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6
Algemene toelichting
bij dit leergebied

Het centrale begrip van het onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen 

en aan leerlingen met een meervoudige handicap is redzaamheid in de meest 

brede zin. Alle onderwijsactiviteiten dienen uiteindelijk een bijdrage te leveren 

aan een zo optimaal mogelijk kunnen functioneren in dagelijks leven, gezien 

vanuit hun mogelijkheden voor de toekomst. Naast bijv. taal, rekenen zijn 

het vooral de diverse oriëntaties binnen dit leergebied die bijdragen tot de 

bevordering van die redzaamheid. Het perspectief de leerlingen kan worden 

samengevat in wonen, werken en recreëren. Vanuit  

deze drie leefverbanden participeren zij in de samenleving en zijn de 

hoofdlijnen te trekken naar (onderdelen van) de kerndoelen van dit 

veelomvattende leergebied.

Voor de jongere leerlingen worden de kerndoelvoorstellen vertaald in 

onderwijs-leersituaties waarbij het accent ligt op een voorwaardelijk karakter 

voor deze (toekomstige) leefverbanden. Voor de oudere leerlingen wordt 

de vertaling van de kerndoelvoorstellen geplaatst in een context die een 

directe voorbereiding is op wonen, werken en recreëren in de naschoolse 

periode. Bij de keuze van het onderwijsaanbod en de vormgeving daarvan in 

onderwijsarrangementen wordt uitgegaan van de mogelijkheden die in de  

regio voorhanden zijn. 

Ongeacht de beperking of stoornis van de leerling is het belangrijk het 

onderwijs in te richten vanuit de concrete ervaringen van de leerling.

Het perspectief van zeer moeilijk lerende leerlingen en van leerlingen met een 

meervoudige beperking is samen te vatten in wonen, werken en recreëren. 

Vanuit deze drie leefverbanden is het onderwijsaanbod in te vullen volgens 

(onderdelen van) de kerndoelen. 

Voor de jongere leerlingen is wonen, werken en recreëren soms nog ver weg en 

ligt de nadruk op de toekomstige mogelijkheden van deze leefverbanden. Bij de 

keuze en uitwerking van het onderwijs wordt uitgegaan van de mogelijkheden 

in de regio. Ongeacht de beperking of stoornis van de leerling is het belangrijk 

het onderwijs in te richten vanuit de concrete ervaringen van de leerling. Het 

leergebied “wereldverkenning” bestaat uit vier domeinen:

Mens en samenleving

Natuur en techniek

Ruimte

Tijd.

Voor leerlingen met een meervoudige beperking cluster 1 en 2

Voor de leerlingen is het van belang dat oriënterend onderwijs zeer dicht bij  

de leerlingen blijft. Zo ligt bij “oriëntatie op ruimte” het accent hoofdzakelijk 

op die ruimte en leefomgeving die de leerlingen direct ervaren.

Voor leerlingen met een meervoudige beperking cluster 3

Bij “oriëntatie op mens en samenleving” is het belangrijk dat leerlingen leren 

omgaan met de beperkingen die bij hun handicap horen en hun specifieke 

voorzieningen. Deze leerlingen ontvangen in het algemeen veel hulp. Van groot 

belang daarbij is dat de regie zoveel mogelijk bij de leerling ligt en dat anderen 

hun privacy en waardigheid respecteren.

Opmerking: bij dit onderdeel van het curriculum zijn (nog) geen OVM mijlpalen 

beschreven.

• 

•
•
•
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Mens en samenleving
Bij het onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen en aan leerlingen met 

een meervoudige beperking staat (de versterking van) redzaamheid centraal. 

Alle onderwijsactiviteiten leveren daar een bijdrage aan. De extra aandacht 

voor gezond en redzaam gedrag is nodig omdat deze groep kwetsbaar is. Het 

zelfbeeld en de zelfwaardering van deze leerlingen moet ze een solide basis 

geven om zich alleen, maar zeker ook met anderen te redden in wisselende 

situaties: thuis en buitenshuis, tijdens werk en bij vrijetijdsbesteding.

Mogelijkheden verkennen

Vanuit hun eigen situatie leren leerlingen deel uit maken van de samenleving 

en deel te nemen. Ze leren belangstelling krijgen voor aspecten in de samen-

leving en ze leren er gebruik van maken. Het gaat er om dat leerlingen hun 

mogelijkheden en interesses leren verkennen: welke activiteiten doen ze  

graag en liggen binnen hun mogelijkheden, nu en later.

Natuur en techniek
Bij “oriëntatie op natuur en techniek” gaat het om de levende en de 

niet-levende natuur. Natuuronderwijs gebeurt altijd aan de hand van de 

werkelijkheid: buitenwerk is hiervan een belangrijk onderdeel. Daarbij staat de 

eigen activiteit van de leerlingen centraal. Het uitgangspunt hierbij is het zelf 

ontdekken en het op eigen manier proberen achter de dingen te komen. Met de 

juiste ondersteuning in de les leren kinderen hierdoor te denken met hoofd en 

hand. Ze leren zelf antwoorden zoeken en komen in aanraking met organismen, 

materialen, voorwerpen en verschijnselen. 

 

Verantwoordelijkheid

Leerlingen ervaren het mooie van de natuur en leren zien hoe alles met elkaar 

samenhangt. Ook leren zij het belang van zorg en verantwoordelijkheid voor 

de medemens en de omgeving. Dit wordt onder andere gestimuleerd door het 

contact met anderen en met de natuur. Belangrijk is dat leerlingen de wil 

om verder te kijken, ontwikkelen boven het eigenbelang en het principe van 

rechtvaardigheid.

Techniek gaat over door mensen gemaakte dingen, zoals hulpmiddelen om in 

leven te blijven en het bestaan te vergemakkelijken en te verrijken. In hun 

omgeving zien leerlingen producten van techniek als gebouwen, meubels en 

apparaten. Ze leren in de eigen omgeving gebruik te maken van producten en 

processen van techniek.

Leefbaarheid

Daarbij ervaren leerlingen dat mensen gezamenlijk voor het milieu moeten 

zorgen om ook de eigen omgeving leefbaar te houden. Ze leren omgaan met 

plattegrond en kaart om zich te oriënteren en als hulpmiddelen om hun eigen 

omgeving in beeld te brengen.

Voor leerlingen met een meervoudige beperking cluster 1

Voor deze leerlingen is het belangrijk dat het zien (ruimtelijke waarneming) 

wordt gecompenseerd via visuele, tactiele en bewegingservaringen. 

De taal is daarbij ondersteunend, aanvullend en compenserend.
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Ruimte
Bij oriëntatie op ruimte gaat het er in de eerste plaats om dat leerlingen leren 

zich op hun eigen (leef)omgeving te richten. Ze leren zich oriënteren op de 

wereld om hen heen en leren zien dat overal mensen hun omgeving hebben 

ingericht: hun eigen kamer, huis, woonplaats, streek, land.

Een heel jong kind beleeft de wereld vanuit zijn eigen “ik”, zijn eigen lijf. Het 

ervaren en leren kennen van zijn lijf staat centraal in deze ontwikkelingsfase. 

Hij of zij is centraal in die ruimte. Later leert een kind dat alles in de ruimte 

een plaats heeft en dat die plaats kan verschillen vanuit zichzelf bekeken.  

Dat ontdekken en ervaren verloopt voor MG kinderen anders dan ziende en 

normaal lerende leerlingen.

Visueel beperkte leerlingen krijgen telkens maar stukjes informatie 

over de ruimte waarin zij zich bevinden. Pas als zij alle stukjes bij elkaar 

voegen, krijgen zij enig idee, hoe de ruimte eruit ziet, wat erin staat, hoe de 

voorwerpen zich tot elkaar en de leerling verhouden. Daarbij beïnvloedt de 

verstandelijke beperking dit proces ook. Dit betekent dat dit proces  

langzamer verloopt dan bij ziende en normaal lerende leerlingen.

Leefbaarheid

Daarbij ervaren leerlingen dat mensen gezamenlijk voor het milieu moeten 

zorgen om ook de eigen omgeving leefbaar te houden. Ze leren omgaan met 

plattegrond en kaart om zich te oriënteren en als hulpmiddelen om hun eigen 

omgeving in beeld te brengen.

Voor leerlingen met een meervoudige beperking cluster 1

Voor deze leerlingen is het belangrijk dat het zien (ruimtelijke waarneming) 

wordt gecompenseerd via visuele, tactiele en bewegingservaringen. De taal is 

daarbij ondersteunend, aanvullend en compenserend.

Ontwikkelingsfases

Oriëntatie op ruimte bestaat voor de meeste MG leerlingen uit de belevenis en 

het ervaren van de ruimte waarin zij aanwezig zijn en het grootste deel van de 

dag vertoeven. Zij zijn bekend met de geluiden, geuren, gebeurtenissen, die in 

deze ruimte plaatsvinden.

Leerlingen in de ontwikkelingsleeftijd tussen 0–24 maanden beleven de ruimte 

gevoelsmatig en koppelen ervaringen en de ruimte, waarin die ervaringen 

plaats vinden, aan elkaar. Langzamerhand leert de leerling meerdere ruimtes 

ontdekken; eerst dicht bij zichzelf en later wat verder af. Ook hier geldt weer 

dat het verkennen van de ruimte (wereld) om hen heen, in stukken naar hen 

toekomt. De wereld zal stap voor stap (voelen, horen, ruiken, zien) verkend 

moeten worden. De wereld van de leerling breidt zich steeds verder uit: hij 

maakt kennis met de buurt waarin hij woont, hij leert de weg vinden naar  

de verschillende plekken in zijn woonomgeving, zoal school, winkel, 

bibliotheek, etc.

Hij zal al dan niet zelfstandig, of onder begeleiding gebruik maken van de 

verschillende vervoersvoorzieningen.

Didactische context

Het spreekt voor zich, dat het vakgebied “ruimte” zo dicht mogelijk bij de 

leerling gezocht dient te worden. Geen “staatkundige kaart van Europa” maar 

verkenning van de wereld om de leerling heen: zijn lijf, zijn huis, zijn straat, zijn 

woonomgeving.

Bij leerlingen met een ontwikkelingsniveau van 0–24 maanden zal het 

didactische aanbod vooral op belevingsniveau liggen en dicht bij de leerling 

gehouden moeten worden, want de ruimte wordt beleefd vanuit zijn lijf.

Bron: tussendoelen en leerlijnen bij kerndoelen ZML/MG en SO (Leergebied 

overstijgend). Enschede, december 2006.
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Tijd
Bij “oriëntatie op tijd” gaat het er om dat leerlingen greep krijgen op hun 

eigen levenstijd; dat ze leren zich bewust te zijn van hun dagritme en hun 

tijdsbesteding. Ze leren het nabije verleden verkennen vanuit hun eigen 

positie, waardoor hun levenssituatie duidelijker wordt. En ze leren nadenken 

over de toekomst waarbij ze zich baseren op het heden en het verleden. 

Het verleden is onder andere bij oudere mensen te zien en leerlingen kunnen 

ze er vragen over stellen. De leerlingen leren gegevens en voorwerpen van 

het verleden opzoeken en ordenen. Kennis en inzicht over het heden en het 

verleden kunnen daardoor groeien. Ook leren ze een besef te ontwikkelen 

van continuïteit en verandering in het eigen leven en in de eigen omgeving. 

Ze leren oorzaken en gevolgen onderscheiden en ze leren achterhalen wat de 

overeenkomsten en verschillen zijn tussen heden en verleden.

Opmerking

Deze leerlijn is niet onderverdeeld in ontwikkelingsfase of leeftijdsfasen.  

Het is ons niet gelukt om een dergelijke indeling te maken.

Deze leerlijn heeft evenmin ijkpunten vanuit het OVM. Deze ijkpunten zijn 

namelijk nog niet beschreven in het OVM.
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Mens en samenleving - Gezond en redzaam gedrag

De leerlingen leren omgaan met verschillen tussen mensen wat betreft sociale en affectieve 

behoeften.

De leerlingen leren de eigen en andermans gezondheid behouden en bevorderen en leren de samenhang 

aangeven tussen het functioneren van het lichaam, de verzorging van het lichaam, en de risico’s van 

verslavende gedragingen.

De leerlingen leren de seksuele verschillen respecteren tussen jongens en meisjes en leren op een 

weerbare en open wijze omgaan met de eigen lichamelijkheid en die van anderen.

Kerndoel 23 vormt geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A.

De leerlingen leren op de juiste wijze reageren bij ziekte, ongeluk of bij een kleine verwonding.

De leerlingen leren op een verantwoorde en veilige manier, zelfstandig of begeleid, deelnemen aan het 

verkeer.

De leerlingen leren (mede) zorg dragen voor het dagelijkse eten en drinken en leren de daarbij horende 

regels en tafelmanieren hanteren.

Kerndoel 26 vormt geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A.

De leerlingen leren zich kleden en leren linnengoed, kleding en schoeisel (helpen) verzorgen.

Kerndoel 27 vormt geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A.

De leerlingen leren helpen hun huis en kamer inrichten, schoonhouden en op orde houden en leren dat 

mensen die samenwonen, ook samen zorgen voor de goede gang van zaken.

Kerndoel 28 vormt geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A.

De leerlingen leren boodschappen doen. 

 Kerndoelen

 Kerndoel 21

 Kerndoel 22

 Kerndoel 23

 Kerndoel 24

 Kerndoel 25

 Kerndoel 26

 Kerndoel 27

 Kerndoel 28

 Kerndoel 29
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Mens en samenleving - Oriëntatie op de samenleving

De leerlingen leren gebruik maken van de voor hen relevante maatschappelijke en culturele instellingen. 

De leerlingen leren herkennen dat in de samenleving verschillen en overeenkomsten zijn tussen 

mensen en groepen van mensen in de wijze waarop ze leven. 

De leerlingen leren zich oriënteren op medezeggenschap, stemrecht, besluitvorming, het gemeentelijk 

en landelijk bestuur. 

De leerlingen leren de vrije tijd alleen en samen met anderen besteden.

Kerndoelen 30-33 vormen geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A. 

 

Natuur en techniek

De leerlingen leren dieren, bomen, planten en bloemen die in de eigen omgeving voorkomen herkennen 

en ermee omgaan. 

De leerlingen leren kenmerken aangeven van bossen, weiden, bouwland, parken en water.

Kerndoel 35 vormt geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A. 

De leerlingen leren met zorg omgaan met de natuur en leren zich houden aan gedragsregels in de 

woonomgeving en natuur. 

De leerlingen leren de tuin verzorgen op school of thuis dan wel leert aan de verzorging deelnemen. 

De leerlingen leren technische producten voor dagelijkse toepassingen benoemen en gebruiken.

Kerndoel 38 vormt geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A. 

De leerlingen leren toepassingen gebruiken van natuurkundige verschijnselen als licht, geluid, 

magnetisme en warmte, en leren toepassingen gebruiken van diverse energiebronnen voor verwarming, 

verlichting en beweging. 

 Kerndoel 30

 Kerndoel 31

 Kerndoel 32

 Kerndoel 33

 Kerndoel 34

 Kerndoel 35

 Kerndoel 36

 Kerndoel 37

 Kerndoel 38

 Kerndoel 39
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Orientatie op ruimte

De leerlingen leren het eigen lichaamsschema gebruiken voor het verkennen en ordenen van de  

ruimte om zich heen. 

Kerndoel 40 vormt geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A. 

De leerlingen leren de plaats aangeven van voorwerpen in voor hen bekende ruimten vanuit hun eigen 

positie en ten opzichte van elkaar. 

De leerlingen leren de weg kennen en benoemen in de eigen leefomgeving. 

De leerlingen leren inrichtingsaspecten herkennen in de eigen leefomgeving. 

Kerndoel 43 vormt geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A. 

De leerlingen leren aangeven in welke opzichten het dagelijks wonen, werken en vrijetijdsbesteding 

van sommige mensen overeenkomt en verschilt.

Kerndoel 44 vormt geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A. 

 

Orientatie op tijd

De leerlingen leren zich oriënteren op de dagindeling en op de tijdsindeling. 

De leerlingen leren de tijdordening gebruiken voor de thuis- en schoolsituatie en leren de dagen van de 

week, de maanden van het jaar en de seizoenen benoemen en gebruiken. 

De leerlingen leren perioden, gebeurtenissen en personen ordenen uit hun eigen leven, uit de 

geschiedenis van het gezin en de familie en uit hun omgeving. 

Kerndoel 47 vormt geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A. 

De leerlingen leren bronnen uit het verleden herkennen en gebruiken.

Kerndoel 48 vormt geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor leerlingen in leerroute A. 

 Kerndoel 40

 Kerndoel 41

 Kerndoel 42

 Kerndoel 43

 Kerndoel 44

 Kerndoel 45

 Kerndoel 46

 Kerndoel 47

 Kerndoel 48
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Ervaart en herkennen dat bepaalde uitingen beantwoord worden. 

 

Kan het eigen lichaamsdelen aanwijzen.

Toelichting: kan een lichaamsdeel aanwijzen zoals de buik, de voet,  

de mond. 

Kan duidelijk maken dat hij/zij zich niet lekker voelt. 

 

Kan veilig meerijden achterop de fiets.

Toelichting: voorwaarde is o.a. een veilig kinderzitje. Daarvoor is het 

noodzakelijk dat het kind zijn lichaam min of meer rechtop kan 

houden of gehouden kan worden door middel van een geschikt tuigje.

Kan samen met de leiding boodschappen doen. Dit kan lopende,  

kan in een buggy of rolstoel.

Toelichting: hierbij speelt vooral een rol het gedurende langere tijd  

op pad kunnen zijn, geen overmatige angst vertonen of  

schreeuwen op straat of een winkel.

Maakt kennis met dieren uit de omgeving.

Toelichting: accepteert dat een hond bij de leerling komt zonder 

duidelijk angstig te zijn; gaat samen of alleen kijken naar een cavia  

in zijn hok dat in de klas gebracht wordt.

Maakt kennis met planten uit hun omgeving.

Toelichting: helpt de leerkracht om een plant water te geven.  

Bekijkt samen naar een plant die op tafel staat.

 W1 Begeleider “beantwoordt” uitingen, 
ook klanken, door imitatie. Gebruikt 
dit in communicatie. Prikkelt de 
leerling tot imitatie.

In alle voorkomende situaties.

 W2 Binnen liedjes en spelletjes. In 1 op 1 momenten en tijdens 
groepsspel/kring. 
Van  samendoen naar zelf doen.  
Verwerkingstijd geven.

 W3 Liedjes/gedichten/verhalen met 
“rolmodellen”. Jezelf en andere 
gebruiken als rolmodel.

 W4

 W5 Alleen met begeleider of met klein 
groepje. 
Oudere leerlingen: taakje zoals  
boodschap in kar doen, op de band 
leggen.

Bij bovenbouw: vooraf “lijst”. 

 W6 Binnen onderbouw: incidenteel. 
Bij VSO: bij modules die horen bij 
“Groen”. 

Het openstaan, beleven staat 
centraal.  
Herhalen. Observeren: durft iemand 
meer als het bekend is? 

 W7 Als bij W6. Als bij W6.
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Doet zintuiglijke ervaringen op aan dieren uit de omgeving.

Toelichting: dit kan door te ruiken, te kijken of te zien, te tasten,  

of het horen van dieren.

Doet ervaringen op in de naaste omgeving van de verzorging 

van planten, dieren en objecten (bijv. prullenbak) in tuin, park, 

schoolplein.

Toelichting: dit kunnen ook verzorgende activiteiten zijn in de school-

tuin naast de klas, of het samen opruimen van rommel op het 

schoolplein.

Maakt kennis met het verzorgen van eigen huisdieren.

Toelichting: de eigen huisdieren kunnen ook de dieren zijn van een 

kinderboerderij, de cavia in de klas, etc. 

Kennis maken met dieren op de (kinder-)boerderij. 

 

Ervaart (verschillende omstandigheden en verschijningsvormen  

van) het weer. Ervaart bijv. de regen, de wind, de zonnestralen. 

 

 

Doet ervaringen op met fysische verschijnselen als: kleur, vorm, 

structuur, geluid, geur, warmte, licht. 

 

 W8 Als bij W6. Als bij W6.

 W9 Binnen onderbouw: incidenteel en 
binnen thema’s (Uk&Puk en Puk&Ko) 
VSO: Bij VSO: bij modules die horen bij 
“Groen” en “Zorg en Welzijn”.

Het openstaan, beleven staat 
centraal. 
Herhalen. Observeren: durft en kan 
iemand meer als het bekend is?

 W10 VSO: bij modules die horen bij “Groen”. Het openstaan, beleven staat 
centraal.  
Herhalen. Observeren: durft en kan 
iemand meer als het bekend is?

 W11 Excursies/uitstapjes. 
Zowel voor onderbouw als VSO 
jaarlijks.

Voorbereiden met verhalen, digibord. 
Foto’s en filmpjes maken voor het 
napraten.

 W12 Onderbouw: binnen thema’s  
(Uk&Puk en Puk&Ko). 
VSO: aandacht voor seizoenen. 
Bij bijzonder weer: naar buiten/
ervaren.

Gebruik maken van natuurlijke 
materialen, themadozen, digitaal 
materiaal. 
Liedjes, gedichten.

 W13 Zowel in lesvorm (dan vaak één 
element of twee tegengestelde) als 
aanhakend bij een natuurlijk moment
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Ervaart de plaats van de voorwerpen in en om het huis.

Toelichting: er is sprake van een associatie dat voorwerpen soms  

aan een vaste plaats gebonden zijn. Zo vind je de toilet in de 

toiletruimte of de verschoningsruimte. Een bed staat doorgaans  

in de slaapkamer of rustruimte. Een kraan behoort (doorgaans)  

bij het aanrecht. 

 

 

 

 

Vindt in een bekende en grote(re) ruimte elementen terug vinden. 

Vindt bijv. de deur, of de tafel. 

Toelichting: dit kan door aanwijzen, door kijken in de juiste richting  

of zich redelijk zelfstandig naar de betreffende plek gegeven (bijv.  

in de rolstoel, of kruipend). 

Koppelt activiteiten aan plaatsen in huis en de klas. 

Toelichting: bijv. verschoont worden in de toiletruimte,  

in bad gaan in de badkamer, slapen in bed, eten aan tafel,  

spelen in de speelhoek, etc.).

 W14 Dit koppelen (associëren) van een 
activiteit aan een ruimte kan pas als 
de leerling in de associatief kan 
ordenen, doorgaans vanaf ongeveer 
16–18 maanden. 
Lesstof; Samen ervaren wat er in de 
verschillende ruimtes is. Zoals kraan, 
oven in de keuken, doortrekken van de 
wc in de toiletruimte etc., kapstok in 
de gang (laten ervaren door te voelen 
en te laten horen). 
Bron: cursus map O&M.

Eerst observeren kind. Wat zet het 
kind in. Wat wil je dit kind aanleren. 
Stap voor stap.

 W15 Elementen terug vinden in de ruimte. 
Eerst samen met begeleiding.  
Later steeds meer zelf laten doen.  
Bron: cursus map O&M.

Instructie; eerst samen ervaren waar 
elementen staan. Dan zelfstandig er- 
naar toe lopen door te voelen en even-
tueel te horen (degene die instructie 
geeft kan kloppen op voorwerp).

 W16 Dit koppelen (associëren) van een 
activiteit aan een ruimte kan pas als 
de leerling in de associatief kan 
ordenen, doorgaans vanaf ongeveer 
16–18 maanden. 
Samen de ruimtes in het gebouw 
verkennen. Wat staat er in de 
verschillende ruimtes. Wat doe je in de 
verschillende ruimtes.  
Dit wordt ervaren door het steeds te 
doen. Eerst samen daarna steeds 
zelfstandiger.  
Eventueel concrete verwijzers 
gebruiken.  
Bron: cursus map O&M.

Instructie; goed benoemen en laten 
voelen. 
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Herkent thuis, op school, of in het kinderdagverblijf enkele  

ruimtes.

Toelichting: vanuit het gedrag van de leerling valt op te maken  

dat hij de ruimte waarin hij zich bevindt herkent. Dat herkennen  

kan zijn door de lichaamshouding, maar ook door gedrag dat  

past bij de activiteiten die doorgaans in die ruimte wordt gedaan.

Kan bekende ruimten binnenshuis, in de klas en het schoolgebouw 

zelf vinden.

Toelichting: dit kan betekenen dat de leerling een begeleider kan 

aanwijzen (de gesproken taal is geen voorwaarde) waar je langs  

moet om ergens te komen. Het kan ook betekenen dat de leerling 

zelfstandig een bepaalde ruimte, bijv. de toiletruimte, kan vinden  

en bereiken.

Ervaart het ritme van de dag en nacht.

Toelichting: de leerling heeft geleerd vanuit de ervaring dat  

’s nachts, als het donker is, in je bed ligt en slaapt en dat het  

overdag licht is en je naar school gaat.  

 

Maakt onderscheid tussen verschillende voorwerpen of  

afbeeldingen (bij voldoende gezichtsvermogen) van dagritme-

verwijzers. 

 

 

 

 

 

 W17 De leerlingen laten benoemen  
waar ze zijn.  
De leerlingen lopen naar de  
ruimte toe. 
Bron: cursus map O&M.

Goed de leerlingen observeren.  
Laten ze herkenning zien. 

 W18 Dit koppelen (associëren) van een 
activiteit aan een ruimte kan pas  
als de leerling in de associatief kan 
ordenen, doorgaans vanaf ongeveer 
16–18 maanden. 
Door instructie te geven en leerling 
zelf naar de ruimte laten lopen/rijden.  
Bron: cursus map O&M.

Goed observeren bij de niet sprekende 
leerlingen wat voor signalen ze laten 
zien. Kijken ze in de richting waar  
ze naar toe moeten. Kunnen ze het 
non-verbaal “vertellen”

 W19 Het ervaren hiervan gebeurt thuis of 
op de woongroep. Aan donker-licht 
wordt op school wel aandacht 
besteed. 

Hierbij aandacht voor de leerlingen  
die behoefte hebben aan ontspanning/
rust gedurende de schooldag. Dit 
duidelijk onderscheiden van het slapen 
’s nachts. Observeer of het elkaar niet 
negatief beïnvloedt. 

 W20 Dit kan pas heel pril vanaf de vroeg 
associatieve fase (mits er een 
onmiddellijke koppeling is tussen 
verwijzer en voorwerp/afbeelding) 
maar duidelijker vanaf de laat 
associatieve fase. 
Bewust worden steeds dezelfde 
voorwerpen ingezet bij dagelijkse 
routines. Het doel hiervan is in eerste 
instantie herkenning binnen de 
context. 

Hierbij spelen visuele, motorische en 
emotionele factoren een rol. Wat 
wordt geacceptreerd? 
Zorg dat je bij dagelijkse routines 
steeds dezelfde voorwerpen gebruikt 
op dezelfde manier.  
Geef de leerling wat langer de tijd om 
het voorwerp te bekijken/betasten.
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Doet ervaringen op met betrekking tot de tijdsordening. 

Toelichting: de leerling “weet” dat er een volgorde is van activiteiten, 

bijv. dat je pas drinken krijgt als je enige tijd gewerkt hebt. Dit weten 

kan ontstaan zijn vanuit de herhaling van steeds terugkerende 

activiteiten.

Herkent de personen, waarmee hij dagelijks te maken krijgen. 

 

 

Kent de begrippen: pappa, opa en oma passief.

Toelichting: aan de reactie van de leerling is duidelijk te merken dat  

hij de (emotionele) betekenis van de woorden kent.  

Merkt het verschil op tussen een bekend persoon en een  

onbekend persoon.

Toelichting: het is aan de reactie van de leerling duidelijk op te  

merken dat hij een onderscheid maakt tussen bekende en  

onbekende personen.

Herkennen de dagelijkse terugkerende activiteiten met betrekking 

tot henzelf: eten, drinken, slapen, spelen, buitenshuis of thuis.

Toelichting: aan de reactie van de leerling kun je opmaken dat hij 

begrijpt wat er gaat gebeuren of gebeurt.

 W21 Bewust handelen in een vaste 
volgorde bij dagelijks terugkerende 
activiteiten. 

“Grip” leidt tot begrip. 
Belangrijk dat leerlingen zich niet 
overvallen voelen. 
Veel herhalen. 
Afgestemde rituelen. Volgens 
protocollen en afspraken.

 W22 Leerlingen worden voortdurend 
uitgedaagd om dit te laten zien.  
“Ga maar naar…”, “Geef maar aan…”.

Elkaars voornaam bewust (herhalend) 
noemen. Zowel van personeel als 
leerlingen.

 W23 Contactschrift in de kring. Reageren op wat in het schrift staat. 

 W24 Observatie. VSO: ook herkennen groepsgenoten 
van belang.

 W25 Er is tenminste sprake van een vroeg 
associatief ordenen, in de laat 
associatieve fase lukt het beter. 
Concrete verwijzers, schoolrooster. 
Uk&Puk en Puk&Ko: diverse thema’s.

Dagelijks terugkerende kringactiviteit.  
Liedjes, verhaaltjes.  
Activiteiten aankondigen en afsluiten 
op een vaste manier.


