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ZJK 1  Basale ontwikkeling 

ZJK 1.1  Zelfbeleving, zelfbesef, competentie 

  
0 1 2 3 4 

                                
Reageert 
lichamelijk op 
bevestigingen. 
Vraagt lichamelijk 
om aandacht. 

Geniet van 
aandacht en 
succes. 
Herhaalt 
handelingen die 
succesvol zijn. 

Reageert op het 
noemen van de 
eigen naam. 
Gaat zelf op 
onderzoek uit. 

Benoemt zichzelf 
met de eigen 
naam. 

Eerste kenmerken 
van de koppig-
heidsfase, 
gebruikt ‘zelf’. 

Koppig-
heidsfase: 
gebruikt ‘zelf’ en 
soms ‘ik’. 
Bevestigt eigen 
kunnen en vraagt 
om bevestiging. 

Benoemt zichzelf 
meestal met ‘ik’ 
en reageert met 
trots op positieve 
waarderingen van 
de volwassene. 

Maakt 
onderscheid 
tussen ‘ik’ en de 
‘ander’. Daarbij 
overheerst nog de 
gerichtheid op 
zichzelf. 
Reageert trots op 
positieve waarde-
ringen. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Verkent het 

eigen lichaam: 
kijkt naar eigen 
handen en 
voeten; later 
door handen en 
tenen in de 
mond te 
stoppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Verkent de  
 vertrouwde 
 omgeving door 
 te rollen, 
 kruipen, naar 
 voorwerpen 
 grijpen, 
 attributen in 
 mond stoppen, 
 etc. 
 
♦ Is herhalend  
 bezig: 
 lichamelijke 
 bewegingen, 
 grijpt naar 
 materialen 
 (babygym), 
 maakt geluiden, 
 brabbelt, 
 kiekeboe-
 spelletjes. 
 
♦ Beleeft plezier in 
 het kruipen, leert 
 lopen en 
 herhaalt deze 
 acties door te 
 lachen, geluidjes 
 te maken, 
 mimiek. 

♦ Reageert op 
eigen naam 
door hoofd toe 
te wenden of 
naar 
volwassene toe 
te komen. 
 

♦ Verkent het 
eigen lichaam 
door te voelen, 
te ervaren. 

 
 

♦ Noemt eigen 
naam gekoppeld 
aan activiteit of 
gebeurtenis. 
 

♦ Verkent het 
eigen lichaam en 
lichaams-
verhoudingen 
door ergens in te 
kruipen, 
overheen te 
rollen, op of in te 
klimmen, af te 
glijden, af te 
springen. 

♦ Toont drang om 
dingen zelf te 
doen door: 
‘Nee’… zeggen; 
‘Zelf doen’… 
uiten. 
 

♦ Voegt zich al 
meer naar de 
wens van de 
volwassene. 

♦ Zet eigen wil 
door; reageert 
met heftige 
emoties en 
houdt dit vol. 
 

♦ Benoemt 
bevestiging van 
eigen kunnen en 
vraagt hier 
tevens om. 

 

♦ Sluit zich meer  
af voor de 
omgeving, geeft 
meer 
zelfbepalend 
voorkeur aan. 
 

♦ Benoemt 
zichzelf meestal 
met ‘ik’. 

 
♦ Reageert minder 

halsstarrig; staat 
meer open voor 
argumentatie 
van de 
volwassene. 
 

♦ Reageert blij op 
positieve 
reacties van 
volwassenen, 
herhaalt 
hierdoor acties;  
is tevens 
gevoeliger voor 
negatieve 
reacties, 
schaamte, 
faalangst, ed. 
 

♦ Bevestigt 
verbaal eigen 
vaardigheden. 

♦ Toont spontaan 
en op passende 
wijze basale 
gevoelens in 
woord en 
gebaar. 
 

♦ Gebruikt diverse 
persoonsvormen, 
zoals ‘ik’, ‘mijn’, 
‘jij’, ‘jou’, etc. om 
verschil aan te 
duiden. 
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ZJK 1  Basale ontwikkeling 

ZJK 1.2 Zelfstandigheid, autonomie 

 
0 1 2 3 4 

                                
Is nog geheel 
afhankelijk van de 
volwassene. 

Doet enkele heel 
eenvoudige 
handelingen zelf 
en de volwassene 
doet mee. 
Zoekt voorwerpen. 

Beginnend 
probleem-
oplossend 
gedrag, werkt 
actief mee. 
Gaat beter om met 
uitgestelde 
aandacht. 

Doet heel 
eenvoudige 
handelingen 
zelfstandig. 

Voert twee 
handelingen in 
volgorde uit. 
Helpt de 
volwassene bij 
activiteiten. 

Doet eenvoudige 
handelingen 
zonder hulp. 
Doet zelf dingen. 

Het eigen initiatief 
wordt vooral 
‘uitgelokt’ door 
de omgeving. 

Komt zelf tot een 
eenvoudige 
activiteit, zo nodig 
met steun van de 
volwassene. 
Wordt uitgelokt 
door de omgeving 
en het materiaal.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020 

Leerlijnen met tussendoelen 
DataCare ⬧ Ontwikkelingsvolgmodel Zeer Jonge Kind 

  6 

 

 
Beschrijving tussendoelen: 
 
 Houdt zelf de fles 
   vast. 

 Verkent de 
   vertrouwde 
   omgeving door te 
   rollen, kruipen, 
   naar voorwerpen 
   grijpen, attributen 
   in mond stoppen 
   etc. 
 
 Zoekt naar 
   bekende 
   voorwerpen of 
   personen. 

 Werkt mee bij 
   aankleden. 
 
 Werkt mee met 
   de volwassene 
   bij allerlei 
   eenvoudige 
   klusjes, 
   opruimen, etc. 

 Pakt zelf 
   speelgoed; doet 
   jas aan of uit 
   etc. 

 Voert twee 
   handelingen in 
   volgorde uit. 
 
 Helpt de 
   volwassene 
   helpen bij allerlei 
   dagelijkse 
   werkzaamheden. 
 
 Wordt uitgelokt 
   om te exploreren 
   met verschil- 
   lende materialen. 

 Helpt de 
volwassene mee 
met opruimen. 

 
 Trekt zelf 

eenvoudige 
kledingstukken 
aan- en uit. 

 
 Neemt initiatief 

tot een 
zelfgekozen 
activiteit. 

 
 Ontdekt de 

omgeving buiten 
de directe 
vertrouwde 
omgeving. 

 
 Omgeving en 

materialen 
nodigen uit tot 
exploreren. 

 Wordt uitgelokt 
   door de 
   omgeving om 
   zelf initiatief te 
   nemen tijdens 
   activiteiten in de 
   groep. 

 Maakt eigen 
   keuzes in bijv. 
   materialen en 
   speelmaatjes. 
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ZJK 1  Basale ontwikkeling 

ZJK 1.3 Zelfredzaamheid 

 
0 1 2 3 4 

                                
Reageert op 
terugkerende 
handelingen. 

Eet zelf kleine 
hapjes met de 
vingers. 

Houdt eetbestek 
zelf vast en werkt 
mee bij aan- en 
uitkleden. 

Redt zichzelf met 
drinken en eten. 
Eerste aanzet tot 
zindelijkheid. 

Wil zelf 
‘eenvoudige’ 
kleren uitdoen; is 
bezig met eigen 
zindelijkheid. 

Doet ‘eenvoudige’ 
kleren zelf aan- 
en uit. 
Is meestal overdag 
zindelijk. 

Redt zichzelf bij 
het wassen en 
drogen van de 
handen. 
Heeft nog hulp 
nodig bij aan- en 
uitkleden en naar 
het toilet gaan. 

Neemt zelf allerlei 
initiatieven tot 
zelfredzaamheid. 
Heeft soms nog 
hulp nodig. 
Is overdag 
zindelijk. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Pakt zelf de fles. 
 

♦ Pakt zelf de lepel 
vast. 
 

♦ Zit ‘los’ (steeds 
meer zonder 
steun). 

♦ Werkt mee bij 
aankleden. 
 

♦ Zit ‘los’. 
 
 

♦ Drinkt zelf uit 
een beker, eet 
zelf brood van 
een bordje. 
 

♦ Wordt zich 
bewust van 
natte/vieze 
broek. 

♦ Is bezig met 
zindelijk worden; 
benoemt 
wanneer het een 
plas heeft 
gedaan. 
 

♦ Vangt aan om 
overdag zindelijk 
te zijn. 
 

♦ Wast handen en 
droogt zelf 
handen af.  

♦ Kleedt zichzelf  
aan en uit van 
eenvoudige 
kledingstukken. 
 

♦ Is overdag 
zindelijk.  

♦ Is overdag 
vrijwel geheel 
zindelijk; geeft 
aan wanneer het 
naar het toilet 
moet. 

♦ Neemt allerlei 
initiatieven tot 
zelfredzaamheid, 
doet zelf. 
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ZJK 1  Basale ontwikkeling 

ZJK 1.4 Emotionele welbevinding, emotionele ontwikkeling 

 
0 1 2 3 4 

                                
Reageert met 
emoties op de 
omgang met 
vertrouwde 
personen en de 
vertrouwde 
omgeving. 

Uit verschillende 
gevoelens en 
gebaren van 
vreugde en 
verdriet ten 
opzicht van 
verschillende 
volwassenen. 

Reageert met 
verschillende 
emoties en 
gebaren op 
positieve of 
negatieve 
reacties van 
anderen. 

Toont duidelijk 
emoties van 
genegenheid en 
boosheid ten 
opzichte van 
volwassenen. 

Maakt in woord 
en gebaar een 
onderscheid in 
emoties naar 
volwassenen en 
kinderen. 

Reageert duidelijk 
met heftige 
emoties en houdt 
dit vol. 
Heeft triomf-
gevoelens. 

Gaat flexibeler 
om met emoties, 
o.a. minder 
halsstarrig 
gedrag. 

Toont in woord en 
gebaar spontaan 
en op passende 
wijze basale 
gevoelens naar 
volwassenen en 
andere kinderen. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Reageert op  
 initiatieven tot 
 contact door de 
 volwassene met 
 (glim)lachen. 
 
♦ Steekt armen uit   
 naar vertrouwde 
 volwassene. 

♦ Maakt 
onderscheid  
tussen 
vertrouwde en 
onbekende 
personen door te 
kijken en te 
luisteren en 
hierop te 
reageren. 

♦ Verkent de 
vertrouwde 
omgeving door 
langs te lopen, 
te lopen of 
samen met 
volwassene los 
te lopen. 
 

♦ Ontwikkelt 
gevoelens van 
schaamte, 
schuld, trots. 

 
♦ Toont angst bij 

onverwachte en 
onzekere 
situatie. 

 
♦ Reageert 

gereserveerd bij 
onbekende 
personen. 

 
♦ Toont affectie 

d.m.v. 
omarmen, 
strelen, hand 
vastpakken bij 
de vertrouwde 
volwassene. 

♦ Toont 
genegenheid  bij 
personen 
waartoe het zich 
aangetrokken 
voelt. 
 

♦  Zwaait uit 
zichzelf naar 
bekende 
personen. 

 Deelt blijdschap 
met de 
vertrouwde 
volwassene en 
zoekt nabijheid 
bij angst of 
verdriet. 

 
 Toont boosheid 

of frustratie door 
mimiek, maar 
ook lichamelijk 
door bijvoorbeeld 
slaan of weg 
draaien van de 

volwassene. 
 
 
 
 
 
 
 

 Is zichtbaar trots 
als het iets voor 
elkaar krijgt, 
bijvoorbeeld zelf 
schoenen 
aantrekken, iets 
dragen dat groot 
of zwaar is.  

 
 Geniet zichtbaar 

van 
complimentjes.   

 
 Gaat tegen de 

vertrouwde 
volwassene in, 
maar zoekt 
tegelijkertijd 
troost en 
bevestiging. 

 

 Raakt soms 
overstuur bij 
correctie of 
sturing. 

♦ Ervaart 
veiligheid en 
geborgenheid. 
 

♦ Gaat om met de 
materialen 
vanuit de 
thuiswereld. 

 
♦ Ervaart en 

ontwikkelt 
rituelen, die 
veiligheid bieden 
(patroon). 

 
♦ Leert kinderen in 

de groep 
kennen. 

 

♦ Durft openlijk 
gevoelens van 
blij zijn, boos 
zijn, verdrietig 
zijn te uiten. 

♦ Leert de 
structuur van de 
dag kennen. 

 
♦ Uit gevoelens: 

bang, boos, blij, 
verdrietig en 
weet dit van 
zichzelf. 

 
♦ Geniet samen 

met andere 
kinderen. 
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ZJK 1  Basale ontwikkeling 

ZJK 1.5 Relatie met volwassenen 

 
0 1 2 3 4 

                                
Richt zich op 
mensen in de 
naaste omgeving 
en reageert op de 
stem en gelaats-
uitdrukkingen van 
deze vertrouwde 
personen. 
Eerste vorm van 
beurtgedrag. 

De gehechtheid 
aan bepaalde 
personen 
versterkt zich, 
zoekt contact met 
deze personen. 
Doet samen iets, 
maar wendt zich 
ook weer af. 

Eenkennig 
gedrag: zoekt de 
vertrouwde 
personen en 
omgeving. 
Nodigt 
volwassenen uit tot 
spel. 

Meegaand gedrag 
ten opzichte van 
volwassenen. 
Imiteert geluiden 
en gebaren van 
volwassenen. 

Volgt volwasse-
nen als ze bezig 
zijn met 
dagelijkse 
activiteiten en is 
met hen in 
gesprek. 
Gewoontevorming 
in dagelijkse 
afspraken en 
regels. 

Zet eigen wil door 
en toont 
regelmatig verzet 
ten opzichte van 
de volwassene. 
Af en toe voor rede 
vatbaar. 

Is soms nog 
koppig, maar 
vertoont meestal 
meegaand 
gedrag. 
Houdt zich aan 
afspraken en 
regels. 

Toont affectieve 
betrokkenheid op 
de volwassene en 
zoekt diens 
nabijheid; contact 
vooral op initiatief 
van de 
volwassene. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Reageert op 

initiatieven tot 
contact door de 
volwassene met 
(glim)lachen. 
 

♦ Volgt met de 
ogen en het 
hoofd- 
bewegingen van 
de volwassene. 

 
♦ Bootst geluidjes 

van de 
volwassene 
(‘tuttelen’) na. 

 
♦ Lokt reacties uit 

door middel van 
lachen, huilen, 
trappelen, 
grijpen, kraaien. 

 
♦ Vestigt 

aandacht op 
een voorwerp 
door ernaar te 
kijken. 

 
♦ Reageert op 

geluidjes en 
doet ze na. 

 
♦ Strekt armen uit 

naar vertrouwde 
volwassene. 

♦ Maakt 
onderscheid  
tussen 
vertrouwde en 
onbekende 
personen door te 
kijken en te 
luisteren en 
hierop te 
reageren. 
 

♦ Speelt ‘geven en 
nemen’. 

♦ Wacht heel even  
als de 
volwassene niet 
direct reageert. 

 
♦ Zoekt directe 

nabijheid van de 
vertrouwde 
volwassene. 

 
♦ Reageert 

gereserveerd bij 
onbekende 
personen. 

 
♦ Toont affectie 

d.m.v. omarmen, 
strelen, hand 
vastpakken bij de 
vertrouwde 
volwassene. 

 

♦ Toont affectie  
d.m.v. omarmen, 
strelen, pakt 
hand vast bij de 
vertrouwde 
volwassene. 
 

♦ Zwaait uit 
zichzelf naar 
bekende 
personen. 

 
♦ Doet geluiden en 

gebaren na. 

♦ Helpt de 
volwassene bij 
allerlei dagelijkse 
werkzaamheden. 

 
♦ Houdt zich aan 

steeds 
terugkerende 
regels en 
afspraken 
(gewoonte-
vorming). 

 
♦ Voegt zich al 

meer naar de 
wens van de 
volwassene. 

♦ Doet mee met 
groeps- 
activiteiten o.l.v. 
een volwassene. 

 
♦ Houdt zich 

steeds meer aan 
regels en 
afspraken. 

♦ Raakt gehecht 
aan anderen dan 
de vaste 
opvoeders door 
gesprekje aan te 
knopen, spelletje 
te doen, etc. 

 Is gericht op 
bekende 
volwassenen. 

 
 Gaat in een 

vreemde 
omgeving op 
onderzoek uit als 
de vertrouwde 
volwassene 
zichtbaar in de 
buurt is. 

 
 Zoekt in 

spannende 
situatie de 
vertrouwde 
volwassene op. 
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ZJK 1  Basale ontwikkeling 

ZJK 1.6 Relatie met kinderen 

 
0 1 2 3 4 

                                
Zoekt contact met 
broertje(s)/ 
zusje(s). 

Zoekt contact met 
vertrouwde 
kinderen. 

Maakt 
onderscheid 
tussen volwasse-
nen en kinderen. 

Heeft toenemend 
contact met 
kinderen. Is nog 
met de eigen 
activiteit bezig. 

Toont genegen-
heid voor andere 
kinderen en praat 
met hen. Doet 
‘volgend’ mee bij 
groepsactiviteiten. 
Laat zich leiden 
door wat andere 
kinderen doen. 

Toont interesse 
voor andere 
kinderen, maar 
zet zich er ook 
nog tegen af. Nog 
geen wederkerig-
heid in de relatie. 
Doet mee met 
groepsspelletjes. 

Imiteert gedrag 
en taal van 
andere kinderen, 
doet al leuk mee 
aan  
groepsspelletjes 
o.l.v. volwassenen. 

Heeft belang-
stelling voor 
andere kinderen, 
maar is vooral 
nog naast een 
ander bezig. 
Eenvoudige 
vormen van sociale 
communicatie. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Reageert op 

geluidjes en 
doet geluidjes 
na. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Speelt ‘geven en 
nemen’. 

 

♦ Kijkt naar 
kinderen en 
zoekt contact 
met kinderen. 

♦ Doet geluiden 
en gebaren na. 
 

♦ Toont 
genegenheid 
naar andere 
kinderen: (mee) 
praten, volgend 
meedoen, 
achternalopen, 
meehuilen. 

♦ Houdt zich aan 
steeds 
terugkerende 
regels en 
afspraken 
(gewoonte-
vorming). 

 

♦ Toont interesse 
voor andere 
kinderen (kijken, 
luisteren, 
praten). 
 

♦ Zet zich af tegen 
andere 
kinderen, 
bijvoorbeeld niet 
delen, dingen 
afpakken. 

 
♦ Imiteert andere 

kinderen in taal 
en spel. 

 
♦ Doet mee met 

groepsactivi-
teiten o.l.v. 
volwassene. 

 
♦ Houdt zich 

steeds meer aan 
regels en 
afspraken. 

 Volgt andere 
kinderen in hun 
activiteit, 
bijvoorbeeld als 
een kind gaat 
rennen rent het 
ook.  

 
 Imiteert 

woordjes, 
zinnetjes of 
gebaren met de 
intentie contact 
te maken met 
andere kinderen. 

 
 Speelt naast 

andere kinderen, 
speelt 
parallelspel. 
 

♦ Gericht op de 
andere kinderen, 
waarbij het 
vooral nog naast 
een ander 
speelt. 

 
♦ Pakt materialen 

van anderen 
omdat hij die zelf 
goed kan 
gebruiken. Heeft 
niet het 
vermogen zich in 
te leven in de 
ander. 

 
 Geeft materialen 

aan andere 
kinderen om 
genegenheid te 
tonen. 
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ZJK 1  Basale ontwikkeling 

ZJK 1.7 Omgang met afspraken, regels en materialen 

 
0 1 2 3 4 
                                

      Wordt zich 
bewust van de 
gestelde regels. 

 Houdt zich aan 
de 
voorafgestelde, 
duidelijke regels 
van de 
volwassene; is 
verkennend bezig 
met materialen en 
de omgeving. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Is verkennend  
   bezig met  
   materiaal. 
 
 Onderkent de 

gestelde 
regels/afspraken. 

 

 Is verkennend  
   bezig met  
   materiaal. 
 
 Zoekt passende 

materialen bij 
elkaar. 
 

 Houdt zich aan 
afspraken of 
(spel)regels van 
de vertrouwde 
volwassene. 
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ZJK 1      Basale ontwikkeling 

ZJK 1.8    Seksuele ontwikkeling 

 
0 1 2 3 4 

                                
Bevrediging 
lustgevoelens 
middels mond en 
huid. Huidcontact 
is prettige 
ervaring. 
 
 

Ontdekken van 
genitaliën, gaan 
wrijven en strelen 
en merken dat dit 
een prettig gevoel 
geeft. 
 

Opdoen van veel 
verschillende  
sensorische 
ervaringen, 
ervaren 
tegenstrijdigheid 
hierin. 
 

Opdoen van veel 
verschillende  
sensorische 
ervaringen, 
ervaren 
tegenstrijdigheid 
hierin. 
 

Auto-erotisch 
gedrag (is er 
bewust op gericht 
een prettig gevoel 
op te wekken).  
 
 

Ontdekken eigen 
lijf, steeds meer 
bewust van 
lichamelijke 
kenmerken. 

Bewust van 
onderscheid 
jongens en 
meisjes, sekse 
identiteit 
ontwikkelt zich. 
 
 

Interesse in eigen 
en andermans 
lichaam, ‘vieze’ 
woorden 
gebruiken. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 

       Beseft dat  
seksueel getint 
gedrag (aanraken, 
kussen, strelen) 
bepaalde reacties 
oproept. 

 
 Ontdekt  
lichamelijke 
verschillen 
tussen mensen. 

 
 Weet dat het 
aanraken van 
geslachtsdelen 
positieve of 
negatieve 
reacties oproept. 
 

 Kent de 
kenmerken van 
meisjes en 
jongens. 
 

 

 Beseft dat  
seksueel getint 
gedrag (aanraken, 
kussen, strelen) 
bepaalde reacties 
oproept. 

 
 Ontdekt  
lichamelijke 
verschillen 
tussen mensen. 

 
 Weet dat het 
aanraken van 
geslachtsdelen 
positieve of 
negatieve 
reacties oproept. 
 

 Kent de 
kenmerken van 
meisjes en 
jongens. 
 

 
 

 

 

 
 



2020 

Leerlijnen met tussendoelen 
DataCare ⬧ Ontwikkelingsvolgmodel Zeer Jonge Kind 

  19 

 

ZJK 2  Speel- en leergedrag 

ZJK 2.1 Spelontwikkeling  

 
0 1 2 3 4 

                                
Spelend bewegen: 
herhaalt 
bewegingen en 
geluiden uit 
zichzelf. Simpel 
manipulerend spel  
met eigen lichaam.  
Er is sprake van 
solitair (alleen) 
spel.   
 

Manipuleert simpel 
met 
(spel)materialen en 
gebruikt meerdere 
materialen tegelijk. 
Per toeval raken ze 
iets aan en begint 
het te bewegen.   
Opkomst spel met 
vormloze 
materialen. 
Kinderen 
ontdekken de 
functie van 
voorwerpen 
(functioneel spel). 
Zintuiglijk ervaren 
speelt grote rol en 
gaat over in 
ontdekkend spel. 
Actie-reactie spel. 
Kiekeboespel: ze 
komen erachter dat 
iets nog bestaat 
ook al zie je het 
niet. 
 

Gaat spelend en 
verkennend om 
met materialen. En 
verder met het 
ontdekken van de 
functie en 
mogelijkheden van 
voorwerpen: wat 
kan wel en wat kan 
niet? 
Behoefte aan 
herhalende 
spelbezigheden.  
Spel kenmerkt zich 
door korte, op 
zichzelf staande 
handelingen. 
Nog geen spel met 
de ander, maar wel  
toekijkgedrag . 

Zintuiglijke 
ervaringen spelen 
nog steeds een 
grote rol. 
Het kind begint 
spel vanuit  
dagelijkse thema’s 
waarin het kind zelf 
een rol heeft en 
anderen nadoet 
(start imitatiespel/  
fantasiespel). Ze 
ontdekken de 
functie van 
voorwerpen verder 
(functioneel spel).  
Enige mate van 
begrip van de 
handeling/het 
materiaal. 
Voorwerpen 
worden voor 
andere doeleinden 
gebruikt dan 
gebruikelijk (start 
simpel symbolisch 
spel). 
 

Spel heeft vooral 
nog een 
functioneel 
karakter. Heeft 
korte 
spelfragmenten 
met enige 
samenhang en 
gebruikt meer 
materialen. 
Gebruikt meer 
details uit de 
werkelijkheid. 
Verschuiving van 
handelend bezig 
zijn  naar spelen 
van rol. Kind speelt 
naast de ander 
(parallelspel).  

Doet handelingen 
na uit de bredere 
eigen 
belevingswereld 
(ziekenhuis, 
winkeltje). 
Beginnend 
verband in 
opeenvolgende 
handelingen. 
Praat tegen de 
pop: zoekt bewust 
passend materiaal 
bij het thema. 
Bouwt in één 
richting: de hoogte 
in (stapelen) of de 
breedte in (rijen 
maken). 

Verdieping 
symbolisch spel: 
geeft eigen 
betekenis aan 
voorwerp. 
‘Alsof-’spel speelt 
een grotere rol. 
Vanuit functioneel 
spel ontstaat een 
eenvoudig 
spelverhaal. Geeft 
aan welke rol het 
zelf speelt.  
Materiaal wordt 
niet meer geleid 
door de functie van 
het materiaal, maar 
door de functie die 
het materiaal in het 
spel heeft. 

Verbeeldend spel 
met rollen: doet 
alsof (symbolisch 
spel). De rollen 
nuanceren zich en 
breiden zich uit 
gecombineerd met 
functioneel spel en 
beginnend 
associatief spel  
(interactie door 
materiaal uit te 
wisselen of te 
lenen, kinderen 
doen niet 
hetzelfde).  
Gebruikt daarbij 
relevante 
handelingen en 
taal. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Speelt met de 

handen en 
voeten en 
beleeft hier 
plezier aan. 
 

♦ Pakt speeltjes 
vast. 
 

♦ Betast 
materialen en 
knijpt erin. 
 

♦ Herhaalt eigen 
geluidjes en 
bewegingen. 
 

♦ Volgt 
bewegingen en 
geluiden van 
bekende 
mensen en 
dingen. 
 

♦ Huilt bij teveel 
aan prikkels 
(geluiden, 
indrukken). 

 

♦ Beleeft zichtbaar 
plezier aan 
spelinitiatieven 
van volwassen. 
 

♦ Gooit, pakt en 
slaat tegen 
speeltjes. 
 

♦ Stopt allerlei 
materialen in de 
mond. 
 

♦ Plaatst speeltjes 
op elkaar, gooit 
het om, etc. 
 

♦ Herhaalt 
handelingen met 
zichtbaar plezier. 

 
♦ Beleeft plezier 

aan kiekeboe-
spelletjes. 
 

♦ Pakt speeltjes 
vast en slaat 
ermee. 
 

♦ Gooit speeltjes 
weg, laat ze 
vallen en kijkt 
ernaar. 

♦ Rolt op eigen 
initiatief met een 
bal. 
 

♦ Zoekt gericht 
naar bepaalde 
speeltjes. 
 

♦ Stopt speeltjes 
ergens in en 
haalt ze er weer 
uit, maakt dingen 
open, en doet 
deze weer dicht, 
etc., met veel 
herhaling. 
 

♦ Beleeft plezier 
aan spel dat 
effect sorteert: 
bijv. een knikker 
die door een 
baan rolt en 
tegen een bel 
aantikt, zand dat 
door een 
zandloper glijdt, 
etc.  
 

♦ Beleeft plezier 
aan spelen met 
zand en water; 
geniet van het 
lijfelijke contact 
met het 
materiaal. 

♦ Speelt 
dagelijkse 
handelingen na 
(eten, drinken, 
slapen, wassen, 
etc.). 
 

♦ Is meer gericht 
bezig met zand 
en water. 
 

♦ Herhaalt het 
klimmen en 
klauteren en  
beleeft hier 
plezier aan. 
 

♦ Stapelt torens 
van 5-6 blokken. 
 

♦ Verkent en 
bouwt met groot 
constructie-
materiaal 
(Duplo). 
 

♦ Benoemt bij 
navraag op 
eenvoudige 
wijze wat het 
aan het doen is 
(betekenis 
verlenen).  
 

♦ Begint te 
verwoorden wat 

♦ Speelt 
functioneel spel: 
gebruikt 
materialen waar 
ze voor bedoeld 
zijn: laat een 
trein over de rails 
rijden, kleedt een 
pop aan, etc. 
 

♦ Categoriseert en 
ordent 
materialen 
(auto’s in de 
garage, dieren in 
de schuur, etc.). 
 

♦ Gebruikt taal in 
het spel: praat 
tegen de beer, 
verwoordt eigen 
handelingen. 
 

♦ Imitatiespel 
vanuit de 
dagelijkse 
concrete 
ervaringen: bijv. 
boodschappen 
doen. 
 

♦ Omsluit een 
bepaalde ruimte 
met blokken, 
maakt een 
afscheiding. 

♦ Uitbreiding van 
spelthema, 
zowel met 
woorden als met 
opeenvolgende 
handelingen. 
 

♦ Toont 
vasthoudend-
heid bij zelf 
gekozen 
activiteiten. 

 
 

♦ Neemt rol aan 
van persoon uit 
de directe 
omgeving, bijv. 
moeder, dokter, 
winkeljuffrouw; 
doen alsof. 
 

♦ Speelt concrete 
eigen 
belevenissen 
na: naar oma 
gaan, met de 
trein gaan, etc. 
 

♦ Speelt naast 
een ander kind, 
vanuit de eigen 
rol en met een 
eigen verhaal. 
 

♦ Tekent een 
koppoter: hoofd, 
benen en ogen. 

♦ Ontdekt en is 
bezig, stelt 
vragen over wat 
het tegenkomt. 
 

♦ Exploreert met 
nog wisselende 
aandacht- 
gerichtheid. 

♦ Speelt in het 
spelverhaal een 
aantal 
opeenvolgende 
gebeurtenissen 
uit. 
 

♦ Omsluit tijdens 
het bouwen een 
volledige ruimte, 
bijv. zelf een 
eenvoudig 
schuurtje 
bouwen. 
 

♦ Geniet zichtbaar 
van het doen op 
zich; het 
resultaat is niet 
belangrijk. 
 

♦ Gebruikt allerlei 
materialen in 
spel. 
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♦ Begint met het 
bouwen/stapelen 
van enkele 
blokken op 
andere 
voorwerpen. 
 

♦ Imiteert 
belangrijke 
volwassenen in 
hun handelen. 
 

♦ Blijft volhouden 
om iets te 
pakken te 
krijgen. 
 

♦ Blijft proberen 
om te kruipen, te 
lopen. 
 

♦ Stapelt steeds 
weer opnieuw 
blokken. 

het aan het doen 
is. 
 

♦ Speelt 
eenvoudige 
symbolisch spel:  
speelt dagelijkse 
werkelijkheid na 
waarin het kind 
een eigen rol 
heeft. 

♦ Aandacht wordt 
getrokken door 
opvallende en 
nieuwe dingen. 

♦ Doet belangrijke 
volwassene op 
eenvoudige wijze 
na. 
 

♦ Doet graag 
dingen, zet eigen 
wil hierbij door. 
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ZJK 2           Speel- en leergedrag 

ZJK 2.2         Samenspel en samen werken 

 
0 1 2 3 4 

                                
      Heeft ervaringen 

met andere 
kinderen, nog 
geen samenspel. 

Spelen naast 
elkaar met ieder 
eigen spel dat wel 
bij elkaar past 
(parallelspel). 
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Beschrijving tussendoelen: 
 

       Heeft ervaring in 
het contact met 
andere kinderen. 

 
 Neemt waar wat 

andere kinderen 
doen. 

 
 Zoekt andere 

kinderen op, gaat 
bij andere 
kinderen zitten. 

 

♦ Speelt naast een 
ander. 

 
 Kijkt naar 

andermans spel. 
 
 Toont 

belangstelling 
voor spel van 
een ander. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020 

Leerlijnen met tussendoelen 
DataCare ⬧ Ontwikkelingsvolgmodel Zeer Jonge Kind 

  24 

 

ZJK 2  Speel- en leergedrag 

ZJK 2.3 Expressieve ontwikkeling, vormgeving 

 
0 1 2 3 4 

                                
Geniet van 
bewegend bezig 
zijn. 

Manipuleert met 
voorwerpen 
zonder doel om 
iets te maken. 

Spelend omgaan 
met materialen 
zonder doel. 

Stapelt/ bouwt 
meer doelgericht. 
Geeft er bij 
navraag betekenis 
aan. 

Krabbelt iets en 
geeft aan wat het 
is (betekent); 
ordent blokken in 
een gesloten 
patroon. 

Tekent losse, 
dikwijls gesloten 
vormen. 
Bouwt 
eenvoudige 
kleine figuraties. 

Tekent 
eenvoudige 
vormen. 

Tekent 
mensfiguren met 
meer detaillering. 
Bouwt 
eenvoudige 
modellen met 
ruimteomsluiting. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Herhaalt 

geluidjes en 
bewegingen. 

♦ Gooit, pakt en 
slaat tegen 
speeltjes. 
 

♦ Plaatst speeltjes 
op elkaar, gooit 
het om, etc. 

 
♦ Herhaalt 

handelingen met 
zichtbaar plezier. 
 

♦ Beleeft plezier 
aan kiekeboe-
spelletjes. 

♦ Beleeft plezier 
aan spelen met 
zand en water; 
geniet van het 
lijfelijk contact 
met het 
materiaal. 
 

♦ Krast met een 
dik potlood kris 
kras op een vel 
papier. 

 Exploreert met 
materialen, is 
tactiel ingesteld. 
Wil alles voelen, 
proeven. 

 
 Herhaald 

veelvuldig een 
activiteit. 
 
 

♦ Krabbelt: 
benoemt wat het 
heeft getekend. 

 
♦ Bouwt torens, 

schrikt en geniet 
wanneer de toren 
omvalt.  

 

♦ Tekent gesloten, 
vaak ronde 
vormen. 

 
 Geniet van 

muziek en 
bewegen op 
muziek. 

 Tekent en geeft 
er betekenis aan. 

 
 Gebruikt het hele 

blad. 
 
 Legt blokken 

naast elkaar. 
 

♦ Tekent een 
uitgebreide 
koppoter; met 
haren en armen. 

 
 Zingt mee met 

bekende 
melodietjes. 
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ZJK 2  Speel- en leergedrag 

ZJK 2.4 Motivatie 

 
0 1 2 3 4 

                                
Beweegt/ 
handelt 
aanvankelijk nog 
ongediffe-
rentieerd en is 
snel overspoeld 
door prikkels. 
Gaat zich met 
toenemende 
aandacht richten 
op personen en 
voorwerpen. 

Beleeft plezier en 
bevestiging aan 
het manipuleren 
van voorwerpen. 

Blijft bij 
bezigheden vaak 
doorgaan tot iets 
lukt, mede door 
stimulering van 
volwassenen. 

Behoefte aan 
herhaling van 
doe-activiteiten, 
mede door 
gevoelens van 
vertrouwdheid. 

Is vooral 
gemotiveerd door 
aantrekkelijke 
uiterlijke 
kenmerken en 
wat volwassenen 
doen. 

Toont vast-
houdendheid bij 
de activiteit die 
het zelf doet. 

Is explorerend 
bezig met 
wisselende 
aandachts-
gerichtheid. 

Is nauwelijks 
gericht op het 
resultaat maar op 
de activiteit zelf. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Speelt met de 

handen en 
voeten en 
beleeft hier 
plezier aan. 
 

♦ Pakt speeltjes 
vast. 
 

♦ Betast 
materialen en 
knijpt erin. 
 

♦ Herhaalt eigen 
geluidjes en 
bewegingen. 
 

♦ Volgt 
bewegingen en 
geluiden van 
bekende 
mensen en 
dingen. 
 

♦ Huilt bij teveel 
aan prikkels 
(geluiden, 
indrukken). 

 

♦ Beleeft 
zichtbaar plezier 
aan 
spelinitiatieven 
van volwassen. 
 

♦ Gooit, pakt en 
slaat tegen 
speeltjes. 
 

♦ Stopt allerlei 
materialen in de 
mond. 
 

♦ Plaatst speeltjes 
op elkaar, gooit 
het om, etc. 
 

♦ Herhaalt 
handelingen 
met zichtbaar 
plezier. 
 

♦ Beleeft plezier 
aan kiekeboe-
spelletjes. 
 

♦ Pakt speeltjes 
vast en slaat 
ermee. 
 

♦ Gooit speeltjes 
weg, laat ze 
vallen en kijkt er 
naar. 

♦ Rolt op eigen 
initiatief met een 
bal. 
 

♦ Zoekt gericht 
naar bepaalde 
speeltjes. 
 

♦ Stopt speeltjes 
ergens in en 
haalt ze er weer 
uit, maakt 
dingen open, en 
doet deze weer 
dicht, etc., met 
veel herhaling. 
 

♦ Beleeft plezier 
aan spel dat 
effect sorteert: 
bijv. een knikker 
die door een 
baan rolt en 
tegen een bel 
aantikt, zand dat 
door een 
zandloper glijdt, 
etc.  
 

♦ Beleeft plezier  
aan spelen met 
zand en water; 
geniet van het 
lijfelijke contact 
met het 
materiaal. 

♦ Speelt dagelijkse 
handelingen na 
(eten, drinken, 
slapen, wassen, 
etc.). 
 

♦ Is meer gericht 
bezig met zand 
en water. 
 

♦ Herhaalt het 
klimmen en 
klauteren en  
beleeft hier 
plezier aan. 
 

♦ Stapelt torens 
van 5-6 blokken. 
 

♦ Verkent en 
bouwt met groot 
constructie-
materiaal 
(Duplo). 
 

♦ Benoemt bij 
navraag op 
eenvoudige 
wijze wat het 
aan het doen is 
(betekenis 
verlenen).  
 

♦ Begint te 
verwoorden wat 
het aan het doen 

♦ Speelt 
functioneel spel: 
gebruikt 
materialen waar 
ze voor bedoeld 
zijn: laat een 
trein over de 
rails rijden, 
kleedt een pop 
aan, etc. 
 

♦ Categoriseert 
en ordent 
materialen 
(auto’s in de 
garage, dieren 
in de schuur, 
etc.). 
 

♦ Gebruikt taal in 
het spel: praat 
tegen de beer, 
verwoordt eigen 
handelingen. 
 

♦ Imitatiespel 
vanuit de 
dagelijkse 
concrete 
ervaringen: bijv. 
boodschappen 
doen. 
 

♦ Omsluit een 
bepaalde ruimte 
met blokken, 

♦ Uitbreiding van 
spelthema, 
zowel met 
woorden als 
met 
opeenvolgende 
handelingen. 
 

♦ Blijft doorgaan 
met  
zelfgekozen  
activiteiten 
(wordt niet 
afgeleid). 

♦ Neemt rol aan 
van persoon uit 
de directe 
omgeving, bijv. 
moeder, dokter, 
winkeljuffrouw; 
doen alsof. 
 

♦ Speelt concrete 
eigen 
belevenissen 
na: naar oma 
gaan, met de 
trein gaan, etc. 
 

♦ Speelt naast 
een ander kind, 
vanuit de eigen 
rol en met een 
eigen verhaal. 
 

♦ Tekent een 
koppoter: hoofd, 
benen en ogen. 
 

♦ Ontdekt en is 
bezig, stelt 
vragen over wat 
het tegenkomt. 
 

♦ Exploreert met 
nog wisselende 
aandachts-
gerichtheid. 

♦ Speelt in het 
spelverhaal een 
aantal 
opeenvolgende 
gebeurtenissen 
uit. 
 

♦ Omsluit tijdens 
het bouwen een 
volledige 
ruimte, bijv. zelf 
een eenvoudig 
schuurtje 
bouwen. 

 
♦ Geniet 

zichtbaar van 
het doen op 
zich; het 
resultaat is niet 
belangrijk. 

 
♦ Gebruikt allerlei 

materialen in 
spel. 
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♦ Begint met het 
bouwen/ 
stapelen van 
enkele blokken 
op andere 
voorwerpen. 

 
♦ Imiteert 

belangrijke 
volwassenen in 
hun handelen. 
 

♦ Blijft volhouden 
om iets te 
pakken te 
krijgen. 
 

♦ Blijft proberen 
om te kruipen, te 
lopen. 
 

♦ Stapelt steeds 
weer opnieuw 
blokken. 

is. 
 

♦ Speelt 
eenvoudige 
symbolisch spel:  
speelt dagelijkse 
werkelijkheid na 
waarin het kind 
een eigen rol 
heeft. 

maakt een 
afscheiding. 
 

♦ Aandacht wordt 
getrokken door 
opvallende en 
nieuwe dingen. 
 

♦ Doet belangrijke 
volwassene op 
eenvoudige 
wijze na. 
 

♦ Doet graag 
dingen, zet 
eigen wil hierbij 
door. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020 

Leerlijnen met tussendoelen 
DataCare ⬧ Ontwikkelingsvolgmodel Zeer Jonge Kind 

  29 

 

ZJK 2  Speel- en leergedrag 

ZJK 2.5 Taakgericht gedrag 

 
0 1 2 3 4 

                                
      Is explorerend 

bezig. 
Is explorerend 
bezig met 
wisselende 
aandachts-
gerichtheid. 

 
 
 
 
 
 

 
Beschrijving tussendoelen: 
 

       Doet ervaringen 
op met 
aangeboden 
activiteiten, 
waarbij 
ontdekken 
voorop staat. 
 

 Het doen is 
belangrijker dan 
het resultaat zelf. 

 
 Zit stil tijdens een 

korte activiteit 
(10 minuten). 

♦ Richt zich meer 
op een activiteit 
dankzij 
stimulans van 
buitenaf of 
eigen interesse. 
 

♦ Bevordert op 
basis van 
interesse de 
taakgerichtheid. 
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ZJK 3  Motoriek 

ZJK 3.1 Grote motoriek 

 
0 1 2 3 4 

                                
Beweegt als 
reactie op de 
omgeving, geniet 
van beweging-
spel. 
Stabiliteit van 
hoofd en rug. 

Pakt en 
manipuleert 
voorwerpen. 
Aanzet tot het 
lopen. 

Loopt zelf, gaat 
staan en zitten en 
geniet hiervan. 
Trekt erop uit en 
verkent de 
omgeving 
(horizontaal). 

Loopt vloeiend en 
neemt 
voorwerpen met 
zich mee. De 
bewegingswereld 
breidt zich uit. 

Aanzet tot 
symmetrische 
bewegings-
patronen. 
Verkent de 
verticale omgeving, 
bewuste senso-
motorische 
ervaringen. 

Zoekt de 
uitdaging en 
probeert deze 
bewegingen uit. 

Ontleent 
gevoelens van 
competentie aan 
bewegings-
ervaringen. 
Heeft behoefte aan 
spelletjes met 
bewegings- en 
lichamelijke 
ervaringen. 

Beheerst basale 
bewegingen en 
balans. 
Totaalbewegen. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Zit stabiel met 

steun in de rug. 
 

♦ Draait vanuit 
rugligging op de 
buik. Vaak 
voorafgegaan 
door terugrollen 
vanuit 
buikligging/ 

     zijligging naar  
     rug. 

 
♦ Hoofd-

bewegingen zijn 
stabiel. 
 

♦ Trappelt met de 
voeten. 
 

♦ Slaat met de 
handen. 
 

♦ Beweegt mee of 
juist tegen bij 
het wisselen 
van de luier. 
 

♦ Klemt een 
voorwerp 
tussen de 
handpalm en de 
vingers vast. 
 

♦ Houdt een 
vinger van de 

♦ Zit zonder steun 
in de rug. 
 

♦ Gaat zelf zitten 
en staan. 
 

♦ Lopen 
(berengang). 
Voorafgegaan 
door kruipen 
met buik via de 
grond (gekruist 
patroon). 
 

♦ Trekt zich op tot 
staan. 
 

♦ Loopt langs een 
tafel of stoel met 
beide handen 
vast. 
 

♦ Loopt aan één 
hand. 
 

♦ Pakt kleine 
voorwerpen 
tussen duim en 
wijsvinger op. 

 
♦ Pakt kleine 

voorwerpen. 
 

♦ Haalt kleine 
voorwerpen  

 ergens uit en 

♦ Loopt goed los, 
gaat staan en 
zitten. 
 

♦ Maakt veel 
herhaalde 
bewegingen, 
waarbij 
zichtbaar plezier 
wordt beleefd. 
 

♦ Bouwt toren van 
3 blokken. 
 

♦ Bouwt toren van 
5 à 6 blokken. 
 

♦ Houdt zelf de 
drinkbeker vast. 
 

♦ Krabbelt met 
een potlood en 
papier. 
 

♦ Opent een 
doosje. 
 

♦ Bouwt 
experimenteel 
met Duplo. 

♦ Loopt in een 
vloeiende 
doorgaande 
beweging. 
 

♦ Neemt/trekt 
voorwerpen 
mee tijdens het 
lopen. 
 

♦ Bouwt met groot 
constructie-
materiaal 
(Duplo). 
 

♦ Schopt 
ongericht tegen 
een bal. 
 

♦ Bouwt een toren 
van 5 à 6 
blokken. 
 

♦ Slaat bladzijden 
van een boekje 
één voor één 
om. 

♦ Klautert zelf 
ergens op (trap). 
 

♦ Rolt een bal met 
twee handen. 
 

♦ Pakt 
voorwerpen  
(potloden o.i.d.) 
in een 
vuistgreep. 

♦ Staat korte tijd 
op één been. 
 

♦ Springt van een 
kleine hoogte 
af. 
 

♦ Klimt op trap, 
rand van de 
zandbak of 
klauterrek. 
 

♦ Bouwt toren van 
10 blokken. 
 

♦ Draait de duim 
in 
tegenovergestel
de richting. 
 

♦ Rijgt grote 
kralen. 

♦ Beleeft 
zichtbaar plezier 
aan allerlei 
bewegings-
spelletjes. 
 

♦ Gooit een grote 
bal met twee 
handen. 
 

♦ Schopt een bal 
gericht naar 
voren.  
 

♦ Vangt een grote 
bal door met 
beide armen te 
omklemmen. 
 

♦ Bewaart 
evenwicht bij 
het lopen over 
een bank. 
 

♦ Vraagt om 
bevestiging bij 
motorische 
activiteiten. 
 

♦ Houdt 
tekenmaterialen 
tussen duim en 
wijsvinger vast. 
 

♦ Tekent 
symbolen en 

♦ Loopt, rent, 
springt, klimt en 
klautert, werpt 
en vangt 
soepel. 
 

♦ Pakt en laat 
kleinere 
materialen los. 
 

♦ Stapelt en/of 
bouwt met 
kleinere 
materialen. 
 

♦ Pakt kleinere 
materialen in en 
uit. 
 

♦ Kleurt gericht 
vlakken in, 
waarbij het nog 
niet lukt geheel 
binnen de lijnen 
te kleuren. 
 

♦ Zet beide 
handen in, 
waarbij een 
eerste aanzet 
tot 
voorkeurshand 
zichtbaar is. 
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volwassene 
vast. 

 
♦ Houdt zelf de 

fles vast. 
 

 stopt ze  
    terug. 

benoemt dit als 
schrijven. 
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ZJK 3  Motoriek 

ZJK 3.2 Fijne motoriek 

 
0 1 2 3 4 

                                
Aanvankelijk 
ongericht en 
ongecontroleerd. 
Gaat steeds 
gerichter grijpen 
naar voorwerpen. 

Pakt kleine 
voorwerpen 
tussen duim en 
enkele vingers 
pakken. 

Doet spontane 
krabbel-
bewegingen en 
zet enkele blokjes 
op elkaar. 

Verfijnde 
beweging van de 
vingers. 

Gebruikt de 
vuistgreep (grote 
bewegingen vanuit 
de schouder). 

Beginnend 
opponeren van de 
duim. 
Gerichte 
bewegingen bij 
bouwen, verven, 
e.d. 

Aanzet tot de 
pincetgreep 
(tussen duim en 
wijsvinger of 
middelvinger) 
Schrijven = 
tekenen. 

Gebruikt nog 
beide handen. 
Bij sommige 
kinderen eerste 
aanzet tot 
voorkeurshand. 
Beheersing van 
basale fijn-
motorische 
vaardigheden. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Zit stabiel met 

steun in de 
rug. 

 
♦ Draait vanuit 

rugligging op 
de buik. 
 

♦ Hoofd-
bewegingen 
zijn stabiel. 
 

♦ Trappelt met 
de voeten. 
 

♦ Slaat met de 
handen. 
 

♦ Beweegt mee 
of juist tegen 
bij het wisselen 
van de luier. 
 

♦ Klemt een 
voorwerp 
tussen de 
handpalm en 
de vingers 
vast. 
 

♦ Houdt een 
vinger van de 
volwassene 
vast. 

 
♦ Houdt zelf de 

♦ Zit zonder steun 
in de rug. 
 

♦ Gaat zelf zitten 
en staan. 
 

♦ Kruipt op 
handen en 
voeten 
(berengang). 
 

♦ Trekt zich op tot 
staan. 
 

♦ Loopt langs een 
tafel of stoel met 
beide handen 
vast. 
 

♦ Loopt aan één 
hand. 
 

♦ Pakt kleine 
voorwerpen 
tussen duim en 
wijsvinger op. 
 

♦ Houdt zelf de 
lepel vast. 
 

♦ Pakt kleine 
voorwerpen. 
 

♦ Haalt kleine 
voorwerpen  
ergens uit en 

♦ Loopt goed los, 
gaat staan en 
zitten. 
 

♦ Maakt veel 
herhaalde 
bewegingen, 
waarbij 
zichtbaar 
plezier wordt 
beleefd. 
 

♦ Bouwt toren  
van 3 blokken. 
 

♦ Bouwt toren 
van 5 à 6 
blokken. 
 

♦ Houdt zelf de 
drinkbeker vast. 
 

♦ Krabbelt met 
een potlood en 
papier. 
 

♦ Opent een 
doosje. 
 

♦ Bouwt 
experimenteel 
met Duplo. 

♦ Loopt in een 
vloeiende, 
doorgaande 
beweging. 
 

♦ Neemt/trekt 
voorwerpen 
mee tijdens het 
lopen. 
 

♦ Bouwt met 
groot 
constructie-
materiaal 
(Duplo). 
 

♦ Schopt 
ongericht tegen 
een bal. 
 

♦ Bouwt een 
toren van 5 à 6 
blokken. 
 

♦ Slaat bladzijden 
van een boekje 
één voor één 
om. 

♦ Klautert zelf 
ergens op 
(trap). 
 

♦ Rolt een bal met 
twee handen. 
 

♦  Pakt 
voorwerpen  
(potloden o.i.d.) 
in een 
vuistgreep. 

♦ Staat korte tijd 
op één been 
staan. 
 

♦ Springt van een 
kleine hoogte 
af. 
 

♦ Klimt op trap, 
rand van de 
zandbak of 
klauterrek. 
 

♦ Bouwt toren 
van 10 blokken. 
 

♦ Draait de duim 
in tegenover-
gestelde 
richting. 
 

♦ Rijgt grote 
kralen. 

♦ Beleeft 
zichtbaar 
plezier aan 
allerlei 
bewegings-
spelletjes. 
 

♦ Gooit een 
grote bal met 
twee handen. 
 

♦ Schopt een bal 
gericht naar 
voren.  
 

♦ Vangt een 
grote bal  door 
deze met 
beide armen te 
omklemmen. 
 

♦ Bewaart 
evenwicht bij 
het lopen over 
een bank. 

 
♦ Vraagt om 

bevestiging bij 
motorische 
activiteiten. 
 

♦ Houdt teken-
materialen 
tussen duim en 
wijsvinger vast. 
 

♦ Loopt, rent, 
springt, klimt en 
klautert, werpt 
en vangt soepel. 
 

♦ Pakt en laat 
kleinere 
materialen los. 
 

♦ Stapelt en/of 
bouwt met 
kleinere 
materialen. 
 

♦ Pakt kleinere 
materialen in en 
uit. 
 

♦ Kleurt gericht 
vlakken in, 
waarbij het nog 
niet lukt geheel 
binnen de lijnen 
te kleuren. 
 

♦ Zet beide 
handen in, 
waarbij een 
eerste aanzet tot 
voorkeurshand 
zichtbaar is. 
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fles vast. 
 

stopt ze terug. ♦ Tekent 
symbolen en 
benoemt dit als 
schrijven. 
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ZJK 4  Zintuiglijke ontwikkeling 

ZJK 4.1 Auditieve waarneming 

 
0 1 2 3 4 

                                
Draait het hoofd 
in de richting van 
de geluiden. 
Reageert op 
bekende, 
onbekende en 
harde geluiden. 
Reageert volgend. 

Gaat steeds 
exacter 
lokaliseren waar 
het geluid 
vandaan komt. 
Reageert op 
zachtere 
geluiden. 
Er is een 
overgang van 
reflexmatig naar 
bewuster 
reageren op 
geluid. Kind 
wordt actiever in 
zijn reacties op 
geluiden. 
Imitatie van 
klanken. 

Reageert op hele 
zachte geluiden. 
Imitatie van 
woorden. 
Benoemen van 
het geluid dat 
herkend wordt. 

Imitatie van 
geluiden van 
dieren of 
voorwerpen. 
 

Herhaalt wat 
anderen tegen 
hem/haar zeggen, 
aan hem/haar 
vragen. 
Luistert gericht 
en doet wat 
gevraagd wordt. 

Onthoudt rijmpjes 
en zingt liedjes 
(t/m 4 regels). 

Herkent, benoemt 
en onthoudt 
dagelijkse 
geluiden; verbaal 
spel. 

Onthoudt rijmp-
jes en korte 
zinnen met een 
eenvoudige 
structuur en 
nazeggen. 
Onderscheidt 
duidelijke 
verschillen tussen 
woorden. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Reageert met 

schrikken, 
lachen, huilen 
op harde  
geluiden. 

 

♦ Reageert op 
geluiden van 
bekende en 
vertrouwde 
personen met 
een teken van 
herkenning. 

 
♦ Laat materialen 

bewegen: 
rammelen met 
rammelaar, 
slaan op de 
trommel, etc. 
 

♦ Gaat op zoek 
naar verstopte 
dingen en 
gezichten. 

 

♦ Kijkt naar 
eenvoudige 
plaatjes en 
reageert met 
geluid als 
herkenning. 

 
♦ Reageert op 

zachte geluiden 
door zich in de 
richting van de 
geluidsbron te 
begeven. 
 

♦ Reageert als 
eigen naam 
wordt 
geroepen. 
 

♦ Bootst geluiden 
van 
volwassenen en 
andere 
kinderen na. 

♦ Bootst geluiden 
van 
volwassenen en 
andere kinderen 
na. 
 

♦ Imiteert 
woorden van 
anderen op 
eenvoudige 
wijze. 
 

♦ Reageert op 
vragen van 
anderen met ‘ja’ 
knikken of ‘nee’ 
schudden. 

 
♦ Imiteert 

geluiden van 
dieren of 
voorwerpen. 
 

♦ Zoekt 
herkenbare 
figuren op en 
wijst plaatjes 
aan op verbaal 
verzoek van 
volwassenen. 

 

♦ Herhaalt korte 
zinnen, die 
anderen tegen 
hem zeggen of 
aan hem 
vragen. 
 

♦ Reageert op het 
op afstand 
horen noemen 
van de eigen 
naam. 

♦ Onthoudt 
rijmpjes van 2 
regels. 
 

♦ Onthoudt 
liedjes van 4 
regels. 

♦ Benoemt van 
geometrische 
vormen op 
concrete wijze 
(cirkel is rondje, 
vierkant is 
doos, driehoek 
is dakje, etc.). 
 

♦ Benoemt de 
kleuren rood, 
geel, blauw en 
groen. 
 

♦ Herkent 
geluiden van 
voorwerpen en 
benoemt waar 
deze geluiden 
door 
veroorzaakt 
worden. 
 

♦  Maakt zelf 
rijmpjes  

 (verbaal spel). 

♦ Rijmt woorden  
(vooral 
onzinwoorden). 

 
♦ Onthoudt 

rijmpjes van 3-4 
regels en zinnen 
met een 
eenvoudige 
structuur en 
concrete 
betekenis. 
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ZJK 4  Zintuiglijke ontwikkeling 

ZJK 4.2 Visuele waarneming 

 
0 1 2 3 4 

                                
Maakt 
oogcontact. 
Reageert op 
lichtschijnsels. 
Herkent de 
bekende 
personen. 
Kijkt naar 
voorwerpen in de 
directe omgeving 
en de eigen 
handjes. 

Volgt bewegende 
voorwerpen. 
Reageert niet meer 
op alle prikkels. 

Herkent plaatjes 
met eenvoudige 
afbeeldingen. 
Zoekt een 
voorwerp tussen 
andere 
voorwerpen. 

Onthoudt 
eenvoudige 
afbeeldingen en 
wijst op een 
plaatje 
herkenbare 
figuren aan. 

Maakt 
eenvoudige inleg- 
planken (deels 
met ‘trial en error’). 

Tekent een 
verticale lijn na. 

Wijst en benoemt 
verschillende 
vormen en de 
hoofdkleuren. 

Maakt puzzels 
met een 
eenvoudige 
concrete 
voorstelling. 
Tekent moeilijkere 
figuren na. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Bekijkt 

voorwerpen in 
de nabijheid. 
 

♦ Kijkt, grijpt en 
laat materialen 
los en doet dit 
herhalend. 
 

♦ Kijkt naar 
voorwerpen met 
felle kleuren en 
schitteringen. 
 

♦ Kijkt naar/volgt 
de eigen hand. 
 

♦ Kijkt naar 
voorwerpen 
boven bed of 
box. 
 

♦ Volgt 
bewegingen 
met de ogen 
van mensen of 
dingen in de 
nabijheid. 

♦ Reageert op 
bekende en 
vertrouwde 
personen met 
een teken van 
herkenning. 
 

♦ Volgt personen 
en speel-
materialen, 
kijkend en 
kruipend. 
 

♦ Speelt met 
eigen voeten 
(pakken, naar 
de mond 
brengen). 
 

♦ Kijkreflex: zoekt 
gericht naar iets 
boeiends in de 
omgeving. 
 

♦ Grijpt 
doelbewust 
naar materialen. 
 

♦ Laat materialen 
bewegen: 
rammelen met 
rammelaar, 
slaan op de 
trommel, etc. 

 
 

♦ Zoekt zelf 
fysiek contact 
met de 
opvoeder. 
 

♦ Pakt zelf een 
knuffel. 
 

♦ Kijkt naar 
eenvoudige 
plaatjes en 
reageert met 
herkenning. 
 

♦ Zoekt gericht  
naar een 
speeltje dat 
tussen allerlei 
spullen ligt. 
 

♦ Reageert op 
zachte 
geluiden door 
zich in de  
richting van de 
geluidsbron te 
begeven. 
 

♦ Reageert als 
eigen naam 
wordt 
geroepen. 
 

 

♦ Zoekt 
herkenbare 
figuren op en 
wijst plaatjes 
aan. 

♦ Plaatst op de 
juiste wijze 
enkelvoudige 
figuren van een 
inlegplank. 

 
♦ Reageert op het 

op afstand 
horen noemen 
van de eigen 
naam. 

♦ Tekent een 
doorgaande lijn 
na van een 
voorbeeld. 

 

♦ Legt 
verschillende 
vormen van een 
inlegplank goed 
neer. 
 

♦ Wijst en 
benoemt  
geometrische 
vormen op 
concrete wijze 
(cirkel is rondje, 
vierkant is doos, 
driehoek is 
dakje, etc.). 
 

♦ Wijst en 
benoemt de 
kleuren rood, 
geel, blauw en 
groen. 

 

♦ Legt een puzzel 
van 10 stukjes 
in elkaar. 
 

♦ Tekent een 
cirkel en een 
vierkant na. 
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♦ Gaat op zoek 

naar verstopte 
dingen en 
gezichten. 
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ZJK 4  Zintuiglijke ontwikkeling 

ZJK 4.3  Tastwaarneming 

 
0 1 2 3 4 

                                
Toont gevoels-
ervaringen bij 
voeding. 
Is heel gevoelig 
voor zintuiglijke 
ervaringen. 

Basale tactiele 
ervaringen met 
voorwerpen. 
Sluit zich af voor 
prikkels. 

Veel behoefte aan 
gevoelservaring. 
Behoefte aan 
voelen van de 
huid. 

Onderscheidt op 
gevoel 
verschillen in 
warmte, smaak en 
reuk. 

Spel met gevoels-
ervaringen 
(sensopatisch 
spel). 

Onderscheidt op 
gevoel dagelijkse 
voorwerpen. 

Onderscheidt 
tactiel basale 
vormen. 

Onderscheidt op 
gevoel dagelijkse 
voorwerpen en 
benoemt deze. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Reageert op 

aanraking met 
tepel of speen. 
 

♦ Pakt iets vast. 
 

♦ Reageert op 
tastprikkels en 
geluiden door 
te draaien met 
het hoofd in de 
richting van de 
bron van de 
prikkel. 
 

♦ Brengt 
speeltjes naar 
de mond. 
 

♦ Kijkt, grijpt en 
laat materialen 
los en doet dit 
herhalend. 

♦ Speelt met eigen 
voeten (pakt en 
brengt naar de 
mond). 
 

♦ Grijpt 
doelbewust  
naar materialen. 

♦ Zoekt zelf fysiek 
contact met de 
opvoeder. 
 

♦ Pakt zelf een 
knuffel. 
 

♦ Zoekt naar huid-
op-huid contact. 
 

♦ Zoekt naar een 
speeltje dat 
tussen allerlei 
spullen ligt. 

♦ Geeft zelf aan of 
het iets lekker 
vindt of niet. 

♦ Speelt met 
sensopathische 
materialen, 
zoals zand. 
water, sop, etc. 

♦ Onderscheidt op 
gevoel 
verschillende 
bekende 
voorwerpen. 
 

♦ Voelt met het lijf 
welke 
materialen 
prettig 
aanvoelen en 
welke niet. 

♦ Maakt 
onderscheid op 
de tast in 
geometrische 
vormen bal/ 
cirkel/, blokje/ 
rechthoek, 
huisje/ 
driehoek. 
 

♦ Benoemt 
geometrische 
vormen op 
concrete wijze 
(cirkel is rondje, 
vierkant is deur, 
driehoek is 
dakje, etc.). 

♦ Onderscheidt 
bekende 
voorwerpen op 
de tast en 
benoemt deze. 
 

♦ Laat weten 
welke 
materialen 
prettig voelen en 
welke niet. 
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ZJK 5  Spraak- en taalontwikkeling  

ZJK 5.1 Spraakontwikkeling (articulatie) 

 
0 1 2 3 4 

                                
Schreien, dit gaat 
over in 
herhalende 
geluidjes. 
 

Spreekt 
‘woorden’ door 
meerdere 
klankenreeksen 
(klinker-
medeklinker). 

Spreekt de eerste 
woorden uit. 
Imitatie en 
vereenvoudiging 
van woorden van 
volwassenen: 
weglaten van 
klanken, 
lettergrepen, e.d. 

Vereenvoudiging 
van langere 
woorden met 
meer 
medeklinkers, 
meer intonatie en 
melodie. 

Is redelijk te 
verstaan, spreekt 
nog niet alle 
losse klanken in 
woorden juist uit. 

Spreekt 
eenvoudige 
combinaties van 
medeklinkers en 
lettergrepen 
duidelijk uit. 

Spreekt korte 
zinnen met 
eenvoudige 
woorden duidelijk 
verstaanbaar uit. 

Spreekt vrijwel 
alle klanken in 
woorden en 
zinnen duidelijk 
uit. Moeilijk zijn 
‘s, r, l en ng’. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Maakt toevallig 

klinkerachtige 
geluiden: a,u,e. 
 

♦ Oefent het 
vocaliseren: 
aaaahhhh, 
bbbbrrr, enz. 

♦ Brabbelt van  
 korte drieletter-
 klanken: mama, 
 papa, toos, enz. 
 
♦ Brabbelt 

meerletter-
klanken en 
klankenreeksen 
(nonsens-
woordjes) 

♦ Imiteert en 
vereenvoudigt 
woorden van 
volwassenen, 
waarbij klanken, 
medeklinkers 
en lettergrepen 
worden weg-
gelaten (tie= 
fiets; eep= 
lepel; uis= 
huis). 
 

♦ Imiteert de 
intonatie en 
melodie van de 
vertrouwde 
volwassenen. 

♦ Vereenvoudigt 
twee- en  
meerletter-
grepige 
woorden. 

 

♦ Spreekt in 
tweewoords-
zinnen, met 
woorden, 
waarvan nog niet 
alle losse 
klanken juist 
uitgesproken 
worden. 

♦ Maakt 
verbindingen 
tussen 2 
medeklinkers 
(tr, st, enz.). 
 

♦ Spreekt duidelijk  
eenvoudige 
combinaties uit 
van 
medeklinkers en 
lettergrepen. 

♦ Spreekt duidelijk 
verstaanbaar in 
korte zinnen met 
eenvoudige 
woorden. 

 

♦ Spreekt duidelijk  
vrijwel alle 
klanken uit, 
uitgezonderd de 
s en de r. 
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ZJK 5  Spraak- en taalontwikkeling  

ZJK 5.2 Taalvorm (zinsbouw, morfologie) 

 
0 1 2 3 4 

                                
Schreien, dit gaat 
over in 
herhalende 
geluidjes. 
 

Brabbelt langere 
en gevarieerde 
klankgroepen en 
brabbelt 
‘verhalen’. 

Eenwoordfase: 
gebruikt eigen en 
onvolledige 
woordjes. 

Eenwoordfase 
overgang naar 
tweewoord- 
zinnen, 
combineren van 
woorden. 
Nog vooral de 
benoemfase van 
woorden uit de 
directe concrete 
omgeving. 

Tweewoordfase 
overgang naar 
driewoordzinnen. 

Maakt meerwoord 
zinnen met een 
eenvoudige 
structuur, o.a. 
vraagzinnen: wie, 
wat, waar? 
Gebruikt 
eenvoudige, 
verkleinwoorden. 
Gebruik stam+t en 
voltooid deelwoord 
begint. 

Maakt 
meerwoord-
zinnen van 3-4 
zinsdelen, (3-6 
woorden). 
Spreekt in 
eenvoudige, 
samengestelde 
en ontkennende 
zinnen. 
Gebruik van 
lidwoorden begint. 

Meervouds- 
vormen breiden 
zich uit net als 
verkleinwoorden 
en werkwoords-
vormen. 
Verleden tijd en 
voltooid deelwoord 
worden steeds 
vaker correct 
gebruikt. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Maakt toevallig 

klinkerachtige 
geluiden: a,u,e. 
 

♦ Reageert op 
geluidjes van 
de vertrouwde 
volwassenen 
door trappelen, 
zwaaien met 
ledematen. 
 

♦ Wordt bij 
intensief 
luisteren heel 
stil. 
 

♦ Zet huilen in 
als middel om 
iets duidelijk te 
maken aan de 
ander. 
 

♦ (Glim)lacht 
tegen 
vertrouwde 
volwassene bij 
aanspreken. 
 

♦ Reageert 
verbaal en 
non-verbaal op 

♦ Brabbelt korte 
drieletterklanken: 
mama, papa, 
toos, enz. 
 

♦ Brabbelt 
meerletter-
klanken en 
klanken-reeksen 
(nonsens-
woordjes). 
 

♦ Reageert actief 
op vertrouwde 
woorden met 
gevoelens/uiting 
van herkenning 
en betekenis, 
bijv. de namen 
van gezinsleden. 
 

♦ Zoekt naar 
knuffel of speen, 
wanneer ouder 
weggaat. 
 

♦ Beseft zich dat 
iets er nog wel is 
ook al zie je dat 
niet meer  
(‘Kiekeboe’). 

 

♦ Benoemt 
mensen, 
dieren, eten, 
kleding en 
speelgoed om 
zich heen in 
één woord. 
 

♦ Reageert 
adequaat op 
een 
uitnodigende 
vraag om iets 
aan te wijzen, 
iets te pakken, 
etc. 
 

♦ Gebruikt 
woorden en 
natuurlijke 
gebaren om 
eigen wil aan te 
geven. 
 

♦ Begrijpt 
bekende 
gebaren. 
 

♦ Voert 
monologen. 
 

♦ Roept iemand. 

♦ Benoemt 
mensen, 
dieren, kleding 
en speelgoed 
om zich heen 
in een- en 
tweewoords- 
zinnetjes. 
 

♦ Gebruikt 10-20 
woorden: 
‘explosie’ van 
de 
woordenschat. 
 

♦ Verbindt 
woorden aan 
voorwerpen en 
bezigheden. 
 

♦ Begrijpt 
eenvoudige 
vragen, die het 
kind zelf 
betreffen. 
(‘Ben je klaar?’ 
‘Is je beker 
leeg?’). 
 

♦ Begrijpt 
concrete 
aanwijzingen 

♦ Formuleert 
tweewoords-
zinnen; taal 
wordt meer 
gebruikt om de 
ander iets 
duidelijk te 
maken. 
 

♦ Legt 
eenvoudige 
verbanden  
(bijv. kop bij 
schotel). 

 
♦ Gebruikt 

voorzetsels om 
plaats aan te 
geven. 
 

♦ Stelt 
eenvoudige 
vragen en 
beantwoordt 
vragen. 
 

♦ Benoemt het 
eigen handelen 
en/of wat het 
ziet. 

♦ Formuleert 
meerwoords-
zinnen, 
formuleert 
vooral 
vraagzinnen. 
 

♦ Vraagt door om 
meer te weten 
te komen of om 
de zin te krijgen. 
 

♦ Maakt zinnen 
van 5 á 6 
woorden. 
 

♦ Sorteert 
voorwerpen van 
één kenmerk. 
 

♦ Stelt gesloten 
vragen. 
 

♦ Gebruikt het 
woord ‘ik’. 
 

♦ Gebruikt de 
(vereen-
voudigde) 
woorden 
‘alsjeblieft’ en 
‘dank je wel’. 

♦ Maakt 
meerwoord- 
zinnen van 3-4 
zinsdelen met 
3-6 woorden. 

 
♦ Spreekt in 

eenvoudig 
samengestelde 
en ontkennende 
zinnen. 
 

♦ Duidt 
eenvoudige 
tegenstellingen 
aan: warm-
koud, etc. 
 

♦ Stelt ‘waarom’-
vragen (vraagt 
naar 
argumenten 
waarom iets 
niet mag bijv.). 
 

♦ Gebruikt 
woorden 
‘alsjeblieft’ en 
‘dank je wel’. 
 

♦ Vertelt 
verhaaltjes aan 

♦ Past 
eenvoudige 
meervouds-
vormen juist 
toe, verklein-
woorden en 
werkwoords-
vormen. 
 

♦ Formuleert 
zinnen van 
meer dan 6 
woorden. 
 

♦ Past 
voorzetsels en 
plaats-
bepalende 
begrippen toe. 
 

♦ Vertelt een 
gebeurtenis, 
waarbij 
eenvoudige 
taal-denk-
relaties worden 
gelegd. 
 

♦ Stelt vragen 
aan de ander 
hoe het zich 
voelt. 
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stemmen en 
gezichten van 
vertrouwde 
personen, o.a. 
met brabbelen. 

♦ Maakt iets 
duidelijk met 
mimiek en/of 
gebaren i.p.v. 
huilen of krijsen. 
 

♦ Reageert op iets 
wat de 
volwassene zegt: 
wisselt van beurt 
in een 
‘gesprekje’. 

 
♦ Duidt met 

woorden en 
gebaren aan  
(wijst aan) wat 
er gebeurd is. 

 
♦ Begroet 

iemand of 
neemt afscheid 
van iemand. 

en doe-
opdrachtjes  
(‘Haal je jas 
maar op’). 

♦ Gebruikt de 
eigen naam. 
 

♦ Benoemt 
belangrijkste 
lichaamsdelen. 
 

♦ Gebruikt 
woorden uit de 
eigen 
omgeving 
zowel 
binnenshuis als 
buitenshuis. 
 

♦ Beantwoordt 
vragen, die 
beginnen met 
wie, waar, wat, 
welke. 

 
♦ Vertelt zelf iets 

over een 
betekenisvol 
onderwerp.  

anderen, nog 
niet in een 
duidelijke 
samenhang. 

♦ Vraagt om 
toestemming. 
 

♦ Maakt zelf 
eenvoudige 
regels in een 
spel en deelt 
deze mee aan 
de ander. 

 
♦ Maakt een 

plannetje en 
stelt deze voor 
aan de ander. 
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ZJK 5  Spraak- en taalontwikkeling 

ZJK 5.3 Taalinhoud (woordenschat, semantiek, taalbegrip) 

 
0 1 2 3 4 

                                
Reageert 
overwegend 
volgend op 
taaluitingen van 
de ander. 
Gaat van 
reflexmatig over 
naar bewust 
reageren op 
taaluitingen van de 
ander. 

Reageert actief 
op steeds meer 
woorden uit de 
dagelijkse 
context. Kent de 
namen van 
gezinsleden. 
Beseft dat iets er 
nog is, ook al zie je 
het niet meer. 
 

Drukt met taal en 
natuurlijke 
gebaren uit wat 
het wil. 
Gebruikt 10- 20 
woorden; en 
voert hierbij 
passende 
handelingen uit. 
Koppelt een 
vertrouwd woord 
aan een bepaalde 
situatie. 

Woordenschat-
explosie; 
woorden worden 
verbonden aan 
voorwerpen en 
bezigheden. 
Begrijpt 
eenvoudige, 
concrete vragen 
en opdrachten. 
Gebruikt o.a. 
eigen naam. 

Begrijpt 
eenvoudige 
vragen met wie, 
wat waar, hoe. 
Kent symbolische 
concepten: bij 
een woord horen 
meerdere 
begrippen. 
Beantwoordt 
eenvoudige 
vragen. 

Sorteert 
voorwerpen naar 
één kenmerk, bijv. 
kleur, vorm, grootte 
(kenmerk wordt 
nog niet benoemd). 
Legt eenvoudige 
verbanden. 
Gebruikt een 
voorzetsel om de 
plaats aan te 
duiden. 

Duidt eenvoudige 
tegenstellingen 
aan en geeft aan 
wat iets niet is. 

Begrijpt 
eenvoudige 
voorzetsels en 
legt eenvoudige 
taal-denk-relaties. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Maakt toevallig 

klinkerachtige 
geluiden: a,u,e. 
 

♦ Reageert op 
geluidjes van de 
vertrouwde 
volwassenen 
door trappelen, 
zwaaien met 
ledematen. 
 

♦ Wordt bij 
intensief 
luisteren heel 
stil. 
 

♦ Zet huilen in als 
middel om iets 
duidelijk te 
maken aan de 
ander. 
 

♦ (Glim)lacht 
tegen 
vertrouwde 
volwassene bij 
aanspreken. 
 

♦ Reageert 

♦ Brabbelt korte 
drieletter-
klanken: 
mama, papa, 
toos, enz. 
Brabbelt van 
meerletter-
klanken en 
klanken-
reeksen 
(nonsens-
woordjes). 

 
♦ Reageert 

actief op 
vertrouwde 
woorden met 
gevoelens/ 
uiting van 
herkenning en 
betekenis, bijv. 
de namen van 
gezinsleden. 

 
♦ Zoekt naar 

knuffel of 
speen, 
wanneer ouder 
weggaat. 
 

♦ Benoemt 
mensen, dieren, 
eten, kleding en 
speelgoed om 
zich heen in één 
woord. 
 

♦ Reageert 
adequaat op 
een 
uitnodigende 
vraag om iets 
aan te wijzen, 
iets te pakken, 
etc. 
 

♦ Gebruikt 
woorden en 
natuurlijke 
gebaren om 
eigen wil aan te 
geven. 
 

♦ Begrijpt 
bekende 
gebaren. 
 

♦ Voert 
monologen. 
 

♦ Benoemt 
mensen, 
dieren, kleding 
en speelgoed 
om zich heen in 
een- en 
tweewoords- 
zinnetjes. 
 

♦ Gebruikt 10-20 
woorden: 
‘explosie’ van 
de 
woordenschat. 
 

♦ Verbindt 
woorden aan 
voorwerpen en 
bezigheden. 
 

♦ Begrijpt 
eenvoudige 
vragen, die het 
kind zelf 
betreffen. 
 (‘Ben je klaar?’ 
‘Is je beker 
leeg?’). 
 

♦ Begrijpt 

♦ Formuleert 
tweewoords-
zinnen; taal 
wordt meer 
gebruikt om 
ander iets 
duidelijk te 
maken. 
 

♦ Legt 
eenvoudige 
verbanden  
(bijv. kop bij 
schotel). 

 
♦ Gebruikt 

voorzetsels om 
plaats aan te 
geven. 
 

♦ Stelt 
eenvoudige 
vragen en 
beantwoordt 
vragen. 
 

♦ Benoemt het 
eigen handelen 
en/of van wat 
het ziet. 

♦ Formuleert 
meerwoords-
zinnen, 
formuleert 
vooral 
vraagzinnen. 
 

♦ Vraagt door om 
meer te weten 
te komen of om 
de zin te krijgen. 
 

♦ Maakt zinnen 
van 5 á 6 
woorden. 
 

♦ Sorteert 
voorwerpen van 
één kenmerk. 
 

♦ Stelt gesloten 
vragen. 
 

♦ Gebruikt het 
woord ‘ik’. 
 

♦ Gebruikt de 
(vereen-
voudigde) 
woorden 

♦ Maakt 
meerwoord- 
zinnen van 3-4 
zinsdelen met  
3-6 woorden. 

 
♦ Spreekt in 

eenvoudig 
samengestelde 
en ontkennende 
zinnen. 
 

♦ Duidt 
eenvoudige 
tegenstellingen  
aan: warm-koud, 
etc. 

 
♦ Stelt ‘waarom’-

vragen (vraagt 
naar 
argumenten 
waarom iets niet 
mag bijv.). 
 

♦ Gebruikt 
woorden 
‘alsjeblieft’ en 
‘dank je wel’. 
 

♦ Past 
eenvoudige 
meervouds-
vormen juist 
toe, verklein-
woorden en 
werkwoords-
vormen. 
 

♦ Formuleert 
zinnen van 
meer dan 6 
woorden. 
 

♦ Past 
voorzetsels en 
plaats-
bepalende 
begrippen toe. 
 

♦ Vertelt een 
gebeurtenis, 
waarbij 
eenvoudige 
taal-denk-
relaties worden 
gelegd. 
 

♦ Stelt vragen 
aan de ander 
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verbaal en non-
verbaal op 
stemmen en 
gezichten van 
vertrouwde 
personen, o.a. 
met brabbelen. 

♦ Beseft zich dat 
iets er nog wel 
is ook al zie je 
dat niet meer  
(‘Kiekeboe’). 

 
♦ Maakt iets 

duidelijk met 
mimiek en/of 
gebaren i.p.v. 
huilen of 
krijsen. 
 

♦ Reageert op 
iets wat de 
volwassene 
zegt: wisselt 
van beurt in 
een 
‘gesprekje’. 

♦ Roept iemand. 
 

♦ Duidt met 
woorden en 
gebaren aan  
(wijst aan) wat 
er gebeurd is. 

 
♦ Begroet iemand 

of neemt 
afscheid van 
iemand. 

concrete 
aanwijzingen 
en doe-
opdrachtjes.  
 

♦ (‘Haal je jas 
maar op’). 
 

♦ Gebruikt de 
eigen naam. 
 

♦ Benoemt 
belangrijkste 
lichaamsdelen. 
 

♦ Gebruikt 
woorden uit de 
eigen 
omgeving, 
zowel 
binnenshuis als 
buitenshuis. 
 

♦ Beantwoordt 
vragen, die 
beginnen met 
wie, waar, wat, 
welke. 

‘alsjeblieft’ en 
‘dank je wel’. 
 

♦ Vertelt zelf iets 
over een 
betekenisvol 
onderwerp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Vertelt 
verhaaltjes aan 
anderen, nog 
niet in een 
duidelijke 
samenhang. 
 

♦ Vraagt om 
toestemming. 
 

♦ Maakt zelf 
eenvoudige 
regels in een 
spel en deelt 
deze mee aan 
de ander. 

hoe het zich 
voelt. 
 

♦ Maakt een 
plannetje en 
stelt deze voor 
aan de ander. 
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ZJK 5  Spraak- en taalontwikkeling 

ZJK 5.4 Taalgebruik 

 
0 1 2 3 4 

                                
Huilen als vorm 
van 
communicatie. 
Bij aandacht 
reageert het kind 
met geluidjes. 

Participeert in 
interactie- 
spelletjes. 
Intentioneel 
gedrag, 
nonverbale 
communicatieve 
functies. 
Eerste vorm van 
beurtwisseling 
bijv. samen bezig 
zijn. 

Vroegverbale 
communicatieve 
functies 
ontwikkelen zich. 
Groet of neemt 
afscheid verbaal. 
Voert monologen. 

Geeft 
commentaar op 
wat het 
waarneemt of 
doet. 
Gebruikt woord 
om te vragen om 
voorwerp of 
activiteit of om te 
weigeren. 
Geeft een reactie 
op een vraag naar 
wie, wat en waar. 
Geeft een 
instemmende 
reactie op een 
vraag naar fysieke 
toestand of gevoel. 

Geeft aan wat het 
van plan is te 
gaan doen. Stelt 
inhoudelijke 
vragen met wat, 
waar. 
Verbiedt iemand 
iets. 
Geeft 
commentaar op 
wat een ander 
doet. 

Krijgt inzicht in 
communicatieve 
rollen ook in non-
verbaal gedrag.  
Dialoog vanuit het 
eigen perspectief. 
Vraagt naar wie en 
waar. 
Zegt ‘bedankt’ of 
‘alsjeblieft’. 

Gebruikt de taal 
om eigen 
behoeften uit te 
drukken en 
zichzelf te 
bevestigen. 
Stelt zelf 
eenvoudige regels 
op. 

Heeft inzicht in 
communicatieve 
rollen. 
Taal is gebonden 
aan hier-en-nu. 
Vertelt een aantal 
feiten in ‘los’ 
verband. 
Vraagt naar het 
gevoel of toestand 
van een ander. 
Stelt voor iets te 
gaan doen. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Maakt toevallig 

klinkerachtige 
geluiden: a,u,e. 
 

♦ Reageert op 
geluidjes van 
de vertrouwde 
volwassenen 
door trappelen, 
zwaaien met 
ledematen. 
 

♦ Wordt bij 
intensief 
luisteren heel 
stil. 
 

♦ Zet huilen in als 
middel om iets 
duidelijk te 
maken aan de 
ander. 
 

♦ (Glim)lacht 
tegen 
vertrouwde 
volwassene bij 
aanspreken. 
 

♦ Brabbelt korte 
drieletter-
klanken: mama, 
papa, toos, enz. 
 

♦ Brabbelt van 
meerletter-
klanken en 
klanken-
reeksen 
(nonsens-
woordjes). 
 

♦ Reageert actief 
op vertrouwde 
woorden met 
gevoelens/uiting 
van herkenning 
en betekenis, 
bijv. de namen 
van 
gezinsleden. 
 

♦ Zoekt naar 
knuffel of 
speen, wanneer 
ouder weggaat. 
 

♦ Beseft zich dat 

♦ Benoemt 
mensen, 
dieren, eten, 
kleding en 
speelgoed om 
zich heen in 
één woord. 
 

♦ Reageert 
adequaat op 
een 
uitnodigende 
vraag om iets 
aan te wijzen, 
iets te pakken, 
etc. 
 

♦ Gebruikt 
woorden en 
natuurlijke 
gebaren om 
eigen wil aan te 
geven. 
 

♦ Begrijpt 
bekende 
gebaren. 
 

♦ Voert 

♦ Benoemt 
mensen, dieren, 
kleding en 
speelgoed om 
zich heen in 
een- en 
tweewoords- 
zinnetjes. 
 

♦ Gebruikt 10-20 
woorden: 
‘explosie’ van 
de 
woordenschat. 
 

♦ Verbindt 
woorden aan 
voorwerpen en 
bezigheden. 
 

♦ Begrijpt 
eenvoudige 
vragen, die het 
kind zelf 
betreffen  
(‘Ben je klaar?’ 
‘Is je beker 
leeg?’). 
 

♦ Formuleert 
tweewoords-
zinnen; taal 
wordt meer 
gebruikt om 
ander iets 
duidelijk te 
maken. 
 

♦ Legt 
eenvoudige 
verbanden  
(bijv. kop bij 
schotel). 

 
♦ Gebruikt 

voorzetsels om 
plaats aan te 
geven. 
 

♦ Stelt 
eenvoudige 
vragen en 
beantwoordt 
vragen. 
 

♦ Benoemt het 
eigen handelen 
en/of van wat 

♦ Formuleert 
meerwoords-
zinnen, 
formuleert vooral 
vraagzinnen. 
 

♦ Vraagt door om 
meer te weten te 
komen of om de 
zin te krijgen. 
 

♦ Maakt zinnen 
van 5 á 6 
woorden. 
 

♦ Sorteert 
voorwerpen van 
één kenmerk. 
 

♦ Stelt gesloten 
vragen. 
 

♦ Gebruikt het 
woord ‘ik’. 
 

♦ Gebruikt de 
(vereen-
voudigde) 
woorden 

♦ Maakt 
meerwoord- 

♦ zinnen van 3-4 
zinsdelen met  
3-6 woorden. 

 
♦ Spreekt in 

eenvoudig 
samengestelde 
en ontkennende 
zinnen. 
 

♦ Duidt 
eenvoudige 
tegenstellingen 
aan: warm - 
koud, etc. 
 

♦ Stelt ‘waarom’-
vragen (vraagt 
naar 
argumenten 
waarom iets niet 
mag bijv.). 
 

♦ Gebruikt 
woorden 
‘alsjeblieft’ en 
‘dank je wel’. 

♦ Past 
eenvoudige 
meervouds-
vormen juist toe, 
verkleinwoorden 
en werkwoords-
vormen. 
 

♦ Formuleert 
zinnen van 
meer dan 6 
woorden. 
 

♦ Past voorzetsels 
en 
plaatsbepalende 
begrippen toe. 
 

♦ Vertelt een 
gebeurtenis, 
waarbij 
eenvoudige 
taal-denk-
relaties worden 
gelegd. 
 

♦ Stelt vragen aan 
de ander hoe 
het zich voelt. 
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♦ Reageert 
verbaal en non-
verbaal op 
stemmen en 
gezichten van 
vertrouwde 
personen, o.a. 
met brabbelen. 

iets er nog wel 
is ook al zie je 
dat niet meer  
(‘Kiekeboe’). 

 
♦ Maakt iets 

duidelijk met 
mimiek en/of 
gebaren i.p.v. 
huilen of krijsen. 
 

♦ Reageert op 
iets wat de 
volwassene 
zegt: wisselt 
van beurt in een 
‘gesprekje’. 

monologen. 
 

♦ Roept iemand. 
 

♦ Duidt met 
woorden en 
gebaren aan  
(wijst aan) wat 
er gebeurd is. 

 
♦  Begroet 

iemand of 
neemt afscheid 
van iemand. 

♦ Begrijpt 
concrete 
aanwijzingen en 
doe-opdrachtjes  
(‘Haal je jas 
maar op’). 

 
♦ Gebruikt de 

eigen naam. 
 

♦ Benoemt 
belangrijkste 
lichaamsdelen. 
 

♦ Gebruikt 
woorden uit de 
eigen omgeving 
zowel 
binnenshuis als 
buitenshuis. 
 

♦ Beantwoordt 
vragen, die 
beginnen met 
wie, waar, wat, 
welke. 

het ziet. ‘alsjeblieft’ en 
‘dank je wel’. 
 

♦ Vertelt zelf iets 
over een 
betekenisvol 
onderwerp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
♦ Vertelt 

verhaaltjes aan 
anderen, nog 
niet in een 
duidelijke 
samenhang. 
 

♦ Vraagt om 
toestemming. 
 

♦ Maakt zelf 
eenvoudige 
regels in een 
spel en deelt 
deze mee aan 
de ander. 

 
♦ Maakt een 

plannetje en 
stelt deze voor 
aan de ander. 
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ZJK 6  Wereldverkenning 

ZJK 6.1 Algemene omgevingsoriëntatie 
 
0 1 2 3 4 

                                
Reageert op 
prikkels uit de 
omgeving. 

Reageert op 
bekende 
personen en 
situaties. 

Verkent 
manipulerend de 
naaste omgeving. 

Onderkent gevaar 
en is voorzichtig. 

Kent de namen 
van naaste 
familieleden. 

Gewoonte-
vorming en weet 
wat mag en niet 
mag. 

Kent de functies 
van verschillende 
gebouwen en 
kamers thuis. 

Oriëntatie vanuit 
de eigen wereld 
en het eigen 
perspectief. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Wendt zich naar 

de dingen om 
zich heen door 
te kijken, te 
luisteren, te 
grijpen.  
 

♦ Pakt speeltjes. 
  

♦ Brengt 
voorwerpen 
naar de mond. 
 

♦ Draait zich om 
om een speeltje 
te pakken. 
 

♦ Toont een 
duidelijk dag- en 
nachtritme. 
 

♦ Komt tot vaste 
tijden van eten 
en slapen. 

 
 

♦ Toont plezier in 
contact met de 
ander. 
 

♦ Gaat in op 
initiatieven tot 
contact van 
bekende 
personen. 
 

♦ Gaat in op 
speelinitiatieven 
door anderen. 
 

♦ Maakt 
onderscheid  
tussen 
vertrouwde en 
onbekende 
personen; bijv. 
slechts lachen 
naar de 
vertrouwde 
personen en 
hier veiligheid bij 
zoeken. 
 

♦ Gaat zelf op 
onderzoek uit; 

♦ Is globaal 
verkennend 
bezig. 
 

♦ Stopt 
voorwerpen 
ergens in en 
pakt ze weer uit. 
 

♦ Wijst op 
verzoek, 
mensen, dieren 
en dingen aan in 
plaatjes. 
 

♦ Kent namen van 
eigen 
gezinsleden en 
personen uit de 
directe 
omgeving en 
noemt deze op 
eenvoudige 
wijze. 

♦ Klimt, klautert 
voorzichtig en 
loopt voorzichtig 
op de trap. 
 

♦ Vraagt 
bevestiging en 
steun bij 
initiatieven, 
waarin het zich 
nog onzeker 
voelt. 
 

♦ Koppelt 
dierennamen 
aan de juiste 
geluiden. 
 

♦ Benoemt 
voertuigen juist. 
 

♦ Gaat op vaste 
tijden slapen, 
wordt weer 
wakker, vraagt 
om eten of 
drinken, enz. 

♦ Koppelt namen 
aan juiste 
personen. 
 

♦ Verkent en 
ontdekt de 
omgeving 
(buurt). 
 

♦ Kent functies 
van gebruiks-
voorwerpen. 
 

♦ Kent namen van 
eigen 
gezinsleden en 
personen uit de 
eigen omgeving 
en roept hen 
aan. 
 

♦ Maakt zich 
eigen van een 
vaste volgorde 
van dagelijkse 
bezigheden: 
wassen, eten, 
spelen, naar 
buiten gaan, 

♦ Maakt zich 
bepaalde 
gewoonten 
eigen in 
dagelijks 
terugkerende 
situaties. 
 

♦ Handelt naar 
regels en 
afspraken in 
bekende, 
regelmatig 
terugkerende 
situaties. 
 

♦ Maakt eigen wil 
kenbaar wat 
betreft het eten, 
slapen, enz. 

♦ Geeft functies 
van 
verschillende 
kamers in het 
eigen huis aan. 
 

♦ Benoemt 
functies van 
gebouwen in de 
eigen 
woonomgeving. 
 

♦ Vraagt naar 
dagelijkse 
terugkerende 
momenten en 
bezigheden om 
grip te krijgen op 
de structuur van 
de dag. 

♦ Vertelt eigen 
voor- en 
achternaam. 
 

♦ Geeft eigen 
leeftijd aan. 
 

♦ Benoemt  
 (ordent zelf) 
 dagelijks 
 terugkerende 
 activiteiten of 
 situaties in juiste 
 volgorde. 
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gericht naar 
dingen toe 
kruipen, lopen 
en pakken. 
 

♦ Herkent namen 
van gezinsleden 
en direct 
betrokkenen   
en noemt op 
eenvoudige 
wijze de naam. 

 
♦ Komt tot vaste 

tijden van eten, 
slapen, spelen. 

enz. 
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ZJK 6  Wereldverkenning 

ZJK 6.2 Tijdsoriëntatie 

 
0 1 2 3 4 

                                
Ritmiek in slapen 
en eten. 

Komt in een 
dagelijks patroon. 

Ritmiek in 
dag/nacht en 
morgen/middag/ 
avond. 

Basaal ritme 
(bioritme). 

Ritmiek in 
dagelijkse 
bezigheden. 

Geeft aan dat het 
wil afwijken van 
het ritme. 

Vraagt naar vaste 
oriëntatiepunten. 

Heeft een 
dagritme dat 
structuur geeft. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Wendt zich naar 

de dingen om 
zich heen door 
te kijken, te 
luisteren, te 
grijpen.  
 

♦ Pakt speeltjes.  
 

♦ Brengt 
voorwerpen 
naar de mond  

♦ Draait zich om 
om een speeltje 
te pakken. 
 

♦ Toont een 
duidelijk dag- en 
nachtritme. 
 

♦ Komt tot vaste 
tijden van eten 
en slapen. 

 
 

♦ Toont plezier in 
contact met de 
ander. 
 

♦ Gaat in op 
initiatieven tot 
contact van 
bekende 
personen. 
 

♦ Gaat in op 
speelinitiatieven 
door anderen. 
 

♦ Maakt 
onderscheid  
tussen 
vertrouwde en 
onbekende 
personen; bijv. 
slechts lachen 
naar de 
vertrouwde 
personen en hier 
veiligheid bij 
zoeken. 
 

♦ Gaat zelf op 

♦ Is globaal 
verkennend 
bezig. 
 

♦ Stopt 
voorwerpen 
ergens in en 
pakt ze er weer 
uit. 

 
♦ Wijst op 

verzoek, 
mensen, dieren 
en dingen aan 
in plaatjes. 

 
♦ Kent namen van 

eigen 
gezinsleden en 
personen uit de 
directe 
omgeving  en 
noemt deze op 
eenvoudige 
wijze. 

♦ Klimt, klautert 
voorzichtig en 
loopt 
voorzichtig op 
de trap. 
 

♦ Vraagt 
bevestiging en 
steun bij 
initiatieven, 
waarin het zich 
nog onzeker 
voelt. 
 

♦ Koppelt 
dierennamen 
aan de juiste 
geluiden. 
 

♦ Benoemt 
voertuigen juist. 
 

♦ Gaat op vaste 
tijden slapen, 
wordt weer 
wakker, vraagt 
om eten of 
drinken, enz. 

♦ Koppelt namen 
aan juiste 
personen. 
 

♦ Verkent en 
ontdekt de 
omgeving 
(buurt). 
 

♦ Kent functies 
van 
gebruiksvoor-
werpen. 

 
♦ Kent namen van 

eigen 
gezinsleden en 
personen uit de 
eigen omgeving 
en roept hen 
aan. 
 

♦ Maakt zich 
eigen van een 
vaste volgorde 
van dagelijkse 
bezigheden: 
wassen, eten, 

♦ Maakt zich 
bepaalde 
gewoonten 
eigen in 
dagelijks 
terugkerende 
situaties. 
 

♦ Handelt naar 
regels en 
afspraken in 
bekende, 
regelmatig 
terugkerende 
situaties. 
 

♦ Maakt eigen wil 
kenbaar wat 
betreft het eten, 
slapen, enz. 

♦ Geeft functies 
van 
verschillende 
kamers in het 
eigen huis aan. 
 

♦ Benoemt 
functies van 
gebouwen in de 
eigen 
woonomgeving. 
 

♦ Vraagt naar 
dagelijkse 
terugkerende 
momenten en 
bezigheden om 
grip te krijgen op 
de structuur van 
de dag. 

♦ Vertelt eigen 
voor- en 
achternaam. 
 

♦ Geeft eigen 
leeftijd aan. 
 

♦ Benoemt  
 (ordent zelf) 
 dagelijks 
 terugkerende 
 activiteiten of 
 situaties in juiste 
 volgorde. 
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onderzoek uit; 
gericht naar 
dingen toe 
kruipen, lopen 
en pakken. 
 

♦ Herkent namen 
van gezinsleden 
en direct 
betrokkenen en 
noemt op 
eenvoudige 
wijze de naam. 

 
♦ Komt tot vaste 

tijden van eten, 
slapen, spelen. 

spelen, naar 
buiten gaan, 
enz. 
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ZJK 6  Wereldverkenning 

ZJK 6.3 Lichaamsoriëntatie 

 

0 1 2 3 4 

                                
Eerst reflex-
bewegingen. 
Gaat meer gericht 
bewegen. 
“Speelt” met de 
handen. 
Trappelt. 

Lichaams-
ervaringen: 
‘speelt met 
handen en 
voeten.’ 

Doet manipu-
lerend ervaringen 
op en ontdekt de 
functionaliteit van 
bewegingen. 

Wijst enkele 
lichaamsdelen op 
verzoek aan. 

Benoemt enkele 
lichaamsdelen. 

Imiteert 
eenvoudige 
lichaams-
houdingen. 

Voelt lichamelijke 
gesteldheden 
aan. 

Wijst op verzoek 
de belangrijkste 
lichaamsdelen 
aan. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Brengt 

voorwerpen 
naar de mond. 
 

♦ Kijkt naar de 
eigen handen. 
 

♦ Speelt met 
eigen voeten. 
 

♦ Draait zich om 
een speeltje te 
pakken. 
 

♦ Uit ongenoegen 
door te 
trappelen, te 
huilen of te 
dreinen. 
 

♦ Wendt zich toe 
naar geluiden, 
licht en/of 
aanwezigen. 

♦ Speelt met 
handen en 
voeten, bijv. 
eigen tenen naar 
de mond 
brengen. 
 

♦ Geniet van 
lichamelijke 
ervaringen als 
kietelen, 
knuffelen, enz. 
 

♦ Maakt 
onderscheid 
tussen 
vertrouwde en 
onbekende 
personen; bijv. 
slechts lachen 
naar de 
vertrouwde 
personen en hier 
veiligheid bij 
zoeken. 
 

♦ Gaat zelf op 
onderzoek uit; 
kruipt gericht 
naar dingen toe, 
loopt en pakt. 

♦ Draait gericht, 
pakt, tikt, 
manipuleert, 
enz. met 
voorwerpen. 
 

♦ Exploreert actief  
de ruimte door 
kruipen, lopen, 
klimmen, 
klauteren en 
wegkruipen. 
 

♦ Stapelt blokken, 
doosjes, enz. 
 

♦ Wijst op verzoek 
mensen, dieren 
aan in plaatjes. 

♦ Wijst 
lichaamsdelen 
aan, wanneer 
dit gevraagd 
wordt. 
 

♦ Ordent en 
rangschikt 
materialen, bijv. 
blokken, 
poppetjes, 
dieren, etc. 
 

♦ Bouwt een toren 
van 5 á 6 
blokken. 

♦ Benoemt zelf 
enkele 
lichaamsdelen. 
 

♦ Zoekt 
voorwerpen op 
vaste plaatsen 
en brengt deze 
weer op de 
juiste plaats 
terug. 

♦ Bootst 
eenvoudige 
lichaams-
houdingen na. 
 

♦ Beheerst enkele 
basale 
ruimtelijke 
begrippen: in, 
op, onder, aan, 
uit. 
 

♦ Bouwt 
eenvoudige 
bouwsels na 
zoals een toren, 
een trap, etc. 

♦ Voelt 
lichamelijke 
gesteldheid aan, 
bijv. gaan liggen 
als het moe is; 
vraagt drinken 
als het dorst 
heeft. 
 

♦ Bouwt een open 
constructie, bijv. 
een huis zonder 
dak (wel 3-
dimensionaal). 

♦ Benoemt 
belangrijkste 
lichaamsdelen. 
 

♦ Voert op 
verzoek 
opdrachten juist 
uit, waarbij 
basale 
ruimtelijke 
begrippen 
worden gebruikt, 
bijv. onder de 
tafel kruipen, 
naast de boom 
gaan staan, iets 
op de tafel 
zetten, enz. 
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ZJK 6  Wereldverkenning 

ZJK 6.4 Ruimtelijke oriëntatie 

 

0 1 2 3 4 

                                
Verkent de 
omgeving 
luisterend, 
kijkend of 
grijpend. 

Herkent de 
vertrouwde 
omgeving en richt 
zich van hieruit 
op de onbekende 
omgeving. 

Verkent 
lichamelijk de 
omgeving. 
Stapelt voorwerpen 
op elkaar. 

Rangschikt 
blokken achter en 
op elkaar. 
Ruimteomsluiting 
in het platte vlak. 
Gebruikt de 
ruimte om te 
rennen/te 
verstoppen. 

Weet waar 
bepaalde 
voorwerpen zijn 
(vaste plaatsen). 

Beheerst de 
eenvoudige 
basale ruimtelijke 
begrippen. 
Bouwt eenvoudige 
bouwsels. 

Bouwt ‘open’ 
bouwwerken 
(3-dimensionale 
ruimteomsluiting). 

Beheerst basale 
ruimtelijke 
begrippen. 
Voert eenvoudige 
posities zelf uit. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Brengt 

voorwerpen 
naar de mond. 
 

♦ Kijkt naar de 
eigen handen. 

♦ Speelt met 
eigen voeten. 
 

♦ Draait zich om 
om een speeltje 
te pakken. 
 

♦ Uit ongenoegen 
door te 
trappelen, te 
huilen of te 
dreinen. 
 

♦ Wendt zich toe 
naar geluiden, 
licht en/of 
aanwezigen. 

♦ Speelt met 
handen en 
voeten, bijv. 
eigen tenen naar 
de mond 
brengen. 
 

♦ Geniet van 
lichamelijke 
ervaringen als 
kietelen, 
knuffelen, enz. 
 

♦ Maakt 
onderscheid 
tussen 
vertrouwde en 
onbekende 
personen; bijv. 
slechts lachen 
naar de 
vertrouwde 
personen en hier 
veiligheid bij 
zoeken. 
 

♦ Gaat zelf op 
onderzoek uit; 
kruipt gericht 
naar dingen toe, 
loopt en pakt. 

♦ Draait gericht, 
pakt, tikt, 
manipuleert, 
enz. met 
voorwerpen. 
 

♦ Exploreert actief  
de ruimte door 
kruipen, lopen, 
klimmen, 
klauteren en 
wegkruipen. 
 

♦ Stapelt blokken, 
doosjes, enz. 
 

♦ Wijst op verzoek 
mensen, dieren 
aan in plaatjes. 

♦ Wijst 
lichaamsdelen 
aan, wanneer dit 
gevraagd wordt. 
 

♦ Ordent en 
rangschikt 
materialen, bijv. 
blokken, 
poppetjes, 
dieren, etc. 
 

♦ Bouwt een toren 
van 5 á 6 
blokken. 

♦ Benoemt zelf 
enkele 
lichaamsdelen. 
 

♦ Zoekt 
voorwerpen op 
vaste plaatsen 
en brengt deze 
weer op de 
juiste plaats 
terug. 

♦ Bootst 
eenvoudige 
lichaams-
houdingen 
nabootsen. 
 

♦ Beheerst enkele 
basale 
ruimtelijke 
begrippen: in, 
op, onder, aan, 
uit. 
 

♦ Bouwt 
eenvoudige 
bouwsels na 
zoals een toren, 
een trap, etc. 

♦ Voelt 
lichamelijke 
gesteldheid aan, 
bijv. gaat liggen 
als het moe is; 
vraagt drinken 
als het dorst 
heeft. 
 

♦  Bouwt een 
open 
constructie, bijv. 
een huis zonder 
dak (wel 3-
dimensionaal). 

♦ Benoemt 
belangrijkste 
lichaamsdelen. 
 

♦ Voert op 
verzoek 
opdrachten juist 
uit, waarbij 
basale 
ruimtelijke 
begrippen 
worden gebruikt, 
bijv. onder de 
tafel kruipen, 
naast de boom 
gaan staan, iets 
op de tafel 
zetten, enz. 
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ZJK 7  Geletterdheid 

ZJK 7.1 Ontluikende geletterdheid, lezen 

 
0 1 2 3 4 

                                
Reageert op 
menselijk geluid 
en gaat zelf 
geluiden 
produceren. 

Brabbelt de 
eerste woordjes/ 
klanken. 

Bekijkt plaatjes/ 
concrete 
afbeeldingen. 
Gaat dingen 
benoemen met 
eigen woordjes. 

Gebruikt 
hetzelfde woord 
voor meerdere 
dingen die (bijna) 
hetzelfde zijn; 
bekijken van een 
(bekend) boekje. 

Vraagt om het 
samen bekijken 
van een boekje 
met een 
verhaaltje erbij. 

Vraagt om het 
voorlezen van 
een boekje (veel 
herhaling). 

Imiteert 
leesgedrag: 
pseudo lezen en 
schrijven  
(= tekenen). 

Geeft woorden 
met kriebels aan. 
Nog geen 
herkenbare 
lettertekens. 
De schrijfsels 
hebben wel 
betekenis voor 
het kind. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 
♦ Kijkt anderen 

aan en maakt 
geluiden. 
 

♦ Volgt met de 
ogen 1, 2 of 3 
voorwerpen in 
de nabijheid. 

♦ Brabbelt in korte 
klanken, die 
veelal beginnen 
met een 
medeklinker. 
 

♦ Bekijkt een plaat 
met meerdere 
afbeeldingen 
uitgebreid en 
neemt deze in 
zich op. 

♦ Benoemt 
mensen, dieren 
en dingen met 
eigen, soms 
verkorte namen 
en woordjes. 
 

♦ Bekijkt een 
bepaalde 
hoeveelheid 
onderdelen van 
iets dat de 
aandacht trekt. 

♦ Gebruikt één 
woord voor 
meerdere 
dingen, die 
hetzelfde of 
bijna hetzelfde 
zijn. 
 

♦ Benoemt 
plaatjes.  
 

♦ Merkt kleine 
verschillen in 
aantal of 
hoeveelheid op. 

♦ Vraagt en nodigt 
de volwassene 
uit om samen te 
kijken naar de 
plaatjes. 
 

♦ Wijst iets in een 
plaat aan en/of 
merkt er iets over 
op. 
 

♦ Overziet een 
hoeveelheid van 
twee dingen in 
één keer. 

♦ Vraagt de 
volwassene 
herhaaldelijk om 
voor te lezen uit 
eenzelfde 
boekje. 
 

♦ Overziet een 
hoeveelheid van 
drie dingen in 
één keer. 
 

♦ Zoekt steeds 
eenheden, die 
bij elkaar horen 
(bijv. drie 
koeien, drie 
kalfjes.) 

♦ Doet alsof het 
leest. 
 

♦ Doet alsof het 
schrijft. 
 
 

♦ ‘Schrijft’ kriebels 
en benoemt 
deze vanuit 
eigen 
betekenissen. 
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ZJK 8  Gecijferdheid 

ZJK 8.1 Tellen en ordenen 

 

0 1 2 3 4 

                                
1. Volgt 
voorwerpen en 
personen met 
zijn/haar ogen. 
Vanuit een 
aangeboren 
gevoeligheid voor 
hoeveelheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kijkt langer naar 
meerdere 
personen en 
voorwerpen. 
 
3. Wordt meer 
“hoeveelheid” 
gevoelig. 

4. Manipuleert en 
exploreert zelf met 
verschillende 
hoeveelheden. 
  
5. Vooral in 
samenspel met 
volwassenen. 

6. Heeft 
belangstelling voor 
telliedjes en 
telverhaaltjes. 
 
7. Begrijpt dat 
verschillende 
telwoorden 
verschillende 
hoeveelheden 
aangeven, maar 
maakt nog niet de 
juiste koppeling 
tussen een 
hoeveelheid en 
een telwoord. 
 
8. Brengt 
eenvoudige 
ordening aan  
(classificatie). 

9. Gebruikt het 
akoestisch tellen 
bij spelletjes. 
 
10. Overziet in één 
keer twee 
voorwerpen 
(subitizing). 

11. Begrijpt dat het 
laatste getal bij het 
tellen de totale 
hoeveelheid 
weergeeft (getal 3). 
Telt tot 10, nog niet 
synchroon. 
 
12. Akoestisch 
tellen is ingezet los 
van contexten: 
hanteert nog geen 
juiste volgorde en 
begint niet altijd 
met één. 
 
13. Dat drie bekers 
bij drie borden en 
drie vorken horen 
wordt beseft 
(correspondentie 
ontwikkeling). 

14. Ordent 
voorwerpen op 
kenmerken. 
 
15. Begrijpt de 
relatie tussen tellen 
en hoeveelheden.  
 
16. Heeft 
belangstelling voor 
rangorde (seriën). 
 
17. Geeft 
hoeveelheden al 
met vingers aan 
(representatie met 
vingers). Gebruikt 
rekentaal. 

Grondniveau: 
18. Heeft begrip 
van aantallen als 
resultaat van een 
telling (resultatief 
tellen). 

 
19. Het getal wordt 
gebruikt om te 
tellen. Het gaat 
hierbij om het 
opzeggen van een 
rijmpje. Het is niet 
de bedoeling om 
een aantal vast te 
stellen. 

 
20. Begrijpt dat hij 
vier jaar wordt 
(meetgetal). 

 
21. Weet dat ze op 
huisnummer 6 
woont (maakt 
kennis met 
naamgetallen). 

 
 22. Begrijpt dat 
een getal gebruikt 
wordt om erbij te 
doen (rekengetal). 
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23. Verzamelt en 
ordent losse 
voorwerpen en 
classificeert deze. 
 
24. De rekentaal 
groeit. 
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Beschrijving tussendoelen: 
1. Volgt 
voorwerpen en 
personen met 
zijn/haar ogen. 
Vanuit een 
aangeboren 
gevoeligheid voor 
hoeveelheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kijkt langer naar 
meerdere 
personen en 
voorwerpen. 
 
3. Wordt meer 
“hoeveelheid” 
gevoelig. 

4. Manipuleert en 
exploreert zelf met 
verschillende 
hoeveelheden. 
  
5. Vooral in 
samenspel met 
volwassenen. 

6. Heeft 
belangstelling voor 
telliedjes en 
telverhaaltjes. 
 
7. Begrijpt dat 
verschillende 
telwoorden 
verschillende 
hoeveelheden 
aangeven, maar 
maakt nog niet de 
juiste koppeling 
tussen een 
hoeveelheid en 
een telwoord. 
 
8. Brengt 
eenvoudige 
ordening aan  
(classificatie). 

9. Gebruikt het 
akoestisch tellen 
bij spelletjes. 
 
10. Overziet in één 
keer twee 
voorwerpen 
(subitizing). 

11. Begrijpt dat het 
laatste getal bij het 
tellen de totale 
hoeveelheid 
weergeeft (getal 3). 
Telt tot 10, nog niet 
synchroon. 
 
12. Akoestisch 
tellen is ingezet los 
van contexten: 
hanteert nog geen 
juiste volgorde en 
begint niet altijd 
met één. 
 
13. Dat drie bekers 
bij drie borden en 
drie vorken horen 
wordt beseft 
(correspondentie 
ontwikkeling). 

14. Ordent 
voorwerpen op 
kenmerken. 
 
15. Begrijpt de 
relatie tussen tellen 
en hoeveelheden.  
 
16. Heeft 
belangstelling voor 
rangorde (seriën). 
 
17. Geeft 
hoeveelheden al 
met vingers aan 
(representatie met 
vingers). Gebruikt 
rekentaal. 

Grondniveau: 
18. Heeft begrip 
van aantallen als 
resultaat van een 
telling (resultatief 
tellen). 

 
19. Het getal wordt 
gebruikt om te 
tellen. Het gaat 
hierbij om het 
opzeggen van een 
rijmpje. Het is niet 
de bedoeling om 
een aantal vast te 
stellen. 

 
20. Begrijpt dat hij 
vier jaar wordt 
(meetgetal). 

 
21. Weet dat ze op 
huisnummer 6 
woont (maakt 
kennis met 
naamgetallen). 

 
 22. Begrijpt dat 
een getal gebruikt 
wordt om erbij te 
doen (rekengetal). 
 
23. Verzamelt en 
ordent losse 
voorwerpen en 
classificeert deze. 
 
24. De rekentaal 
groeit. 
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ZJK 8  Gecijferdheid 

ZJK 8.2 Bewerkingen van basisvaardigheden (getallen en getalrelaties)  

 
0 1 2 3 4 

                                
1. Volgt 
voorwerpen en 
personen met 
zijn/haar ogen. 
Vanuit een 
aangeboren 
gevoeligheid voor 
hoeveelheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kijkt langer naar 
meerdere 
personen en 
voorwerpen. 
 
3. Wordt meer 
‘hoeveelheid’ 
gevoelig. 

4 en 5. Manipuleert 
en exploreert zelf 
en in samenspel 
met volwassenen 
met verschillende 
hoeveelheden. 
  
 

6. Heeft 
belangstelling voor 
telliedjes en 
telverhaaltjes. 
 
7. Begrijpt dat 
verschillende 
telwoorden 
verschillende 
hoeveelheden 
aangeven, maar 
maakt nog niet de 
juiste koppeling 
tussen een 
hoeveelheid en 
een telwoord. 
 
8. Brengt 
eenvoudige 
ordening aan  
(classificatie). 

9. Gebruikt het 
akoestisch tellen 
bij spelletjes. 
 
10. Overziet in één 
keer twee 
voorwerpen 
(subitizing). 

11. Begrijpt dat het 
laatste getal bij het 
tellen de totale 
hoeveelheid 
weergeeft (getal 3). 
Telt tot 10, nog niet 
synchroon. 
 
12. Akoestisch 
tellen is ingezet los 
van contexten: 
hanteert nog geen 
juiste volgorde en 
begint niet altijd 
met één. 
 
13. Dat drie bekers 
bij drie borden en 
drie vorken horen 
gaat beseft worden 
(correspondentie 
ontwikkeling). 

14. Legt een één 
op één relatie door 
voorwerpen aan 
elkaar te koppelen 
(correspondentie- 
proces start). 
 
15. Vergelijkt 
kleine en grote 
objecten. Heeft 
besef van 
aantallen en speelt 
met meer, minder, 
meest, minst. 
 
16. Legt 
voorwerpen van 
groot naar klein 
(serieër 
processtart). 
  
17. Gebruikt al 
heel eenvoudige 
rekentaal. Geeft 
kleine 
hoeveelheden op 
de vingers aan. 

 
 

Grondniveau 
18. Telt het aantal 
en benoemt 
hoeveel er over zijn 
als er één of twee 
worden weg-
gegeven. 
 
19. n.v.t. 
 
20. Pakt voor de 
verjaardagsgetallen 
(1-4) een context 
gebonden object. 
 
21. Nummert de 
huisjes in de straat 
voor de postbode. 
Oefent 
spelenderwijs de 
teltij: heen en terug 
 
22. ‘Erbij’- 
handelingen 
worden veelvuldig 
aangezet in 
speelse situaties. 
 
23. Erbij en eraf 
halen is een gevolg 
van ordenen 
(classificeren) op 
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aantallen. 
 
24. Hoort de 
moeder/vader 
spreken in termen 
van eraf en erbij. 
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Beschrijving tussendoelen: 
 

       Maakt kennis 
met spontane 
wiskundige 
begrippen 
(ordening in de 
wereld zien). 

 
 Ordent van groot 

naar klein, van 
hoog naar laag. 

 
 Ordent de tijd 

m.b.v. 
eenvoudige 
dagritme kaarten. 

 Sorteert op één 
kenmerk: kleur 
(rood, geel, 
blauw, oranje, 
groen), vorm 
(eenvoudige 
geometrische 
figuren), soort 
materiaal. 
 

 Vergelijkt 
voorwerpen uit 
het dagelijkse 
leven: dezelfde – 
anders. 

 
 Vergelijkt 

concrete 
hoeveelheden 
zonder daaraan 
getallen te 
koppelen. 

 
 
 


