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SOCIALE  AANPASSING (SA) 

nr OMSCHRIJVING d.d. OPMERKINGEN / AANWIJZINGEN d.d. d.d. 

1 Glimlachen 

- 2 Lachen 

3 Positieve reactie als een 

bekend persoon met hel kind 
omgaat 

Herkenning van bekende stem 

5 Vraagt persoonlijke aandacht 

6 Heeft het besef dat er 
vreemden zijn 

7 Helpt mee bij het aankleden 

8 Drinkt uit een kopje, beker of moet een open beker of glas zijn geen tuitbeker 
zie ook 9, 10 en 13 glas dat wordt vastgehouden - . 

9 Houdt kopje/beker vast tijdens 
het drinken 

zie 8, elke poging is voldoende 

10 Drinkt, houdt kopje/beker zelf 

vast 
zie 8, niet teveel morsen 

11 Probeert zelf met een lepel te 
eten 

morsen toegestaan 

12 Trekt sokken of schoenen uit 
als onderdeel van uitkleden 

doelbewuste handeling 

13 Drinkt uit een kopje en zet het 
terug op tafel 

zie 8, niet morsen 

14 Trekt jas uit of ander 
eenvoudig kledingstuk 

geen hulp van een volwassene 

15 Probeert broek uit te trekken 

16 Eet met lepel opscheppen, naar de mond brengen en weinig morsen 

17 Vraagt om naar het toilet te 
gaan 

Trekt jas aan, indien juist 
aangegeven 

mag ook een nonverbaal verzoek zijn 

18 Knopen zelf dichtdoen hoeft nog niet 

 



SENSOMOTORISCH BEGRIJPEN (SMU) 

nr 

1 

OMSCHRIJVING d.d. d.d. OPMERKINGEN / AANWIJZINGEN 

geen grijpreflex 

d.d. 

Actief grijpen van object, 

wanneer dit in de hand 
gegeven wordt  

Oriëntatie van de hand om iets 
te grijpen, bijv. omdraaien 

2 

- 

3 Tweehandig exploreren van 
voorwerpen 

4 Hand-mond exploratie van 
voorwerpen 

treedt soms voor item 3 op 

5 Exploratieve manipulatie van 
vormen 

6 Exploratieve manipulatie van 
texturen/oppervlakte 
structuren 

Zoekt even iets wat uit de 
hand gevallen is 

kan voor item 5 optreden, gebruik van vingertoppen 

7 geen geluidmakend speelgoed gebruiken, verwijder het 
voorwerp zachtjes en voorzichtig uit de handen van het kind 

8 Uitgebreid zoeken naar een 
verloren voorwerp 

9 Brengt 2 voorwerpen met 
elkaar in verband. 
I: pakt voorwerpen uit een 
doos 

Brengt 2 voorwerpen met 
elkaar in verband. 
Il: doet dingen in een doos of 

iets anders (bijv. stapelen) 

Exploratie van beweegbare 
delen van een voorwerp, bijv. 
doosje met vaste klep 

blokje in een doos, het uitpakken voordoen, terugplaatsen, 
rammelen, observeer imitatie 

10 

11 Er moet een beloning zijn voor het openen van de doos, 
bijv. muziekdoos of een spiegeltje in de doos. Handelingen 
van het kind moeten uitstralen dat kind relatie deksel-doos 
begrijpt. Positief bij herhaald uitvoeren. 

12 Kan een klein voorwerp uit een 
rond doosje met deksel halen 

13 Kan een klein voorwerp terug 
doen in doos en deksel weer 
sluiten 

Kan een snoepje uit een fles 
met schroefdop halen 

14 schud de fles en moedig het kind het snoepje uit de fles te 
halen, demonstreer eenmaal indien nodig 

15 Kan schroefdop er weer op 
doen 

zonder hulp plaatsen en vastdraaien 

16 Kan dek!?els op groot en klein 
rond doosje plaatsen 

Herhaal minimaal één keer en verwissel dan de volgorde van 
de deksels. Positief indien zonder hulp en de deksels goed 
passen. 

zie item 16 17 kan deksels op drie ronde 
doosjes van verschillende 
grootte plaatsen 

Kan kralen sorteren in groot en 
klein 

18 6 grote en 6 kleine kralen van dezelfde_ kleur en grootte + 
grote en kleine doos. Doe 1 grote en 1 kleine kraal voor 
onder verbale begeleiding. corrigeer geen fouten. Positief 
als sortering volledig correct is. 

6 ronde en 6 vierkante kralen van dezelfde grootte en kleur+ 
vierkante en ronde doos. procedure gelijk aan item 18. 

19 Kan kralen sorteren in rond en 
vierkant 

 



Kan sorteren naar welke van 
deze 4 kralen is anders': 
a. grootte 

b. vorm 

c. kleur 

 

Herkennen en juist gebruiken 
van (geen speelgoed) 

a. borstel 

b. kopje 

c. lepel 

evt. telefoon of tandenborstel  

 

Adequaat gebruik van 
voorwerpen. bijv. kammende 
beweging met borstel of 
telefoonhoorn correct naar het 

oor brengen 

Betekenisvolle relaties tussen 
voorwerpen leggen bijv. 
bestek op bord leggen, in thee 
roeren 

3  dezelfde en I andere  kraal. Onderdeel  a) mag eenmaal 
worden voorgedaan. Herhaal twee keer, positief bij 2 uit 3 
correct. 

20 

21 minimaal 2 voorwerpen juist gebruiken 

22 Te observeren tijdens item 21 of tijdens spontaan spel, 
begrip van waarvoor en hoe voorwerp gebruikt wordt. 
Adaptief gebruik van elk voorwerp scoort positief op dit item 

23 

Aantekeningen 

 



EXPLORATIE VAN DE OMGEVING, ORIENTATIE (EE) 

OMSCHRIJVING 

Exploratie van vlakken 

d.d. d.d. OPMERKINGEN / AANWIJZINGEN 

 
beweegt handen over vlakken of randen van bijv. tafel, vloer 
of kleed 

nr 

1 

2 Exploratie van meubilair 
binnen reikwijdte 

bijv. tafelpoot, deur of groot stuk speelgoed. Niet-mobiele 
kinderen mogen omgerold worden zodat ze met een deel van 
hun lichaam een voorwerp voelen. 

laat een ouder het kind roepen 3 Gerichte locomotie, bijv. naar 
de stem van moeder 

Exploratie van kleine 
voorwerpen die het ontmoet 
tijdens zijn voortbewegen 

De deur van de kamer vinden 

stoppen, oppakken en onderzoeken 4 

5 

6 Exploratie, waaruit enige 
herkenning van het "waarvoor" 
blijkt. 

Trap opgaan, hoe dan ook 

Bijv. op stoel klimmen en gaan zitten; deurklink zoeken en 
deur opendoen, lichtknop gebruiken 

7 zonder  hulp 

8 Trap afgaan, hoe dan ook 

- 
Gerichte en zinvolle 
locomotie, 

zonder hulp 

9 bijv. zijn stoel vinden en gaan zitten voor de maaltijd; deur 
opendoen, naar buiten gaan en deur. sluiten; kapstok vinden 
en jas weghangen 

I.t.t. item 6 nu geen poging maar doelbewust en succesvol 

Mag ook aan ouders gevraagd worden 
Bekende voorwerpen halen 10 

Het kind vermijdt alledaagse 
gevaren (kan alleen gelaten 
worden) 

Kan in de directe omgeving 
buitenshuis zelfstandig "uit de 
voeten" 

Zit niet aan het gas, met de vingers tussen de deur of in het 
stopcontact 

11 

Moet aan ouders gevraagd worden als het kind niet thuis 
onderzocht wordt 

12 

Aantekeningen 

 



REACTIES OP GELUID 
BEGRIJPEN VAN VERBALE BOODSCHAPPEN (VC) 

nr OMSCHRIJVING d.d. d.d. d.d. OPMERKINGEN / AANWIJZINGEN 

1 Luistert naar  geluiden 

- 
2 Richt zich naar de 

geluidsbron 
herhaalde reactie 

3 Selectieve reactie op geluid 
(rammelaar of muziek) 

soort niet intensiteit van het geluid 

4 Reiken naar gluidsbron 
ongeacht de richting van het 
reiken 

In de juiste richting van de 
geluidsbron reiken 

biedt geluid lateraal aan i.v.m. item 5 

5 verschillende keren proberen, belonen voor correcte poging 
door het laten vastpakken van het voorwerp 

6 Herkenning van bekende 
geluiden, bijv. eigen 
speelgoed, stem van ouders 

Herkenning van bekende 
woorden of uitdrukkingen 

situationele betekenis 

7 selectief alert worden 

8 Juiste reactie op een 
bekende uitdrukking-of 
bekende woorden 

Juiste reactie op 
- geef het aan mij 
- geef het aan mamma 

  - waar is je neus? (of een 
ander lichaamsdeel) 

 Bekende voorwerpen kiezen 
bij het noemen van de naam 

"Geef mamma een kusje" 

9 uitgesproken door proefleider 
(positief indien één goed) 

10 alle voorwerpen zijn te gebruiken; dit item is ook goed als het 
kind in de items 11 tot 13 één voorwerp juist pakt 

11 Selectie van voorwerpen bij 
een keus uit drie : 
kopje, lepel en kam 

kam, spons (washand), 

schoen 

positief indien 2 van de 3 goed 

12 zie item 11 

13 bal, auto, blokje zie item 11 

14 tandenborstel, vork, bord zie  item 11 

15 theepot, telefoon, teddy-beer zie item 11 

lepel, vork, kopje, bord, kam 
en doos 

Kind mag voorwerpen eerst voelen 

16 slechts eenmaal de vraag stellen "Leg de lepel in het 
kopje" 

 

"Leg de kam in de doos" 17 

18 "Leg de vork op het 

bord" 

 



- -- 
"Leg het kopje en de 
lepel op het bord" 

20 "Doe de kam en het 
kopje in de doos" 

21 "Waaruit drinken we?" 

- 

22 "Waarmee roeren we de 
thee?" 

23 "Waarop doen we het 

eten?" 

24 'Waarmee doen we ons 
haar?" 

25 "Waarin kunnen we 
spulletjes doen?" 

26 "Zoek twee dingen die 
we gebruiken als we 
eten?" 

"Zoek i ets wat we niet 
gebruiken bij eten en 
drinken?" 

Lang  en  kortpotlood, groot  en 
klein  kopje en doos 

27 

Kind mag voorwerpen eerst voelen. Controleer of kind 
voorwerpen kent door te vragen: 'zoek twee kopjes' en 'zoek twee 
potloden'. 

positief indien a) en b) correct 28 "Laat mij eens zien" 
a) het langste  potlood  
b) het kleinste kopje 
"Laat mij eens zien" 
a)  het  kortste   potlood 
b) het grootste kopje 

"Doe het kleine kopje in 
de doos" 

29 positief indien a) en b) correct 

30 

31 "Doe de beide  potloden 
in de doos" 

"Haal het kopje uit de 
doos" 

32 

33 "Doe het korte potlood 
In het grootste kopje" 

34 "Zoek het potlood wat 

niet in het kopje is” 

35 "Zoek het kopje waarin 
het potlood zit" 

36 "Doe het andere  kopje 
in de doos" 

19 

19 



VOCALISATIE EN EXPRESSIEVE TAAL (EL[S=structure]) 

 

 

nr OMSCHRIJVING 

d.d. d.d. OPMERKINGEN / AANWIJZINGEN 

1 Andere vocalisatie dan huilen 

 

2 Eenlettergrepig geluid 
(ah, uh) - 

Twee verschillende geluiden 3 

4 Vier verschillende geluiden 
met medeklinkers (ga, ada, 
e.d.) 

 
Tweelettergrepige geluiden 

5 

6 Repeterend tweelettergrepig 
brabbelen (ada-da-da) 

7 Een woord (meestal 
situationeel zoals: weg, nee, 
mamma) 

Vocaliseren alsof het praten is 8 

9 2 of 3  betekenisvolle woorden Mag ook n.a.v. rapportage ouders, enkele voorbeelden 
moeten gehoord worden 

10 4-6  woorden Mag ook n.a.v. rapportage ouders, enkele voorbeelden 
moeten gehoord worden 

11 6-12 woorden Mag ook n.a.v. rapportage ouders, enkele voorbeelden 
moeten gehoord worden 

Woordcombinaties 12 

13 20 of meer  woorden Mag ook n.a.v. rapportage ouders, enkele voorbeelden 
moeten gehoord worden 

14 Juist gebruik van andere 
woorden dan zelfst.nw. en 
werkwoorden 

Zinnen van 3 of meer woorden 

2 voorbeelden moeten gehoord worden 

15 Drie afzonderlijke woorden die een zin vormen 

16 Juist gebruik van voorzetsels Moeten gehoord worden en consistent correct zijn 

Juist gebruik van 
voornaamwoorden 

17 Moeten gehoord worden en consistent correct zijn 

18 Juist gebruik van verleden en 
toekomende tijd 

Lok kind uit te praten 

Juiste vormen van verleden 
tijd 

19 Lok kind uit te praten, minstens 3 voorbeelden correct 

20 Juist gebruik van toekomende 
tijd 

Lok kind uit te praten 

 



 

21 

22 

EXPRESSIEVE TAAL, INHOUD (EL[C=content]) 

d.d. nr OMSCHRIJVING d.d. d.d. OPMERKINGEN / AANWIJZINGEN 

1 Kopje, lepel, borstel zie item 11 van verbaal begrijpen 
positief bij 2 uit 3 correct 

2 Kam, spons (washand), 
schoen 

zie item 12 van verbaal begrijpen 
positief bij 2 uit 3 correct 

3 Bal, auto en steen zie item 13 van verbaal begrijpen 
positief bij 2 uit 3 correct 

4 Tandenborstel, vork en bord zie item 14 van verbaal begrijpen 
positief bij 2 uit 3 correct 

5 Theepot, telefoon, teddybeer, zie item 15 van verbaal begrijpen 
positief bij 2 uit 3 correct 

- - 

· Voorwerpen: borstel, auto, theepot, 
tandenborstel, telefoon. Eerst laten 
betasten en benoemen dan vragen 
"waar is het voor" en "wat doen we 
er mee" 

'Waar is dit (borstel) 

voor?" 

Alleen de auto is niet  op ware grote 

6 

7 "Waar is dit (auto) voor?" 

8 "Waar is dit (theepot} 

voor?" 

"Waar is dit (tandenborstel) 

voor?" 
 
"Wat doen we hiermee 

{telefoon)?" 

9 

10 

Kind moet beschrijving geven inclusief juiste voorzetsel Voorwerpen: lepel, kopie, 

borstel, doos 

11 Lepel in kopje. "Vertel me eens 
waar de lepel is? 
Wet heb Ik met de lepel 
gedaan?" 

Kam op omgekeerde doos. 
"Waar is de  kam? Wat heb ik  
er mee gedaan?” 

12 

Geschikt om verleden tijd en structuur sectie te scoren Proefleider doet handeling voor 
en zegt: "Wat deed ik?" 

Bijna alle zinnen zijn correct
 
en 

compleet (niet meer dan 2 
fouten) 
 
Complexe zinnen 
(als, omdat) 

 



Proefleider helpt het kind de 
handeling uit te voeren en 

zegt: "Wat gebeurde er? 

Aantekeningen 

17 
 

Leg zijn/haar hand op de auto 
en duw die vooruit 

 

    

18 

 

Help hem/haar een toren 
van drie blokken te bouwen. 
Duw hem om 

    

13 

 

 
Op zijn / haar hand tikken 
 

    

14 

 

Een snoepje in zijn/haar hand 

stoppen 

 

    

15 

 

Rinkelen met een bel 
 

    
- 

16 
 

In mijn handen klappen 
 

   

 
 
 

 
 



VOOR KINDEREN MET EEN ONTWIKKELINGSACHTERSTAND 

COMMUNICATIE 

nr 

1 

d.d. OMSCHRIJVING d.d. d.d. OPMERKINGEN 

- Reageeert positief op affectie 

2 Reageert selectief op affectie 

3 Is oplettend bij communicatie met juiste 
orientatie 

4 Herkent enig vertrouwd 
communicatie-patroon 

5 Reageert juist op enig vertrouwd 
communicatie-patroon 

Reageert juist op drie of meer 
communicatie-patronen. bijv. a) komen, b) 
geven, c) stoppen 

Reageert op teken of gebaar 

6 

8 Reageert op drie of meer tekens of gebaren 

Geeft een specifiek voorwerp als 
antwoord op een teken of gebaar 

Verstaat symbolische 'taal'patronen 

9 

10 

EXPRESSIEVE COMMUNICATIE 

nr d.d. d.d. OMSCHRIJVING d.d. OPMERKINGEN 

1 Zoekt persoonlijk contact 

2 Zoekt  selectief persoonlijk contact 

3 Begint enigerlei vorm van communicatie 

4 Maakt wensen bekend d.m.v. eniger1ei vorm 

van communicatie 

Maakt wensen op specifieke manier 

duidelijk. bijv. wijst met hand of steekt hand 

uit naar een speelgoedje of voedsel 

Elk teken of gebaar dat juist gebruikt wordt 

7 Drie of meer tekenen of gebaren 

8 Enige vorm van 'objectbenoemen' 

9 Drie of meer object 'benoemingen' (bijv. 
tekens) 

10 Poging om iets als taal- zonder-woorden te 
gebruiken 

 


