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ZJK  Spraak- en taalontwikkeling: Spraakontwikkeling (articulatie) 

 
 

KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
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. 

Vereenvoudigin
g 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’. 

 
 
 

 
 

Basale ontwikkelingen: 
Luisteren en motoriek…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

Observaties: 
Acties: luisteren, imiteren, herhalen 
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Observatiewijzer:   initiatief: is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 

  betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
  betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; het doet  
  het kind iets 
  gerichtheid: stuurt de uitspraak 
  plezier in communicatie: geniet van talige en niet-talige omgang 
  zelf experimenteren: probeert zelf klanken, woorden, zinnen uit 
  zelf corrigeren: brengt verbeteringen aan in de articulatie 
  relatie taal-sociaal-emotionele ontw: er is verband tussen de taal en het gedrag van het kind 
  mondmotoriek: beheerst motorische vaardigheden bij de uitspraak 
  mondbeeld: hoe duidelijk is de spraak af te lezen  
  (binnensmonds – buitensmonds) 

 
 

Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
Vocaliseren: 
‘oefenen’: uhuhu, 
brbrbrrr. 
Vocalisatiespel: 
toevallige 
klinkerachtige 
geluiden. 
Keelklanken:  
a, u, e. 
 

Mamam, ja, ja, ja, 
taas, taas. 
Nonsenswoordjes: 
klankenreeksen 
met diverse 
variaties, 
brabbelfase. 

Eep = lepel, 
uis = huis, 
oem = bloem, 
poe/ps = poes 
mama, papa in 
betekenisvol 
gebruik. 

Appe = happen, 
tapot = kapot, 
tinke = drinken, 
pepan = Stefan, 
hijapoppe = 
helikopter. 

mus op = muts op, 
boeke nat! = broek 
nat. 
Gemakkelijke 
klanken: b, p, m, 
aa, a, e, i. 

Eerste 
medeklinker-
verbindingen: st,  
staks = straks 
vlolijk = vrolijk. 

‘Ik loop naar opa.’ 
‘Wij gaan op reis.’ 
‘Naar de stad toe.’ 

‘Wij gaan naar het 
strand.’ 
‘Ik heb verjaardag.’ 
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Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Spraakontwikkeling 
♦ 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. 

 

♦ Uitspraak van 
woorden en 
tweewoords-
zinnen, waarbij 
niet alle klanken 
juist worden 
uitgesproken.  

 

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

♦ Spreekt duidelijk  
eenvoudige 
combinaties uit 
van 
medeklinkers en 
lettergrepen. 

♦ Spreekt duidelijk 
verstaanbaar in 
korte zinnen met 
eenvoudig uit te 
spreken 
woorden. 

 
 

♦ Spreekt duidelijk  
vrijwel alle 
klanken uit, 
uitgezonderd de 
s en de r. 
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ZJK  Spraak- en taalontwikkeling: Taalvorm (zinsbouw, morfologie) 

 
 

KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Schreien, dit gaat 
over in herhalende 
geluidjes. 
 

Brabbelt langere 
en gevarieerde 
klankgroepen en 
brabbelt 
‘verhalen’. 

Eénwoordfase: 
gebruikt eigen 
en onvolledige 
woordjes. 

Eénwoordfase 
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. 
De verleden tijd en 
het voltooid 
deelwoord worden 
steeds vaker 
correct gebruikt. 

 
 
  

 
 

Basale ontwikkelingen: 
Brabbelen ............................................................................................................................................. spreken van eenvoudige duidelijk verstaanbare zinnen 

 
  

 
 

Observaties: 
Acties: brabbelen, (uit)spreken, zeggen, denken, corrigeren, luisteren, horen, vragen, (be)noemen 
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Observatiewijzer:   initiatief: is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 
  betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
  betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; het doet  
  het kind iets 
  gerichtheid: stuurt de eigen taal 
  plezier in communicatie: geniet van talige en niet-talige omgang 
  zelf experimenteren: probeert zelf klanken, woorden, zinnen uit 
  zelf corrigeren: brengt zelf verbeteringen aan in de taal 
  zinsbouw: vormt zinnen 
  relatie taal-sociaal-emotionele ontwikkeling: er is een verband tussen de taal en het gedrag van dit kind 

 
 
Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
Vocaliseren: 
‘oefenen’: uhuhu, 
brbrbrrr. 
Vocalisatiespel: 
toevallige 
klinkerachtige 
geluiden. 
Keelklanken:  
a, u, e. 
 

Brabbelfase. 
Mammam, ja, ja, 
ja, taas, taas. 
Nonsenswoordjes, 
klankenreeksen 
met diverse 
variaties. 
 

Brabbelt bij spel 
hele verhalen. 
Benoemen van: 
mensen, dieren, 
speelgoed, eten, 
kleding. 
Boe = boek, 
din = drinken, 
eke = beker. 
Mama, papa in 
betekenisvol 
gebruik. 

‘Isdat’ = wat is dat? 
‘Mannie’ = mag 
niet. 
‘Mamavage’ = 
mama vragen. 
‘Boek weg’. 
‘Áuto pakke’. 

‘Auto oma, boek 
pappa, bal buite’, 
etc. 
‘Koke, toel kapot, 
deur open, nee 
dokter, waar bal?’ 
Verwijzingen: 
‘Daar gaattie.’ 
‘Ístie nou?’ 

‘Jas aandoen?’ 
‘Opa komt nie.’ 
‘Peet is dom!’ 
‘Mama met auto 
weg!’ 
‘Gaat papa doen?’ 
‘Niet jas aan?’ 
‘Wie is dat?’ 
‘Wat?’ 
 ‘Jasje aan.’ 
‘Soentjes uit.’ 

‘Ja, dat is mooi!’ 
‘Ik ga bij oma 
wonen.’ 
Meer herhalend 
woordgebruik: 
‘Ik ga deze doen 
en deze en deze.’ 
‘Als ik val, moet ik 
huilen.’ 
‘Ik zie dat je huilt.’ 
‘De deur moet niet 
dicht.’ 
 

Vergrotende trap 
wordt veel en fout 
geoefend: 
‘weiniger, 
groterder, 
minderer’. 
Het hoeft nog niet 
juist te zijn: bijv. 
geloop van twee 
kinderen. 
‘Ik ben een beetje 
moe vandaaf.’ 
‘Ik heef gespeeld 
bij Rob.’  
‘Ik heb geloopt.’ 
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Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Taalvorm 
♦ (Glim)lacht 

tegen 
vertrouwde 
volwassene bij 
aanspreken. 

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

♦ Reageert 
verbaal en 
non-verbaal op 
stemmen en 
gezichten van 
vertrouwde 
personen, o.a. 
met brabbelen. 

♦ Maakt toevallig 
klinkerachtige 
geluiden: a,u,e. 

 

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

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

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

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

 

♦ 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. 

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

♦ Begroet 
iemand of 
neemt afscheid 
van iemand. 

♦ Roept iemand. 
♦ Voert 

monologen. 

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

♦ Verbindt 
woorden aan 
voorwerpen en 
bezigheden. 

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

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

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

♦ Gebruikt de 
eigen naam. 

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

♦ Gebruikt 
voorzetsels om 
plaats aan te 
geven. 

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

♦ Stelt 
eenvoudige 
vragen en 
beantwoordt 
vragen. 

♦ Maakt zinnen 
van 5 á 6 
woorden. 

♦ Formuleert 
meerwoords-
zinnen, 
formuleert 
vooral 
vraagzinnen. 

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

♦ Gebruikt het 
woord 'ik'. 

♦ Stelt gesloten 
vragen. 

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

♦ Spreekt in 
eenvoudig 
samengestelde 
en ontkennende 
zinnen. 

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

♦ Vraagt om 
toestemming. 

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

♦ Past de-het-een 
toe, maar nog 
niet altijd 
correct. 

♦ Formuleert 
zinnen van 
meer dan 6 
woorden. 

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

♦ 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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ZJK  Spraak- en taalontwikkeling: Taalinhoud (woordenschat, semantiek, taalbegrip) 

 
 

KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
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. 

 
 
 

 
 

Basale ontwikkelingen: 
geen symbolisering ................................................................................................................................................................. symbolisering op concreet niveau 
 
 

 
 

Observaties: 
Acties: denken, benoemen, ordenen, verbanden leggen, etiketteren 
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Observatiewijzer:   initiatief: is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 
  betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
  betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; het doet  
  het kind iets meer 
  nieuwsgierig zijn: wil meer van taal weten 
  relatie taal-sociaal-emotionele ontwikkeling: er is verband tussen het gedrag en het taalbegrip 
  verschil receptieve productieve taal: bij het kind is een duidelijk verschil tussen de verworven taal en de  
  actieve taal waarneembaar 
  invloed van de hulp van de volwassene: het taal-denken van het kind wordt beïnvloed door de hulp van de  
  volwassene 
  gebruik van gebaren: gebaren symboliseren een begrip of woord. Gebaren maken steeds meer 

plaats voor gesproken taal. 
 

 
Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
Toelachen. 
Kijken en volgen. 
Blikrichting. 
Reiken. 
Trappelen en 
zwaaien met 
ledematen. 
Valt stil als er 
intensief geluisterd 
wordt. 

Weet wat wat is: 
fles, mama, pap, 
Peter. 
Kent aan een 
vertrouwd woord 
een gevoelsmatige 
betekenis toe. 
Ouder gaat weg en 
kind gaat huilen. 
Zoekgedrag naar 
knuffel of speen. 

Pakt de fles, pakt 
de lepel. 
‘Wie is Peter?’ 
Wijst dan aan. 
‘Waar is papa?’ 
Begrijpt kleine 
opdrachten: ‘zwaai 
eens.’ 
Verbindt een 
vertrouwd woord 
aan een bepaalde 
situatie. 

Begrijpt: ‘Pak deze 
vast’. 
‘Haal jouw jas.’ 
‘Ga maar zitten.’ 
‘Pak de lepel.’ 
‘Zet maar neer.’ 

Beantwoordt 
vragen met wie, 
wat, waar, welke. 
‘Waar is de hond?’ 
‘Wie loopt daar?’ 
Symbolische 
representatie. 
Speelgoed: pop, 
huisje, auto, bal, 
puzzel. 
Kleren: jas, muts, 
broek, etc. 

Vraagt: wie, waar? 
‘Zoek dezelfde 
rode blokjes.’ 
‘Zoek deze 
huisjes.’ 
‘Pak alle grote 
dieren.’ 
‘De lepel moet in 
het kopje.’ 
‘Ik slaap in een 
bed.’ 
‘Dat moet in de 
kast.’ 
‘Ik zit op de stoel.’ 

Heet - koud. 
Man - vrouw. 
Groot - klein. 
Lang - kort. 
Geen auto maar 
een vliegtuig. 
Geeft aan wat er 
op een afbeelding 
staat. 

Voorzetsels: in, op, 
over, voor, achter, 
naast. 
‘Hij is niet op 
school.’ 
‘Ik ga naar school, 
omdat ik vier ben.’ 
‘Dan was ik ziek.’ 
‘Wij gaan eerst 
naar huis, dan naar 
oma.’ 
Vraagt: waarom, 
wanneer? 
‘Als je ziek bent, 
dan lig je in bed.’ 
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Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Taalinhoud 
♦ (Glim)lacht 

tegen 
vertrouwde 
volwassene bij 
aanspreken. 

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

♦ Reageert 
verbaal en non-
verbaal op 
stemmen en 
gezichten van 
vertrouwde 
personen, o.a. 
met brabbelen. 

♦ Wordt bij 
intensief lui-
steren heel stil. 

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

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

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

♦ Zoekt naar 
knuffel of 
speen, 
wanneer ouder 
weggaat. 

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

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

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

♦ Begrijpt 
bekende 
gebaren. 

♦ Begroet iemand 
of neemt 
afscheid van 
iemand. 

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

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

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

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

♦ Voert 
monologen. 
 

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

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

♦ Benoemt 
belangrijkste 
lichaamsdelen. 

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

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

♦ Gebruikt de 
eigen naam. 

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

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

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

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

♦ Stelt 
eenvoudige 
vragen en 
beantwoordt 
vragen. 

♦ Maakt zinnen 
van 5 á 6 
woorden. 

♦ Sorteert 
voorwerpen van 
één kenmerk. 

♦ Formuleert 
meerwoords-
zinnen, 
formuleert 
vooral 
vraagzinnen. 

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

♦ Gebruikt het 
woord ‘ik’. 

♦ Stelt gesloten 
vragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ 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. 

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

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

♦ Vraagt om 
toestemming. 

 

♦ Formuleert 
zinnen meer 
dan 6 woorden 

♦ Past 
meervouds-
vormen ver-
kleinwoorden 
en werkwoords-
vormen juist 
toe. 

♦ Past 
voorzetsels en 
plaatsbepaling 
toe. 

♦ Stelt vragen 
aan de ander 
hoe het zich 
voelt. 

♦ Maakt een 
plannetje en 
kan dat 
vertellen 

♦ Vertelt een 
gebeurtenis 
waarbij 
eenvoudige 
taal-
denkrelaties 
worden gelegd. 
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♦ Beseft zich dat 
iets er nog wel 
is ook al zie je 
dat niet meer  
(‘Kiekeboe’). 

♦ Verbindt 
woorden aan 
voorwerpen en 
bezigheden. 
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ZJK  Spraak- en taalontwikkeling: Taalgebruik 

 

 
KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

Vroeg-verbale 
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 
inhoudelijk 
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. 
 

 
  

 

Basale ontwikkelingen: 
presymbolisch communicatief gedrag ...................................................................................................................... communicatief gedrag op concreet niveau 
receptie .......................................................................................................................................................................................................................... productie 
losse uitingen ............................................................................................................................................................................................ samenhangende tekst 

  

 

Observaties: 
Acties: luisteren, vertellen, meedelen, informeren, meevoelen, uitdrukken van gevoelens en gedachten, controleren, zich handhaven 
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Observatiewijzer:   initiatief: is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 
  betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
  betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; het doet  
  het kind iets 
  expressie: drukt gevoelens verbaal en non-verbaal uit 
  communicatiebereidheid: staat open voor interactie met anderen 
  beurt nemen: sluit aan bij wat door anderen is ingebracht 
  spelend omgaan met de taal: experimenteert met taal 
  verschil non-verbaal - verbaal gedrag: er is een duidelijk verschil tussen verbaal en non-verbaal gedrag 
  assertief gedrag: komt op voor zichzelf 
  sociaal gedrag: drukt uit dat het met de ander een relatie legt 
  representatie: drukt non-verbaal uit dat het iets wil vertellen, iets kenbaar  
  maken t.a.v. de omringende wereld 
  controlefunctie: drukt uit dat het iets wel of niet wil/wenst 

 
 
Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
Volwassene 
reageert op een 
‘geluid’ van het 
kind (eten, vieze 
luier, moe). 
Kind en 
volwassene kijken 
naar elkaar en 
reageren op 
elkaar. 
Kind glimlacht 
tegen volwassene 
als deze hem 
aanspreekt. 

Volwassene zegt 
iets waar het kind 
op reageert, dit 
wordt even 
volgehouden. 
Kiekeboe-
spelletjes. 
Kind drukt 
bedoelingen uit 
met gebaren of 
geluiden: zonder 
woorden afwijzen, 
om aandacht 
vragen, 
ongenoegen of 
plezier uitdrukken, 
zwaaien. 

Roept iemand. 
Drukt verbazing uit. 
Stemt in of geeft 
negatieve reactie 
bij vraag.  
Groet of neemt 
verbaal afscheid. 
Niet specifiek 
woordgebruik om 
iets uit te drukken: 
'die'.  
Begeleidt een 
handeling met 
routinewoorden: 
'ohoh, zoooooo.' 

Roept: Kijk! En 
wijst tegelijkertijd. 
Ziet dat iets niet 
goed gaat en zegt: 
Ojee! 
Zegt vragend: 
Bal?, Nee? Ja! 
Kijkt door de ruit 
van de voordeur en 
roept: Kijk, oma! 
Zwaait en lacht! 
Reageert op: ben 
je blij: met ja, lacht 
en klapt in de 
handen. 

Zegt: Pop in 
bad/bed. Auto 
rijden.  
Hond nou?  
Komt daar? 
Nee, mama, ikke 
doen! Opa boos? 
Nee toch.. 
Mama gaat weg. 

Vraagt om 
informatie met een 
ja- of nee-vraag. 
Geeft informatie. 
Zegt ‘bedankt’ of 
‘alsjeblieft’. 

Vraagt om 
toestemming. 
Vraagt verklaring 
als iets niet mag. 
Stelt regels op. 

Vraagt naar het 
gevoel of de 
toestand van een 
ander. 
Stelt voor iets te 
gaan doen. 
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Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Taalgebruik 
♦ (Glim)lacht 

tegen 
vertrouwde 
personen bij 
aanspreken 

♦ Maakt toevallig 
klinkerachtige 
geluiden: a,u,e. 

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

♦ Reageert 
verbaal en non-
verbaal op 
stemmen en 
gezichten van 
vertrouwde 
personen, o.a. 
met brabbelen. 

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

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

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

♦ Begrijpt 
bekende 
gebaren. 

♦ Begroet iemand 
of neemt 
afscheid van 
iemand. 

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

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

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

♦ Roept iemand. 
♦ Voert 

monologen 

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

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

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

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

♦ Verbindt 
woorden aan 
voorwerpen en 
bezigheden. 

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

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

♦ Gebruikt 
voorzetsels om 
plaats aan te 
geven. 

♦ Stelt 
eenvoudige 
vragen en 
beantwoordt 
vragen. 

♦ Formuleert 
meerwoords-
zinnen, 
formuleert vooral 
vraagzinnen. 

♦ Sorteert 
voorwerpen van 
één kenmerk. 

♦ Stelt gesloten 
vragen. 

♦ Vertelt zelf iets 
over een 
betekenisvol 
onderwerp. 

♦ Gebruikt het 
woord ‘ik’. 

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

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

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

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

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

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

♦ Vraagt om 
toestemming. 

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

♦ Past voorzetsels 
en 
plaatsbepalende 
begrippen toe. 
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ZJK  Spraak- en taalontwikkeling: Communicatieve redzaamheid 

 
 

KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Heeft interactie 
met de ouders. 
Reageert op  
gebaren van de 
ouders. 

Reageert op  
melodie,  
toonhoogte, 
intonatie van de 
ouders. Imiteert 
gelaatsuitdrukking. 
Vertoont soms 
beurtgedrag;  
wacht…kijkt… 

Heeft functioneel 
oogcontact. Laat 
zich horen door 
geluiden/klanken
. Vestigt de 
aandacht op iets. 

Geeft 
(lichamelijk) te 
kennen als het 
iets wil. Maakt 
door geluiden 
en gebaren 
kenbaar dat het 
iets begrijpt. 

Maakt duidelijk 
wat het bedoelt. 
Geeft antwoord 
op eenvoudige 
vragen. 

Geeft middels 
verbale en non-
verbale uitingen 
vragen, wensen 
en bedoelingen 
weer. Leest basale 
bedoelingen af. 

Spreekt in 
begrijpelijke 
taal. Geeft aan 
wat het gaat 
doen. 

Beseft dat je 
tegen vreemden 
duidelijker moet 
zijn, meer moet 
uitleggen. Vraagt 
zelf ook om 
verduidelijking 

 
 
 

 
 

Basale ontwikkelingen: 
In ontwikkeling ..............................................................................................................................................................................................................................  
 
 

 
 

Observaties: 
Acties: In ontwikkeling 
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Observatiewijzer:   initiatief: is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 
  betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
  betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; het doet het  
  kind iets 
 

Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
♦ Kijkt en volgt 

kort de 
volwassen. 

♦ Maakt 
oogcontact 

♦ Glimlacht 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

♦ Luistert als de 
volwassenen 
zingt of praat,  

♦ reageert met 
teruglachen, 
brabbelen, 

♦ enthousiast 
bewegen als 
reactie op het 
zingen of 
beweeg-
spelletje. 

♦ Kijkt gericht 
naar de 
volwassen, 
volgt de 
volwassen. 

♦ Maakt geluiden 
om de aan-
dacht op zich te 
vestigen of op 
een voorwerp 
te vestigen. 

♦ Wijst en grijpt 
ter onder-
steuning van de 
boodschap. 

♦ Maakt dmv 
tevreden of 
ontevreden 
geluiden, 
klanken 
kenbaar dat het 
iets wil. 

♦ Gebruikt 
gebaren: 
wijzen, grijpen, 
knikken, 
aangeven etc. 

♦ Maakt in woord 
en gebaar zich 
duidelijk in 
wensen en 
behoeften. Kan 
daar dwingend 
of eigenzinnig 
in zijn: zelf 
doen. 

♦ Maakt duidelijk 
dat het iets 
herkent door 
het te 
benoemen of 
aan te wijzen.  

♦ Maakt 
oogcontact 
terwijl het een 
vraagstelt.  

♦ Praat en maakt 
gebruik van 
gebaren om 
zichzelf te 
verduidelijken. 

♦ Kan aan de 
gezichtsuidrukk
ing zien of het 
goed of niet 
goed is, mag of 
niet mag. 

♦ Ondersteunt 
zichzelf door in 
gebaar en taal 
aan te geven 
wat het gaat 
doen: 

♦ pop gaat 
rijden.........auto 
botsing, moet 
naar garage 
tatutatu 

♦ Nee, ik wil geen 
brood, ik wil 
drinken. 

♦ Stelt veel 
vragen: 
waarom, hoe, 
wat. 

♦ Vreemden 
krijgen meer 
informatie en 
stelt daarbij de 
vraag: jij kent 
mijn oma niet 
he? 

♦ Ze woont.... 

 
 
 

 
Beschrijving tussendoelen / indicatoren: 
Bij deze ontwikkelingslijn zijn geen indicatoren ontwikkeld.  
De indicatoren van communicatieve redzaamheid zijn verweven in de indicatoren van de spraaktaal leerlijnen. De ontwikkelingslijn communicatieve 
redzaamheid is een lijn ter ondersteuning bij het goed observeren van kinderen met complexe vragen in de de spraak- en taalontwikkeling.  

 
 
 


