beurt (zowel initiatief nemen als 

reactie geven wisselt aandacht voor de ander of voorwerp). 

Toelichting: 
• Is geïnteresseerd in de communicatie met de volwassenen.

• Reageert op afpak- en aangeefspellen met lichaamstaal (oogcontact, 

mimiek, houding, stemgeluid). 

• Heeft aandacht voor een voorwerp wat door de volwassene binnen de 

interactie wordt gebracht, bijv. pop, boek, muziekdoos, knuffel, 

geurdoosje, handpop, washand. 

• Maakt meer variatie in geluiden tijdens contact, intonatieverschillen 

zijn te horen. 

• Gebaren worden geïmiteerd. Trekt met lichaamstaal aandacht. Is in 

staat 4 tot 5 x heen en weer contacten te laten zien.

• Start met het maken van brabbelgeluiden. Of stopt juist daarmee. 

Toont een afwachtende blik. Kijkt, wijst of houdt zijn hand in de buurt 

van een speeltje. 

 9 maanden

 OVM

 OVM

 OVM
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

• Raakt de volwassene aan. Volwassene reageert hierop met aanraking 

waarna het kind de actie weer voortzet. Volgt met de ogen, stopt 

met een handeling en reageert op een intonatie / woord bijv. waar is 

je jas? Woorden moeten veel voorkomen in de belevingswereld van 

het kind. Gebaren als zwaaien, wijzen, hoera, drinken, juichen of heel 

eenvoudige handelingen zoals opheffen hand, slaan op een trommel. 

• Let goed op de gezichtsuitdrukking van opvoeders en gaat deze imiteren.

• Heen en weer contact tijdens bij. Een spelsituatie op de grond en 

tijdens verzorgingsmomenten, tijdens zwemmen.

Kiest tussen twee voorwerpen.

 

Pakt een voorwerp als de gesprekspartner dit aanbiedt. 

 

 

 

 

Geeft een voorwerp als de gesprekspartner zijn hand uitstrekt. 

 

 

 

 

Deelt aandacht voor een voorwerp met de gesprekspartner.

Toelichting: dit wordt gedeelde aandacht of joint attention genoemd. 

 

 

 Observatie Niet intentioneel; geen leerstof. Observatie in de dagelijkse 
communicatie.

 C32 Kringactiviteit of begeleid spel en in 
dagelijkse situaties zoals eten. 

Creëer een situatie waarin het aan-
pakken van een voorwerp functioneel 
is (ADL, spel).  
Let erop dat je de leerling voldoende 
tijd geeft om te reageren. Herhaal het 
aangeven geregeld en in verschillende 
situaties. 

 C33 Kringactiviteit of begeleid spel en in 
dagelijkse situaties zoals eten.

Creëer een situatie waarin het aan-
geven van een voorwerp functioneel is 
(ADL, spel).  
Let erop dat je de leerling voldoende 
tijd geeft om te reageren op jouw 
uitgestrekte hand. Herhaal geregeld 
en in verschillende situaties.

 C34 Kringactiviteit of begeleid spel en in 
dagelijkse situaties zoals eten.

Sluit aan bij een situatie waarin de 
leerling aandacht heeft voor een 
voorwerp. Volg wat hij doet, benoem 
dat en probeer zo een rol te krijgen in 
zijn beleving op dat moment. 
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Participeert in geef- en neemspelletjes. 

 

 

 

 

 

Attendeert de gesprekspartner op een voorwerp of activiteit 

door ernaar te kijken en vervolgens oogcontact te zoeken met de 

gesprekspartner.

Vraagt non-verbaal om een activiteit.

Toelichting: doet bijv. een poging om de doek over een voorwerp te 

leggen bij een verstopspelletje.

Vestigt de aandacht van de volwassene op een voorwerp door zijn 

hand uit te strekken het voorwerp te tonen.

Toelichting: dit wordt declaratieve gedeelde aandacht of joint 

attention genoemd. Trekt de aandacht van de volwassene door 

gericht naar een voorwerp te kijken met de bedoeling dat de 

volwassene daar ook naar kijkt.

Vestigt non-verbaal aandacht op zichzelf.

Toelichting: maakt bijv. lawaai door op tafel te slaan en kijkt of de 

gesprekspartner reageert. 

 

Reikt naar een voorwerp om het daadwerkelijk te pakken. 

Toelichting: bijv. de handen uitstrekken naar bord of beker; dit wordt 

ook wel reach for real genoemd, het grijpen naar voorwerpen om deze 

daadwerkelijk te pakken.  

 C35 Kringactiviteit of begeleid spel en in 
dagelijkse situaties zoals eten.

Sluit aan bij een situatie waarin de 
leerling aandacht heeft voor een 
voorwerp. Volg wat hij doet, benoem 
dat en probeer zo een rol te krijgen in 
zijn beleving op dat moment. Bouw dit 
vervolgens uit door het aangeven en 
aanpakken van het voorwerp. 

 C36 Observeer in de dagelijkse situatie. 
Volgen, aanpassen, toevoegen. 

 C37 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Volgen, aanpassen, 
toevoegen.

 C38 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C39 Observatie in de dagelijkse  
communicatie. Noteer de wijze  
waarop de leerling dit doet.  
Observeer ook de reactie van de 
leerling op jouw reactie. 

 C40 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.  
Benoem dat je ziet wat de leerling wil 
pakken en help hem als het niet lukt. 
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Neemt initiatief tot contact.

Toelichting: bijv. aan de mouw van de gesprekspartner trekken met de 

bedoeling aandacht te krijgen van de ander. 

Kan non-verbaal de aandacht op iets vestigen.

Vraagt om een voorwerp door een geopende hand uit te steken.

Vraagt non-verbaal om herhaling.

Zwaait bij begroeting en afscheid. 

 

Maakt afwezigheid van een persoon of voorwerp kenbaar.

Toelichting: maakt de ander duidelijk dat hij een ander of een voorwerp 

mist; dit heet objectpermanentie.

Begrijpt dat gesproken taal een boodschap vertegenwoordigt.

Kijkt naar een vertrouwde persoon als deze genoemd wordt.

Kijken naar een vertrouwd voorwerp als dit genoemd wordt. 

 

Zegt woorden na.

Toelichting: de leerling hoeft deze woorden niet te begrijpen.

 C41 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C42 Als C41.

 C43 Als C41.

 C44 Als C41.

 C45 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Noteer hoe de  
leerling dit doet.

 C46 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Noteer hoe de  
leerling dit kenbaar maakt. 

 C47 Als C41.

 C48 Als C41.

 C49 Observatie in de dagelijkse situatie. 
Met name in zorgsituaties (ver-
schonen, eten) kan dit gezien worden. 

 C50 Als C41.
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 Weet dat hij middels geluid maken aandacht op zich kan vestigen. 

 

 

 

 

Maakt met een klank of meerdere klanken duidelijk wat hij wil. 

 

 

 

 

 

 

Neemt en geeft de beurt over.

Toelichting: er is sprake van wederkerigheid of beurtgedrag.

Protoconversaties. 

Toelichting: protoconverstaties is het communiceren waarbij er een 

relatie bestaat tussen een klank of een woord enerzijds en een 

betekenis van de klank of het woord anderzijds.

Legt een relatie tussen een geluid en betekenis.

Toelichting: Bijv. als de deurbel gaat betekent dit dat er straks wellicht 

iemand komt binnen. 

 

 

 

 

Legt een relatie tussen namen en personen.

 

 C51 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Noteer HOE de leerling 
dit deed: welk geluid maakte hij; aan 
welke gedragingen zag je dat hij het 
bewust inzette?

 C52 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.  
Noteer welke klank(en) de leerling 
uitte en wat hij daarmee bedoelde.  
Observeer of de uiting consistent is: 
bedoelt de leerling een volgende keer 
hetzelfde als hij deze klanken uit? 
Zien collega’s de relatie tussen de 
klanken en het doel ook?

 C53 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C54 Als bij C54.

 C55 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.  
Noteer welk geluid het was en waar de 
leerling dit geluid aan linkte. Welke 
gedragingen vertoonde de leerling? 
Hoe kon jij zien dat hij de relatie 
legde? 
Check een volgende keer of het geluid 
weer dezelfde reactie uitlokt. 

 C56 Kringactiviteit. Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Legt een relatie tussen woorden en objecten. 

 

 

Legt een relatie tussen woorden en handelingen. 

Maakt geluid om daarmee iets duidelijk te maken.

MH-lijn Spraakontwikkeling: articulatie

Combineert verschillende klinkers en medeklinkers in een 

brabbelpatroon.

Toelichting: bijv. /Taas-taas/.

MH-lijn Taalvorm: zinsopbouw, morfologie en ondersteunende  

communicatie

Herhaalt klinkers en medeklinkergeluiden.

MH-lijn Taalinhoud: woordenschat

Begrijpt steeds meer woorden uit de dagelijkse context (ongeveer  

tien woorden). 

Toelichting: 
• Reageert met lichaamstaal en zet actief bepaalde klanken, (woorden) 

in die verwijzen naar een veel voorkomende handeling / activiteit 

binnen de context.

• Bijv. kus, schoen, bal.

 C57 Zorgmomenten, kringactiviteit en 
themalessen. Bied de objecten 
meerdere keren aan. Dat vergroot de 
kans op herkenning. 

Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C58 Als bij C57. Als bij C57.

 C59 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 12 maanden

 OVM

 OVM

 OVM
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MH-lijn Communicatie, interactie, wederkerigheid en taalgebruik

Attendeert de opvoeder op een favoriet voorwerp / activiteit door 

heen en weer te kijken, hulp te verkrijgen om de intentie en interesse 

te delen (=joint attention / gedeelde perceptie). 

Toelichting: 
• Trekt de aandacht van de volwassene om iets te tonen, te delen 

(=declaratieve joint attention). Maakt afwezigheid van een persoon / 

voorwerp kenbaar in signaalgedrag (= object-permanentie). Zet actief 

gebaren, geluiden en voorwerpen in om iets duidelijk te maken 

(=intentionaliteit). Maakt gebruik van conventionele gebaren. 

Begrijpt eenvoudige woorden als kus, schoen, bal. Speelt met 

klanken. Deze hebben al een communicatieve betekenis. Gebruikt 

diverse uitdrukkingen van ongenoegen. Gebruik diverse uitdrukkingen 

van plezier/blijdschap. Vraagt om herhaling.

• Objectpermanentie bijv. waar is de pop? Kind kijkt rond, kruipt naar 

de kist.

• Volwassene zegt: “Pak de jas”. Kind kruipt naar de deur. 

• Strekt armen uit naar opvoerder met de bedoeling opgepakt te 

worden. Maakt geluiden om de aandacht van de opvoeder te trekken. 

Gooit speeltje weg met bedoeling reactie uit te lokken. Pakt 

pictogram van een voorwerp of wijst / kijkt ernaar.

• Een voorbeeld zijn de conventionele gebaren: wijzen, ja knikken, nee 

schudden, zwaaien, kusje geven, slaapgebaar. 

• Verzoek om een voorwerp te krijgen door middel van klanken te 

maken, reiken / wijzen. Nee schudden, afwenden van hoofd, 

motorische onrust. Lachen, kirren, motorische opwinding. Vraagt om 

herhaling door verwachtingsvol te kijken, te kloppen op de tafel, 

overdreven hard lachen. Wacht op de reactie, trekt aan arm, mouw 

van volwassene.

 OVM
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Legt verband tussen een concrete verwijzer en een handeling. 

 

 

 

Begrijpt wijzen. 

 

 

 

 

 

 

Vraagt nonverbaal waar iets is.

Toelichting: dit doet de leerling door bijv. te wijzen naar een voorwerp 

of persoon. 

 

 

Geeft non-verbaal informatie.

Toelichting: de leerling maakt zonder te spreken iets duidelijk aan de 

ander. Dat kan bijv. door te wijzen.

Participeert in geef- en neemspelletjes. 

Knikt “ja” en schudt “nee”. 

 C60 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.  
Welk gedrag vertoont de leerling als 
hij een verwijzer aangeboden krijgt?  
Is dit consistent?

 C61 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.  
Waar kon je aan zien dat de leerling 
het wijzen begreep? Vertoont hij 
hetzelfde gedrag als je een volgende 
keer naar hetzelfde wijst? 
Begrijpt de leerling het in één situatie 
of in meerdere?

 C62 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.  
Noteer HOE de leerling iets vraagt. Is 
hierover consensus binnen het team?

 C63 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C64 Kringactiviteiten, begeleid spel 
(individueel en in groepsverband).

 C65 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.
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Roept iemand door een gebaar te maken of gericht op een 

communicatieknop te drukken. 

Uit middels natuurlijke gebaren een boodschap. 

 

 

Maakt middels natuurlijke gebaren een behoefte kenbaar.

Toelichting: bijv. willen eten of naar buiten willen. 

 

Reageert op zijn naam. 

Begrijpt enkele woorden/uitdrukkingen in vaste context.

Toelichting: bijv. woorden als: bal, jas aan.

Spreekt één woord. 

Toelichting: bijv.: “mama” of “papa”. 

Roept iemand. 

 

Begrijpt 10 woorden. 

Spreekt één woord.

Toelichting: bijv.: “mama” of “papa”.

 C66 Observatie in de dagelijkse situatie. 
Beloon de poging door te reageren. 

 C67 Observatie in de dagelijkse situatie. 
Bevestig dat je de leerling begrepen 
hebt door te reageren op de 
boodschap. 

 C68 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.  
Welke gebaren beheerst de leerling? 
Begrijpen de collega’s de gebaren ook?

 C69 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.

 C70 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.

 C71 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.  
Noteer welk woord. 

 C72 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Reageer op het 
initiatief van de leerling!

 C73 Uk&Puk, Puk&Ko. Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C74 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.



Leerlijn 5 | Communicatie 

16
4

Leerlijn 5 | bladzijde 26

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

MH-lijn Spraakontwikkeling: articulatie

Brabbelt veel en gevarieerd. Soms enkele woorden die een herhaling 

zijn van klanken. 

Toelichting: 
• Verwerving van de klanken: /p/, /t/, /m/, /j/, /p/, /ie/, /i/, /oe/, /e/, /

aa/. Imiteert de intonatie en melodie van de vertrouwde  

volwassenen.

• Imiteert en zegt “Mama, papa”.

MH-lijn Taalvorm: zinsopbouw, morfologie en ondersteunende  

communicatie

Eerste woordjes. Gebruikt minimaal 2 woorden. 

Toelichting:
• Woorden zijn afhankelijk van leefwereld. Intonatie wijst op vraagzin 

of uitroep. Brabbelt tijdens het spelen hele verhalen; bijv.: “die, pop, 

bal, nana (drinken”.

MH-lijn Taalinhoud: woordenschat

Begrijpt ongeveer 40 woorden. Zegt eerste betekenisvolle woorden, 

labelt. 

Toelichting: 
• Kent meerdere namen van familieleden. Reageert met lichaamstaal, 

maakt actief diverse klanken, (woorden) die verwijzen naar veel 

voorkomende handelingen / activiteiten / personen binnen de 

belevingswereld. Begrijpt veel voorkomende woorden en reageert 

erop met gedrag en zegt zelf “woorden”.

• Waf = hond van de buren ; dlink = de eigen drinkbeker ; boe = boekje 

van Nijntje ; Ine ; Opa, oma ; da-da = dag.

 15 maanden

 OVM

 OVM

 OVM
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MH-lijn Communicatie, interactie, wederkerigheid en taalgebruik

Wijst en kijkt naar een voorwerp met de bedoeling de aandacht hierop 

te vestigen. 

Toelichting: 
• Houdt contact vast. Imiteert en zet zelf klanken, woorden en 

handelingen, die de opvoeder aanbiedt in. Houdt interactie  

zelf gaande. Gebruikt bekende natuurlijke gebaren tijdens de 

interactie.

• Kijkt terug naar de communicatiepartner om te controleren of  

hij/zij de bedoeling begrijpt. Bijv. spettert met water, kijkt naar de 

begeleider, lacht. Wijst naar het water. Gebruikt een concrete 

verwijzer om een wens duidelijk te maken.

• Tijdens het lezen van een boekje brabbelt het kind mee. Wijst naar 

plaatjes. Roept die, da. Koppelt “woorden” aan beelden. Gebruikt 

verschil in toonhoogtes waaruit stemming blijkt. Gebruikt een 

concrete verwijzer om een wens duidelijk te maken. Komt met zijn 

drinkbeker aanlopen, pakt boek en reikt die de volwassene aan. Trekt 

aan de hand om aan een plek/ speeltje te komen.

Begrijpt dat een gebaar een concept vertegenwoordigt. 

 

 

 

 

Reageert als hij wordt aangesproken op afstand. 

 

 

 

 

 OVM

 C75 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.  
Noteer welke gedragingen de leerling 
laat zien waaruit jij opmaakt dat hij de 
relatie legt tussen het gebaar en het 
concept. 

 C76 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Begin met 
communicatie dichtbij (binnen een 
meter) en neem steeds meer afstand. 
Noteer tot welke afstand jouw 
boodschap overkomt. Kijk of dit in 
verschillende situaties en tijdstippen 
hetzelfde is. 
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Begrijpt enkele woorden/uitdrukkingen, los van de vaste context. 

 

 

Begrijpt eenvoudige opdrachtjes in vaste context.

Toelichting: bijv.: “Hang je jas maar aan de kapstok”.

Groet verbaal.

Toelichting: bijv.: Zegt “hallo” of “dag”. 

 

Begint gericht een dialoog.

Begrijpt ongeveer 40 woorden. 

Heeft een actieve woordenschat van drie woorden. 

 

MH-lijn Spraakontwikkeling: articulatie

Spreekt de eerste woorden uit. 

Toelichting: 
• Vervolg verwerving van: p, t, m, n, j, p, ie, i, oe, e, aa.

• Imiteert en vereenvoudigt woorden van volwassenen. Laat klanken 

weg bij woorden en lettergrepen. 

• Eénlettergrepige en eenvoudige woorden als doei, ete(n), (bl)oem, 

bee(n), (l)ep(el), (h)uis.

 C77 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Noteer welke woorden/
uitdrukkingen begrepen worden.

 C78 Observatie in de dagelijkse 
communicatie.

 C79 Pas dit consequent in in het 
lesprogramma: groet de leerlingen op 
vaste wijze bij binnenkomst en bij het 
afscheid nemen. 

Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C80 Als bij C78.

 C81 Uk&Puk, Puk&Ko. Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C82 Uk&Puk, Puk&Ko. Observatie in de dagelijkse 
communicatie.  
Noteer welke woorden dit zijn. 

 18 maanden

 OVM
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MH-lijn Taalvorm: zinsopbouw, morfologie en ondersteunende  

communicatie

Gebruikt minimaal vier tot zes woorden. Woordenschatexplosie. 

Toelichting: 
• Imiteert een twee-woord-zin. Begin twee-woord-uitingen. Gebruikt 

eigen en onvolledige woordjes. Alleen in tegenwoordige tijd en in 

enkelvoudige vorm. Intonatie is hierbij belangrijk. Gebruikt het woord 

“nee”. Zegt bijv.: “Pop weg” of “Mama…die”.

MH-lijn Taalinhoud: woordenschat

Begrijpt ongeveer 150-200 woorden. Gebruikt 50 woorden. Kan hierbij 

passende handelingen uitvoeren. 

Toelichting: 
• Koppelt een woord aan een vertrouwde situatie / materiaal. 

Papegaait woorden die het hoort van bekenden. Woorden staan nog 

voor één beeld. 

• Pop = alleen die pop; schoen = alleen die schoen; aap = altijd  

de knuffel. Langzaam aan krijgen ook andere apen het label  

aap. 

MH-lijn Communicatie, interactie, wederkerigheid en taalgebruik

Begint een dialoog en vraagt gericht om aandacht. 

Toelichting: 
• Reageert als hij/zij aangesproken wordt op afstand. Aanspreken kan 

ook gebeuren met een foto, gebaar, picto, verwijzer. Maakt met 

enkele woorden / verwijzers / picto’s / gebaren een behoeft kenbaar; 

eten, kusje, soep. Vindt het leuk om samen eenvoudige opdrachten 

uit te voeren.

• Kijkt naar de opvoeder, wijst met de arm naar de koelkast.  

Zegt nana (melk). De opvoeder vraagt: “Wil je melk?” Kind knikt  

met hoofd. 

• Roept iemand door een gebaar te maken of gericht op een 

communicatieknop te drukken.

• Gebruikt verbale uitdrukkingsvormen als: die, daar, dit, kijk.

 OVM

 OVM

 OVM
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Begrijpt drie gebaren in vaste context. 

 

Geeft non-verbaal een instemmende of afwijzende reactie op een 

vraag, voorwerp of actie. 

Gebruikt drie gebaren in vaste context.

Gebruikt drie gebaren, los van de vaste context.

Begrijpt eenvoudige opdrachtjes, los van de vaste context. 

 

Geeft verbaal aan dat hij iets wenst.

Toelichting: bijv. muziek luisteren. 

Kent via intonatie betekenis toe aan de eenwoordzin.

Toelichting: woorden hebben een vragende intonatie: “pop”? betekent 

“waar is de pop”?

Geeft verbaal een afwijzende of instemmende reactie op een vraag, 

voorwerp of actie. 

Zegt nieuwe woorden op verzoek na. 

Gebruikt verbale uitdrukkingsvormen als: “die”, “daar”, “dit”, “kijk”.

 C83 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Noteer welke gebaren 
dit zijn. 

 C84 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Noteer hoe de leerling 
instemming of afwijzing aangeeft. 

 C85 Als bij C83.

 C86 Als bij C83.

 C87 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Noteer de situaties 
waarin dit voorkwam. 

 C88 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Noteer hoe hij iets 
duidelijk maakt. 

 C89 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Noteer wat hij zegt en 
vooral: HOE.

 C90 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C91 Uk&Puk, Puk&Ko. Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C92 Als bij C90.
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Spreekt in tweewoordzinnen. 

Begrijpt ongeveer 150-200 woorden.

Spreekt in totaal tien tot vijftien woorden uit.

MH-lijn Spraakontwikkeling: articulatie

Spreekt korte woorden steeds duidelijker uit. 

Toelichting: 
• Verwerving k, o, u. dubbele medeklinkers uitspreken is nog  

moeilijk. 

• Zegt “toe(l)” ipv stoel.

MH-lijn Taalvorm: zinsopbouw, morfologie en ondersteunende  

communicatie

De woorden worden steeds verstaanbaarder en vollediger. Uitbreiding 

tweewoorduiting, in tegenwoordige tijd en enkelvoudige vorm.

Toelichting: 
• Soep op, papa weg.

MH-lijn Taalinhoud: woordenschat

Uitbreiding van woordbegrippen binnen een bepaalde situatie. 

Toelichting: 
• Begrijpt dat een woord staat voor voorwerpen die tot een bepaalde 

klasse behoren. Begrijpt eenvoudige vragen en opdrachten. Drukt met 

taal en gebaren uit wat het wil. Veel voorkomend speelgoed, plaatjes 

in boeken, handelingen als wassen, poetsen, eten. Bezoek aan de 

kinderboerderij. Beker is niet alleen mijn beker, maar ook juf heeft 

een beker. Waar is oma? Rol de bal. Pak de beker. Ga maar zitten. Bijv. 

zitten, kusje geven, nee niet.

 C93 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C94 Uk&Puk, Puk&Ko.

 C95 Als bij C95.

 21 maanden

 OVM

 OVM

 OVM
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

MH-lijn Communicatie, interactie, wederkerigheid en taalgebruik

Begrijpt opdrachten en legt associaties die iets buiten de context 

liggen. 

Toelichting: 
• Is langere tijd geïnteresseerd in de interactie met de begeleider. 

Speelt met opvoeder 10-15 minuten en voert een “gesprekje”, 

gebruikt klankenreeksen en enkele woorden. Vertoont eerste 

fragmenten van symbolisch spel. Kan aangeven dat hij iets wil of 

wenst. Geeft een afwijzende of instemmende reactie op een vraag / 

actie / voorwerp. Beseft de mentale toestand van de volwassene.

• We gaan boodschappen doen. Het kind gaat op zoek naar zijn 

schoenen / jas.

• Heeft van de opvoeder verbaal en non-verbaal ondersteuning nodig. 

Bijv. knikje met hoofd, duim, woorden als “ga maar” en zetje in de rug.

• Moeder zegt: “Anneke (zusje) gaat naar school” Het kind gaat op zoek 

naar eigen jas.

• Luistert, kijkt aan, wacht met handelen.

• Geeft de beurt aan de volwassene en vervolgens sluit hij aan bij de 

reactie van de volwassene. Gaat praten tegen pop of knuffel. Geeft 

pop een kus. Zwaait pop gedag. Verbaal: die, deze, meer. Met een 

symbool of gebaar meer / nog een keer, foto’s / picto’s of combinatie.

• Geeft met mimiek een wens aan, een vraag, kan dwingend zijn.

• Zegt nee en ja. Knikt ja, schudt nee. Gebruikt visueel symbool of 

gebruikt mimiek of non-verbale communicatie, zoals huilen of 

afwenden van het hoofd. Gaat voor de volwassene speelgoed pakken, 

zakdoek oprapen, koekje geven.

 OVM
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Begrijpt drie gebaren, los van de vaste context.

Betrekt de gesprekspartner bij iets wat hij wil hebben en niet lukt. 

Geeft non-verbaal aan waar hij in de ruimte naar toe wil gaan.

Geeft non-verbaal antwoord op een vraag naar “wat”, “wie”, “waar”.

Drukt verbaal een fysieke toestand of gevoel uit.

Toelichting: geeft bijv. aan dat hij moe is.

Gebruikt “eigen” woorden.

Toelichting: de leerling maakt eigen woorden om iets aan te duiden; dit 

wordt neologisme genoemd. Bijv. “timmer” om een “hamer” aan te 

duiden.

Spreekt in meerwoordzinnen, waarvan de grammaticale opbouw niet 

volledig hoeft te zijn. 

Gebruikt zijn eigen naam in plaats van “ik”. 

 

 

Kan antwoord geven op vraag naar “wat”, “wie” en “waar”.

Kan op verzoek bij zichzelf gezichtsonderdelen aanwijzen.

Toelichting: het betreft de eenvoudige en gemakkelijk te herkennen 

delen van het gezicht; bijv.: neus, mond.

Heeft een woordenschat van ongeveer 50 woorden.

Heeft een actieve woordenschat van ongeveer 270 woorden.

 C96 Uitlokken buiten de vaste context.

 C97 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C98 Als bij C97.

 C99 Als bij C97.

 C100 Als bij C97.

 C101 Observatie in de dagelijkse 
communicatie. Noteer hoe de leerling 
dit doet. 

 C102 Als bij C97.

 C103 Gebruik zelf als voorbeeld ook 
geregeld “ik” in plaats van je eigen 
naam (bijv. “zal ik je helpen?” Ipv “zal 
Wendy jou even helpen?”).

Observatie in de dagelijkse 
communicatie. 

 C104 Uk&Puk, Puk&Ko. Stel “wat”, “wie” en “waar’-vragen

 C105 Groepsles over lichaamsdelen. 
Uk&Puk, Puk&Ko.

Vraag naar de neus, mond, oren, ogen 
en haren en observeer wat de leerling 
aanwijst. 

 C106 Uk&Puk, Puk&Ko. Observatie in de dagelijkse situatie. 

 C107 Als bij C106. Als bij C106.
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

MH-lijn Spraakontwikkeling: articulatie

Vereenvoudigt langere woorden met meer medeklinkers. 

Toelichting: gebruikt meer intonatie en melodie. dubbele medeklinkers 

uitspreken is nog moeilijk. Gebruikt vraagzin. Bijv.: “O(li)fant, (s)toel, 

isse goe zo?”

MH-lijn Taalvorm: zinsopbouw, morfologie en ondersteunende  

communicatie

Benoemfase van woorden uit de directe belevingswereld. Spreekt 

spontaan twee- en drie-woord-zinnen. 

Toelichting: benoemt voorwerpen die het ziet in prentenboek, 

speelgoed, kinderboerderij, huis, klas.

MH-lijn Taalinhoud: woordenschat

Woordenschat explosie binnen de eigen belevingswereld. 

Toelichting: start van de “is dat” periode. Heeft plezier in aanleren van 

nieuwe woorden. Geeft antwoord op een vraag. Gebruikt o.a. eigen 

naam. Begint een samengestelde zin te gebruiken. Bijv.: “Kiki nie 

sape; nee nie sap”.

MH-lijn Communicatie, interactie, wederkerigheid en taalgebruik

Brengt met gebruik van woorden, plaatjes, gebaren 2 of meer ideeën 

bij elkaar. 

Toelichting: drukt een fysieke toestand of een gevoel met woorden uit. 

Geeft met gebaar / symbool aan waar hij in de ruimte naartoe wil 

gaan. Kan antwoord geven op een vraag naar wie, wat, waar. Betrekt 

de volwassenen bij iets wat hij wil hebben en het niet lukt. Heeft 

besef van aandacht en de intenties van de volwassene.

Bijv. “Oma spelen”. “Eten niet”. “Helpu”. “Hand pakken, aanwijzen”.

 24 maanden

 OVM

 OVM

 OVM

 OVM
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  Niet intentionele communicatie/ 

communicatieve voorwaarden

  Definitie communicatie (van der Maat, 1992, p.60): 

Er is sprake van communicatie wanneer een persoon (de 

ontvanger) betekenis verleent aan het gedrag (verbaal en/

of non-verbaal) van de ander (de zender).  

Als een leerling interesse krijgt voor objecten en zijn 

omgeving, zie je een verschuiving van niet intentionele 

naar intentionele communicatie.  

Het gaat dan bewuster de aandacht van de gespreks-

partner trekken, joint attention, volharden in het maken 

van geluiden tot het doel bereikt is, doorzetten als het 

niet begrepen wordt. 

 (Z)EMB

  Leerlingen met (Z)EMB zijn op basis van 

ontwikkelingsleeftijd te vergelijken met jonge normaal 

begaafde kinderen. Toch zie je in de praktijk ook veel 

verschillen in de communicatie. Zoals:  

•  specifieke aanloop nodig om tot communicatie te komen 

•  paradoxaal lijkende gedragspatronen – concentratie

•  meer gericht op volwassenen

•  sociale, emotionele problematiek

•  aandacht, concentratie

•  bijkomende problemen zintuigen

•  motorische problemen

•  autisme, psychologische problemen, syndromen

•  hechting, wisselend personeel

•  onderstimulatie.

  Lichamelijke aanleiding 
 tot communicatie:

• Ziekte

• Pijn

• Lichamelijk ongemak

 Stemming:

• Positief/negatief

• Angstig

• (On-)rustig

• (Ont-)spannen

• In zichzelf/op omgeving gericht

• Waarnemend

• Aandachtig

• Herkend

• Zoekend

• (Niet) willend

 Begeleidersrol:

• Opmerken van signalen.

•  Belonen van initiatief tot 
communicatie door erop te reageren. 
(Dat is iets anders dan het verzoek 
inwilligen).

•  Omschrijven van gedrag en de daarop 
volgende reacties van anderen.

•  Vermelden van situaties waarin het 
gedrag voorkomt, of het consistent 
en uit te lokken is.

•  Interpreteren (is er consensus over 
interpretatie?).

•  Checken of interpretatie klopt.

 Aantekeningen bij leerlijn Communicatie

 Communicatief gedrag:

• Lichaamshouding

• Fysieke reacties

• Ademhaling

• Spierspanning

• Gezichtsuitdrukking

• Lachen

• Huilen

•  Automutileren en op zichzelf  
gericht gedrag

• Bewegen

• Vocaal geluid maken

•  Geluiden maken met voorwerpen

• Kijken

•  Positie en positieverandering

• Zich verplaatsen

• Lichamelijk contact

• Instrumenteel omgaan

• Hand van de ander leiden

• Slaan

• Pakken van de begeleider

•  Verplaatsen van de begeleider

• Pakken

• Gooien

• Duwen

• Wijzen

Mogelijke onderwerpen voor leerling observatielijsten
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