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ZJK  Zintuiglijke ontwikkeling: Auditieve waarneming 

 
 

KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

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

Reageert steeds 
meer op verbale 
verzoeken 
(zonder wijzen) 
van vertrouwde 
personen.  
Imitatie van 
geluiden van 
dieren of 
voorwerpen. 
 

Actief luisteren 
en taal raken 
steeds meer 
verbonden. 
Herhaalt wat 
anderen tegen 
hem/haar zeggen, 
aan hem/haar 
vragen. 
Luistert gericht en 
doet wat gevraagd 
wordt. 

Geniet van zang- 
en muziek-
activiteitenen 
geluidsspelletjes 
Onthoudt rijmpjes 
en zingt liedjes 
(t/m 4 regels). 

Veel plezier in 
verbaal spel. 
Herkent, 
benoemt en 
onthoudt 
dagelijkse 
geluiden. 

Onderscheidt 
duidelijke 
klankverschillen 
tussen woorden. 
Onthoudt en zegt 
rijmpjes en korte 
zinnen met een 
eenvoudige 
structuur na. 
 

 
 

 
 

Basale ontwikkelingen: 
globaal ............................................................................................................................................................................................................ meer gedetailleerd 
directe leefwereld ......................................................................................................................................... “grotere wereld” o.a. boekjes, plaatjes, verhaaltjes 
 

 
 

Observaties: 
Acties: horen, luisteren, onderscheiden, imiteren, onthouden, herkennen, nazeggen 
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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 waarneming 
  auditieve identificatie: herkent geluiden, klanken 
  auditieve discriminatie: onderscheidt geluiden, klanken 
  auditief geheugen: onthoudt geluiden, woorden, zinnen en verhalen 
  gerichte luisterhouding: luistert gericht 
  actieve luisterhouding: luistert met betrokkenheid 
  fonologisch bewustzijn: heeft de vaardigheid om de aandacht te kunnen richten op bepaalde  
  kenmerken en segmenten van de klankvorm van de gesproken taal 

 
 
 

 

 
 
 

Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
Reageert met 
schrikken, huilen, 
lachen op 
geluiden. 
Draait het hoofd in 
de richting van de 
geluidsbron. 
Reageert met 
geluidjes op 
aanspreken van de 
ouders. 
Reageert op geluid 
van speelgoed. 

Kind zoekt en 
lokaliseert de 
geluidsbron. Dat 
gaat steeds vaker 
en sneller. 
Reageert fysiek 
door te bewegen, 
geluiden te maken. 

Reageert ook op 
gefluister en 
geluiden als: ‘psst’. 
Hoort de auto en 
kijkt op. 
Hoort papa en kijkt 
naar de deur. 

Reageert met ja-
knikken of nee-
schudden. 
Toet (auto), boe 
(koe), tok tok (kip). 

‘Wil jij de jas 
ophangen?’ 
‘Doe het speelgoed 
in de doos.’ 
Reageert als op 
afstand de naam 
wordt geroepen. 

Zingt, danst en 
maakt muziek op 
eigen manier. 
Rijmpjes van 2 
regels. 
Liedjes t/m 4 
regels. 

Hoort een geluid 
en duidt aan wat 
het is, bijv. 
vliegtuig, trein. 
Verbaal spel: 
rijmpjes maken, 
onzinwoorden 
bedenken, rijmen, 
etc. 

Onthoudt rijmpjes 
van 3-4 regels en 
zinnetjes met een 
eenvoudige 
structuur: 
‘Ik loop naar het 
huis.’ 
‘Wij gaan met de 
auto weg.’ 
Hoort duidelijke 
verschillen tussen 
woorden bijv. bij 
namen (Marijke – 
Merel), bij 
speelgoed (boot – 
blok). 
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Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Auditieve waarneming 
 Reageert met  
   schrikken,  
   lachen, huilen op  
   harde geluiden. 
 Reageert met  
   herkenning op  
   stemmen van  
   bekende  
   personen. 
 Draait hoofd in  
   de richting van  
   het geluid. 
 
 

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

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

♦ Doet geluidjes 
van 
volwassenen 
na. 

 

♦ Bootst geluiden 
van 
volwassenen en 
andere 
kinderen na. 

♦ Reageert als 
eigen naam 
wordt 
geroepen. 

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

♦ Reageert met 
klanken op 
eenvoudige 
plaatjes. Bijv. 
boe bij de koe. 

♦ Bootst geluiden 
van 
volwassenen en 
andere kinderen 
na. 

♦ Imiteert 
geluiden van 
dieren of 
voorwerpen. 

♦ Imiteert 
woorden van 
anderen op 
eenvoudige 
wijze. 

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

♦ Op verbaal 
verzoek van 
volwassenen 
worden 
herkenbare 
figuren 
opgezocht en 
met klanken 
aangegeven. 

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

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

♦ Luistert gericht 
en voert 
eenvoudige 
vragen uit. 

♦ Onthoudt 
liedjes van 4 
regels. 

♦ Onthoudt 
rijmpjes van 2 
regels. 

♦ Doet met 
plezier mee aan 
zang- en 
muziek-
activiteiten. 

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

♦ Verbaal spel: 
maakt zelf 
rijmpjes en 
onzinwoorden. 

♦ Rijmt woorden  
(vooral 
onzinwoorden). 

♦ Onthoudt 
rijmpjes van 3-4 
regels en zinnen 
met een 
eenvoudige 
structuur en 
concrete 
betekenis. 
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ZJK  Zintuiglijke ontwikkeling: Visuele waarneming 

 
 

KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
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. 

Geniet van 
verstopspelletje
s en zoek/kijk 
interachtie. 
Onthoudt 
eenvoudige 
afbeeldingen en 
wijst op een 
plaatje 
herkenbare 
figuren aan. 

Maakt 
eenvoudige inleg- 
planken (deels 
met ‘trial en error’). 
Geniet van het 
kijken en 
herkennen in 
prentenboeken 

Aandacht voor 
kijken. Heeft 
plezier in 
activiteiten waar 
de ooghand-
coördinatie wordt 
ingezet: bouwen 
en creatieve 
activiteiten. 
Tekent een 
verticale lijn na. 

Wijst en 
benoemt 
verschillende 
vormen en de 
hoofdkleuren. 

Inzet voor 
moeilijke kijk-
activiteiten neemt 
toe.  
Maakt puzzels met 
een eenvoudige 
concrete 
voorstelling. 
Tekent moeilijkere 
figuren na. 

 
 
 
 
  

 
 

Basale ontwikkelingen: 
heel globaal .................................................................................................................................................................................................... meer gedetailleerd 
directe omgeving ................................................................................................................................................. concrete voorstellingen, afbeeldingen, figuren 
 

  

 
 

Observaties: 
Acties: kijken, onderscheiden (discriminatie), vergelijken, herkennen (identificeren), benoemen, samenvoegen (synthese), onthouden 
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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 waarneming 
  probleemoplossing (‘trial en error’): komt zelf tot oplossingen 
  visuele identificatie: herkent personen en figuren 
  visuele discriminatie: onderscheidt personen en figuren 
  oogcontact: kijkt iemand gericht aan, houdt de blik vast 

 
 
 
 
Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
Door oogcontact 
ontstaat de eerste 
glimlach. 
Reageert op 
speeltjes met felle 
kleuren en 
lichtschijnsels. 
Herkent ouders, 
broertjes, zusjes 
en andere 
vertrouwde 
personen. 
Kijkt naar de eigen 
hand. 
Kijkt naar 
voorwerpen boven 
de box of boven 
het bed. 

Volgt bewegingen 
van mensen, 
dieren, auto’s. 
Volgt ouders met 
de ogen of 
kruipend. 
 

Herkent 
afbeeldingen uit 
boekjes, bijv. Dick 
Bruna boekjes. 
Vindt alle ballen. 

Onthoudt bepaalde 
afbeeldingen van 
mensen, dieren, 
huis, auto, etc. 
Houdt van 
verstopspelletjes. 

Maakt inlegpuzzels 
met één afbeelding 
per opening. 

Kan voorzichtig 
een blok ergens 
opzetten, toont 
beheersling. 
Kijkt gespannen of 
het lukt. 
Tekent een 
doorgaande lijn na. 

Legt verschillende 
vormen in een 
vormenplank. 

Wijst aan en 
benoemt rondje 
(cirkel), dakje 
(driehoek), doos 
(vierkant, 
rechthoek), etc. 
Kent rood, geel, 
groen, blauw. 

Maakt puzzels met 
een eenvoudige, 
concrete en 
herkenbare 
voorstelling (max. 
10 stukjes). 
Tekent een cirkel 
(bal) en vierkant 
na. 
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Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Visuele waarneming 
 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 bewe-  
   gingen met de  
   ogen van  
   mensen of  
   dingen in de  
   nabijheid. 

 Grijpt doel 
   bewust naar  
   materialen 
 Reageert op  
   bekende en  
   vertrouwde  
   personen met  
   een teken van  
   herkenning. 
 Volgt personen  
   en speelmateria-   
   len, kijkend en  
   kruipend. 
 Speelt met eigen  
   voeten (pakken,  
   naar de mond  
   brengen). 
 Kijkreflex: zoekt  
   gericht naar iets  
   boeiends in de  
   omgeving. 
 Gaat op zoek  
   naar verstopte  
   dingen en  
   gezichten. 

 Kijkt op en zoekt  
   oogcontact als  
   eigen naam  
   wordt geroepen. 
 Zoekt zelf een  
   knuffel. 
 Kijkt naar een- 
   voudige plaatjes  
   en reageert met  
   herkenning. 
 Zoekt gericht   
   naar een speeltje  
   dat tussen allerlei  
   spullen ligt. 

 
 

 Zoekt herken- 
   bare figuren op  
   en wijst plaatjes  
   aan. 
 Wijst zichzelf of  
   bekende figuren  
   aan op foto’s. 
 Speelt graag  
   verstopspelletje  
   (kan nog niet  
   wachten tot het  
   gevonden  
   worden). 

 Plaatst op de  
   juiste wijze  
   enkelvoudige  
   figuren van een  
   inlegplank. 
 Kijkt mee,  
   herkent en wijst  
   in het prenten- 
   boek. 

 
 

 Tekent een  
   doorgaande lijn  
   na van een  
   voorbeeld. 
 Houdt de  
   aandacht vast bij  
   bouw- en  
   creatieve  
   activiteiten 

 
 

 Legt  
   verschillende  
   vormen van een  
   inlegplank goed  
   neer. 
 Wijst en benoemt  
   de kleuren rood,  
   geel, blauw en  
   groen. 
 Wijst en benoemt   
   geometrische  
   vormen op  
   concrete wijze  
   (cirkel is rondje,  
   vierkant is doos,  
   driehoek is dakje,  
   etc.). 

 
 

 Benoemt en wijst  
   de hoofdkleuren  
   aan. 
 Geeft duidelijk de  
   verschillen 
   tussen twee af- 
   beeldingen aan.  
 Herkent in af- 
   beeldingen  
   bepaalde figuren  
   (bijv. Huizen,  
   auto’s etc.) 
 Zoekt twee  
   gelijke afbeel- 
   dingen (memory) 
 Legt een puzzel  
   van 10 stukjes in  
   elkaar. 
 Tekent een cirkel  
   en een vierkant  
   na. 
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ZJK  Zintuiglijke ontwikkeling: Tastwaarneming 

 
 

KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Basale tactiele 
ervaringen met 
voorwerpen. 
Stelt zichzelf open 
en sluit zichzelf af 
voor prikkels. 

Veel behoefte aan 
gevoelservaring: 
geniet van spelen 
met water en 
zand. 
Behoefte aan 
voelen van de 
huid. 

Sensopatisch 
spel breidt zich 
uit. 
Onderscheidt 
op gevoel 
verschillen in 
warmte, smaak 
en reuk. 

Sensopatisch 
spel wordt 
gevormerder: 
gieten en 
schenken, graven 
met de handen 

Verkent nog veel 
tastend en 
voelend. 
Onderscheidt op 
gevoel dagelijkse 
voorwerpen. 

Onderscheidt 
tactiel basale 
vormen. 

Onderscheidt op 
gevoel dagelijkse 
voorwerpen en 
benoemt deze. 

 
 

 
 

Basale ontwikkelingen: 
onbewust ............................................................................................................................................................................................... bewust concreet globaal 
 
 

 
 

Observaties: 
Acties: voelen, (be)tasten, manipuleren, kijken 
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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 
  gevoeligheid tactiele waarneming: neemt tactiele ervaringen adequaat waar 
  taalgebruik: gebruikt de taal adequaat 
  woordenschat: heeft variatie in woordbegrip en woordgebruik 
  gerichtheid: stuurt de waarneming 
  differentiatie in beschrijving: geeft verfijnde overeenkomsten en verschillen aan 
  nauwkeurigheid: neemt precies waar 

 
 
 

 
Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
Reageert op 
aanraking met 
tepel of speen. 
Pakt iets vast. 
Is gevoelig voor 
tast.Huidcontact 
kalmeert 

Stopt voorwerpen 
in de mond. 
Laat voorwerpen 
bewegen. 
Stelt zich open 
voor prikkels en 
kan zich afsluiten. 

Zit graag lang in 
bad.  
Knuffelen, tegen 
iemand aan zitten, 
zelf een knuffel 
hebben. 
Ontdekt de huid 
van de ander door 
knijpen, bijten, 
kussen, likken, 
zuigen; grote 
behoefte aan huid 
op huid contact. 

Speelt graag in 
bad of in de 
zandbak. Het is 
ongericht, maar 
met veel plezier. 
Onderscheidt: 
warm - koud, 
lekker - vies. 

Speelt met zand, 
water: gieten en 
schenken, graven, 
zoeken. Spel wordt 
gerichter: verstopt 
iets, speelt met 
effecten.  
Vingerverf en klei 
geven ook plezier 

Wil onbekende 
materialen voelen 
en verkennen. 
Onderscheidt op 
gevoel: mes, vork, 
lepel, eigen 
bekend speelgoed, 
 

Bal (cirkel). 
Blokje (rechthoek). 
Huisje (driehoek). 

Onderscheidt in de 
voelzak: mes, vork, 
lepel, speelgoed, 
pen, potlood, etc. 
Benoemt 
dagelijkse 
voorwerpen op 
gevoel. 
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Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Tastwaarneming 
♦ Reageert op 

aanraking met 
tepel of speen. 

♦ Pakt iets vast. 
♦ Reageert op 

tastprikkels 
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. 

♦ Keert zich naar 
of wendt zich 
actief af bij 
prettige of 
onprettige 
aanraking of 
tast. 

 

♦ 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. 

♦ Speelt in bad en 
zandbak 
voelend en 
verkennend met 
water en zand. 

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

♦ Reageert met 
mimiek, stem en 
gebaren op 
prettig en niet 
prettig gevoel 

♦ Speelt in bad 
met water en 
zandbak met 
toegevoegde 
materialen, is 
nog ongericht. 

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

♦ Ongericht wordt 
gerichter: 
schenken en 
gieten tot het vol 
of leeg is, veel 
herhalend spel. 

♦ Onderscheidt op 
gevoel 
verschillende 
bekende 
voorwerpen. 

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

♦ Verkent nieuwe 
materialen door 
ze te betasten. 

♦ 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. 

 

 


