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TAALONTWIKKELING MONDELING NEDERLANDS  
TOmn1 Een mondelinge boodschap verwerken.  
OWL 2,5-12 Luisteren        
OWL 2,5-4 Kan in het hier en nu boodschap verwerken        
OWL 4-7 Kan een boodschap buiten het hier en nu verwerken.        
OWL 4-7 Kan informatie uit eenvoudige verhalen verwerken        

 

TOmn2 Spreken  
OWL 2,5-12 Maakt kennis met spreekstrategieën        
OWL 2,5-4 Kan zich begrijpelijk uitdrukken met ondersteuning        
OWL 4-7 Kan eenvoudige boodschappen in het hier en nu overbrengen        
 Praat in volzinnen1        
 Interpreteert mimiek, intonatie en lichaamstaal in mondelinge 

boodschappen 
       

 

TOmn3 Actief deelnemen in een gesprek.  

OWL 2,5-4 Voert in spel- en klassituaties gesprekken met klasgen. en volwassenen        
OWL 4-7 Voert gesprekken over onderwerpen uit de leefwereld met klasgenoten en 

volwassenen. 
       

 

  

 
1 Als een doel uit meerdere aspecten bestaat, staan de ‘aanvullende aspecten’ bij een doel rechts uitgelijnd (niet-cursief) 
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TAALONTWIKKELING SCHRIFTELIJK NEDERLANDS  
TOsn1 Schriftelijke boodschap verwerken  
OWL 2,5-12 Luistert naar voorgelezen verhalen        
 Denkt na over en praat over voorgelezen verhalen        
OWL 2,5-4 Vertelt wat het ziet in een prentenboek (eenvoudige verhaallijn)         
OWL 4-6 Vertelt wat het ziet in een prentenboek (complexere verhaallijn)        
 Kan doen alsof hij leest.        

 

TOsn2 Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen. 
OWL 2,5-12 Geniet van voorlezen en toont interesse in tekstmateriaal        
OWL 4-6 Heeft de leesrichting ontdekt (van links naar rechts)        
 Kan enkele geschreven letters verklanken        

 

TOsn3 Een schriftelijke boodschap overbrengen  
OWL 2,5-12 Maakt kennis met schrijfstrategieën         
OWL 2,5-4 Kan al tekenend iets “schrijven”        
OWL 4-7 Bootst het schrift (letters tekenen) al na.        
 Begrijpt waarvoor schrijven handig is.        

 

TOsn4 Bij het schrijven aandacht besteden aan zin, tekst, lay out, ...  

OWL 2,5-12 Tekent / kribbelt spontaan boodschappen die het wilt over brengen.        
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TAALONTWIKKELING TAALBESCHOUWING NEDERLANDS 
TOtn1 Nadenken over taalgebruik en de belangrijkste factoren van een communicatieve situatie. Daarbij taalbeschouwelijke 

termen gebruiken. 
OWL 2,5-7 Kan boodschappen in betekenisvolle situaties waarnemen met lkr.        

 

TOtn2 Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij taalbeschouwelijke termen gebruiken 
 Betekenissen van woorden en woordgroepen 
OWL 2,5-12 Leert de betekenis van woorden kennen (woordbegrip)        
OWL 5-9 Onderzoekt nieuwe woorden en hun betekenissen        
 Onderzoekt de samenhang tussen woorden en voorwerpen        
 Leert op verschillende manieren nieuwe woorden ontdekken en kennen        
         
 Klank en rijm 
OWL 2,5-12 Experimenteert met klankgroepen, klanken en rijm        
OWL 4-12 Kan alle klanken uitspreken        
 Kan de plaats van een klank in een woord herkennen        
 Herkent verschillen in klanken        
OWL 3-5 Kan rijmende woorden herkennen        
OWL 5-9 Kan klanken discrimineren / analyseren        
 Kan klanken synthetiseren        
 Kan klanken vervangen in een woord        
 Herkent een begin-, een midden- en een eindklank        
 Kent het woord rijm, kan rijmen        
 Woorden en woordsoorten  
OWL 2,5-12 Experimenteert met woorden en woordsoorten        
OWL 4-9 Herkent woorden en kent het woord ‘woord’        
 Kan verkleinwoorden maken en kent het woord ‘verkleinwoord’        
 Zinnen en zinsdelen 
OWL 2,5-12 Experimenteert met zinnen: vervangen en toevoegen van zinsdelen.        
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OWL 4-12 Herkent mededelende, vragende, uitroepende en bevelende zinnen        
OWL 6-9 Een zin herkennen en het woord ‘zin’ gebruiken        
 Teksten en tekststructuren 
OWL 2,5-12 Experimenteert met talige en niet-talige “teksten/boodschappen”        
OWL 6-9 Kan het woord ‘tekst’ gebruiken        
 Spelling, letters, alfabet en interpunctie 
OWL 2,5-12 Kan het spellen van woorden herkennen (en herhalen?)        
OWL 4-12 Onderzoekt de relatie tussen klanken en letters        
 Experimenteert met inventive spelling        
 Experimenteert met letters en lettervormen (zelfs in nonsenswoorden)        
 Ontdekt verschillen tussen (geschreven) letters        
 Onderzoeken van de relatie tussen klanken en letters 
OWL 4-6 Herkent afzonderlijke letters        
 Gebruikt de term ‘letter’        
 Ontdekt de verschillen en gelijkenissen tussen geschreven letters onderling        
 Ontdekt de verschillen en gelijkenissen tussen geschreven en gedrukte 

letters 
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LOGISCH EN WISKUNDIG DENKEN 
WDlw1 Inzien en vaststellen hoe men wiskundig en logisch denken kan gebruiken om problemen uit het dagelijkse leven op te 

lossen en daarbij waardering opbrengen voor wiskunde als dimensie van menselijke inventiviteit 
Geen OWL Geen leerlijn2        
 Gebruikt de kleuter spontaan rekenactiviteiten (tellen, hoeveelheden, 

rangorde, vormen, meten, …) om problemen op te lossen?  
       

 Waardeer ( het leuk vinden) de kleuter wiskundige activiteiten?        
 

WDlw2 Wiskundige kennis en vaardigheden efficiënt en met inzicht hanteren 
Geen OWL Geen leerlijn        
 Gebruikt opgedane wiskundige kennis spontaan in het spel        
 Laat zien begrepen te hebben wat wiskundig aangebracht werd        

 

WDlw3 Wiskundige problemen oplossen in betekenisvolle situaties binnen en buiten de klas en de redeneringen daarbij 
onderbouwen, vergelijken, bijsturen, weergeven en beoordelen 

OWL 2,5-6 Kan een concreet wiskundig probleem oplossen        
 

WDlw4 Redeneren over wiskundige patronen en verbanden  
Geen OWL Geen leerlijn        
 Kan een patroon van 2 kleuren of 2 vormen 1 of 2 keer verderzetten3         
 Kan een patroon 3 of meer keer verderzetten        
 Kan een patroon van 2 kenmerken (v.b. vorm én kleur) kort verderzetten        
 Kan een patroon van 2 of meer kenmerken 3 of meer keer verderzetten         
 Kan een eenvoudige matrix (een patroon in twee richtingen) oplossen        

 
2 Er is geen ZiLL-leerlijn bij dit doel. De cursieve items, rechts uitgelijnd zijn concreet te observeren gedragingen die door ons toegevoegd werden. 
3 Steeds met materiaal. Er is kleutermateriaal genoeg voorhanden in de klas om dit hands-on te laten uitvoeren en te observeren. 
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WDlw5 Wiskundige gegevens correct interpreteren en wiskundige redeneringen op verschillende manieren weergeven 
 Wiskundetaal 
OWL 2,5-4 Kan eenvoudige wiskundetaal gebruiken        
OWL 4-6 Kan eenvoudige wiskundige redeneringen weergeven in 

dramatiseren/vertellen 
       

 Tekenen of schematiseren        
 met (reken-)materiaal voorstellen        
 Kan deze weergavevormen4 met elkaar vergelijken        
 Grafische voorstellingen:        
OWL 4-12 Kan concreet materiaal ordenen en schematiseren        
OWL 4-12 Kan gegevens lezen uit tabellen, diagrammen en grafieken        
OWL 4-12 Kan eenvoudige grafische voorstellingen (tabel / diagram) opstellen         

 

WDlw6 Inzicht verwerven in de wiskundige gelijkheid en de basisbewerkingen 
 Wiskundige gelijkheid: 
OWL 4-6 Kan handelend hoeveelheden gelijk maken        
 Kan daarbij de woorden ‘evenveel’ en  ‘gelijk’ (maken) gebruiken        
 Basisbewerkingen 
OWL 4-6 Kan in eenvoudige situatie rekenhandelingen doen met deze begrippen:        
 Evenveel maken, bijdoen, wegdoen        
 Vermeerderen en verminderen        
 Aantal keer iets nemen, helft of dubbel nemen        
 Samentellen en verdelen        
OWL 4-6 Kan situaties bedenken bij eenvoudige bewerkingen        

 

 
4 Weergavevormen en waarschijnlijk bedoelt met ook de redenering ertussen, het vergelijke van gegevens ongeacht de weergavevorm 
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WDlw7 Logisch en algoritmisch denken  

OWL 2,5-4 Kan oorzaak en gevolg (als-dan) wiskundig ervaren in concrete situaties        
OWL 2,5-4 Kan de betekenis van ‘en’, ‘of’ en ‘niet’ ervaren in concrete situaties        
OWL 4-6 Kan oorzaak-gevolg / als-dan ervaren en verwoorden (concrete situaties)        
OWL 4-8 Kan de betekenis van ‘en’, ‘of’, en ‘niet’ verwoorden (concrete situaties)        
OWL 4-8 Kan onder begeleiding een algoritme toepassen (concrete situaties)        
OWL 4-8 Kan onder begeleiding een algoritme opstellen (concrete situaties)        

 

WDlw8 Geloven in de eigen wiskundige bekwaamheid en groeikracht door actief en constructief problemen op te lossen.  
Inzicht verwerven in het nut van wiskunde in studies en beroepen 

Geen OWL Geen leerlijn        
 

GETALLENKENNIS 
WDgk1 Inzicht verwerven in hoeveelheden 
 Hoeveelheden vergelijken en sorteren 
OWL 2,5-4 Kan actief gestructureerde en ongestructureerde hoeveelheden onderzoeken        
OWL4-6 Kan gestructureerde en ongestructureerde hoeveelheden                      schatten        
 vergelijken        
 sorteren        
 En kan daarbij woorden gebruiken als                                      veel, weinig, niets,        
 Evenveel / niet evenveel        
 Te veel, te weinig        
 Over, te kort        
 Meer /  minder        
 Meest / minst        
 Is meer dan / is minder dan        
 Is gelijk aan / is niet gelijk aan        
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 Een rangorde aangeven 
OWL 2,5-4 Kan deze begrippen concreet onderzoeken / uitvoeren:                               naast,        
 Voor en na        
 tussen        
OWL 4-6 Kan deze begrippen concreet onderzoeken en juist hanteren:                  naast,        
 Voor en na        
 Tussen        
 Eerste, middelste, laatste        
 Vorige en volgende        
 Voorlaatste        
 Juist voor en juist na        
OWL 4-6 Kan een rangorde aangeven met rangtelwoorden5                            1ste, 2de, 3de        
 4de, 5de, 6de        
 7de, 8ste, 9de, 10de        
 Hoeveelheden herkennen en vormen 
OWL 2,5-4 Kan verschillen in hoeveelheden actief onderzoeken        
 6Kan hoeveelheden op het zicht vergelijken        
 Kan hoeveelheden met de één-één-correspondentie vergelijken        
OWL 4-6 Kan een hoeveelheid tot 5 onmiddellijk herkennen zonder tellen7        
 Hoeveelheid 1, 2 of 3        
 Hoeveelheid 4 ongestructureerd in één blik zonder tellen herkennen        
 Hoeveelheid 5 ongestructureerd in één blik zonder tellen herkennen        
8 OWL 4-6 Begrijpt conservatie van hoeveelheid / aantal en laat zich niet vangen        

 
5 We voegen hier een eigen opbouw toe omdat deze er wel degelijk is, maar niet weergegeven in de officiële doelen 
6 Zelf toegevoegde leerlijn omdat ons dit belangrijk genoeg lijkt om te observeren.  
7 Subiteren of subitizing è basis van getalinzicht (ongestructureerde hoeveelheden) en dermate belangrijk dat we de leerlijn ook weer verfijnen met een eigen toevoeging 
8 De blauwomrande vakken zijn essentieel in de overgang kleuter-lager en moeten zeker bereikt zijn voor er gestart wordt met een echte rekenmethode 
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WDgk2 Inzicht verwerven in tellen 
OWL 2,5-6 Kan de telrij opzeggen                                                                                 van 1 tot 3        
 tot 5        
 tot 10        
 Kan de telrij opzeggen                                                                            van 10 naar 0                                                                      
 Kan synchroon aanwijzend tellen                                                                        tot 3        
 tot 5        
 tot 10        
 Kan synchroon aanwijzend tellen van 10 naar 0        
 Kan resultatief tellen binnen het bereik tot 10        
 Kan doortellen binnen het bereik tot 10      v.b. van 2 naar 7        
 Kan terugtellen binnen het bereik tot 10     v.b. van 8 naar 3        
 Kan verkort tellen        

 

WDgk3 Inzicht verwerven in natuurlijke getallen 
 Verschillende functies 
OWL 4-6 Ervaart dat een natuurlijk getal gebruikt kan worden als hoeveelheid,        
 Rangorde        
 Een maat        
         
 Tientallig stelsel, lezen en schrijven 
OWL 6-7 Krijgt inzicht in 10-talligheid en plaatswaardesysteem met E en T        
 Kan hoeveelheden voorstellen met telwoorden,        
 getalbeelden        
 cijfersymbolen        
 Kan natuurlijke getallen lezen en schrijven tot 20        
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 Ordenen        
OWL 6-7 Kan natuurlijke getallen tot 20 ordenen en        
 Op ene getallenlijn plaatsen        
         
 Herstructureren        
 Geen kleuterdoelen        
 Delers en veelvouden        
 Geen kleuterdoelen        
 Andere talstelsels        
 Geen kleuterdoelen        
 Van natuurlijke getallen naar negatieve getallen        
         

 

WDgk4 Inzicht verwerven in breuken, kommagetallen, procenten en hun onderlinge relatie 
 Breuken 
OWL 2,5-4 Kan	de	begrippen	delen	en	verdelen	uitvoeren	en	ervaren	        
OWL 4-6 Kan bij het delen en verdelen deze begrippen gebruiken:                delen        
 verdelen        
 Gelijke delen        
 Helft en half        
 Kommagetallen, procenten en hun onderlinge relaties        
 Geen kleuterdoelen        

 

WDgk5 Schatten van hoeveelheden en afronden van getallen 
 Schatten van hoeveelheden 
 Geen kleuterdoelen è let op! Wel subitizing tot 5 (daarbij gaat het over ‘weten’, niet schatten)        
  
 Geen kleuterdoelen        
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REKENVAARDIGHEDEN 
 Geen kleuterdoelen binnen ZiLL!        

 

METEN EN METEND REKENEN9 
WDmm1 Vergelijken en ordenen zonder maateenheden 
OWL 2,5-4 Kan twee of meer dingen KWALITATIEF vergelijken volgens:                        grootte        
 Gewicht        
 Lengte        
 Volume 10è Inhoud        
 Tijdsduur        
 Temperatuur        
 snelheid        
OWL 4-8 Kan 2 of meer dingen kwalitatief vergelijken en daarbij VERWOORDEN11        
 Verwoorden vanuit tegenstellingen als ‘groot / klein,…’        
 12Verwoorden met woorden als ‘even …’        
 Verworden met woorden zoals ‘groter, kleiner, smaller, …’        
 Verwoorden rangorde zoals ‘klein, kleiner, kleinste’        
 Begrijpen van  classificatietermen: ‘grootte, dikte, hoogte…’        
 Ervaart en kan DE CONSERVATIE van grootte illustreren        
 Kan handelend dingen gelijk of ongelijk maken (in kenmerk, niet in aantal!)        
 Kan handelend dingen rangschikken op basis van een kwalitatieve 

vergelijking13 
       

 
9 Voor een uitgebreide logische opbouw verwijzen we naar de publicaties van I. Janssens en de bijlage in het beleidsdocument 
10 Volume verwijst naar de ruimte die een voorwerp inneemt, uitgedrukt in m³; inhoud (meer adequaat voor kleuters) verwijst naar wat ergens in kan, uitgedrukt in liter (l) 
11 Er staan exemplarische begrippen bij dit doel met het woord ‘zoals’ wat er op wijst dat de lijst verre van volledig noch logisch opgebouwd is. Vandaar hier geen termen. 
12 We proberen hier enige logische opbouw in aan te brengen op basis van inzichten uit een periode voorafgaand aan Zill (zie Kleuters in Actie en de werken van I. Janssens) 
13 Het komt raar over dat kleuters niet meer HANDELEND moeten KUNNEN rangschikken op basis van een kwalitatief kenmerk maar dat dit pas heel laat verwacht wordt. 
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WDmm2 Inzicht verwerven in het meetproces 
OWL 4-6 Kan gemeten dingen sorteren (classificeren)14        
 Kan classificatiecriteria aan de klassen toekennen         
 Kan voorwerpen bij benadering meten met een zelfgekozen ME15        

 

WDmm3 Schatten, meten en rekenen met maateenheden 
 Gewicht 
OWL 2,5-4 Onderzoekt het begrip gewicht als ‘hoe zwaar iets is’        
OWL 4-6 Onderzoekt het begrip gewicht door wegen met handen of een  balans        
 Benoemt met woorden als ‘zwaar, licht, zwaarste, lichtste’        
 Ontdekt dat gewicht niet altijd samenhangt met grootte        
 Inhoud en volume 
OWL 2,5-4 Onderzoekt inhoud als ‘hoeveel past er in’        
OWL 4-6 Onderzoekt inhoud door afpassen, overgieten of vullen        
 Benoemt met woorden als (helemaal) leeg, (bijna) vol, even vol        
 Lengte en omtrek 
OWL 2,5-4 Onderzoekt lengte als ‘hoe lang iets is’        
OWL 4-6 Onderzoekt lengte door bedekken, afpassen en meten        
 Benoemt met: lang, langer, langst, kort, korter, kortst, even lang        
 Oppervlakte 
OWL 2,5-4 Onderzoekt begrip oppervlakte als ‘hoe groot iets is’        
OWL 4-6 Onderzoekt oppervlakte door bedekken, afpassen en meten        
 Benoemt met: groot, klein, vlak, bol16        
 Temperatuur 

 
14 Klasseren is het indelen in, sorteren, classificeren is het benoemen van het overeenkomstige criterium in de klassen: klasseren op dik en dun; classificatie op dikte 
15 ME = maateenheid 
16 Hier worden in de doelen twee begrippen wat verward: oppervlakte als ME en begrip uit meten en metend rekenen en oppervlak als meetkundig begrip (kwalitatief begrip vlak/bol) 
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OWL 2,5-6 Onderzoekt begrip temperatuur als ‘hoe warm / koud iets is’        
 Geld 
OWL 2,5-4 Onderzoekt het begrip geld door te ‘winkelen’ of een ‘winkelspel’        
OWL 4-6 Onderzoekt het begrip geld als ‘hoeveel kost iets’ in winkelen/winkelspel        
 Benoemt: ruilen, kopen, betalen, verkopen, geld        
 Benoemt met prijs, duur, goedkoop, Euro17        
 Tijd 
OWL 2,5-4 Onderzoekt het begrip tijd als ‘hoe lang duurt iets’        
OWL 4-6 Onderzoekt het begrip tijd als ‘hoe laat is het’        
 Benoemt met  tijd, te vroeg, te laat, vroeger, later (tijdstip)        
 Duurt langer (duurt korter)18 (tijdsduur)        
 Hoekgrootte 
OWL 2,5-4 Onderzoekt het begrip hoek door te bewegen, kijken en handelen met        
OWL 4-8 Onderzoekt en benoemt: hoek, rechte hoek, grote hoek, kleine hoek        

 

 

 

 

 

 

 
17 Deze begrippen hebben een wiskundige connotatie, de voorgaande minder en zijn woorden om te kunnen winkelen zonder wiskundig aspect 
18 Deze woorden geven een vergelijking van tijdsduur aan en hebben we daarom in een aparte regel gezet 
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MEETKUNDE 
WDmk1 Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties 
OWL 2,5-6 Kan een (eenvoudig) concreet ruimtelijk problemen oplossen        
 Kan vanuit verschillende gezichtspunten, verwoorden wat anders is19        
OWL 2,5-6 Onderzoekt en stelt vast wat je werkelijk ziet vanuit een bepaald gezichtspunt20        
OWL 2,5-6 Kan handelend ruimtelijk redeneren bij                                             plaatsbepaling        
 matrixen        
 Logische reeksen        
 Kan een ruimtelijk patroon handelend in één dimensie verderzetten        
 Kan eenvoudige tweedimensionale blokconstructies nabouwen        

 

WDmk2 Inzicht verwerken in meetkundige objecten 
 Punten, lijnen en vlakken (PLV) 
OWL 2,5-4 Onderzoekt PLV21 door te bewegen, kijken, handelen met voorwerpen        
OWL 4-6 Onderzoekt PLV door beweging, kijken, handelen met voorwerpen en 

meetkundige figuren, 
       

 En gebruikt daarbij termen als: recht, gebogen (krom), gebroken, vorm        
 Hoeken 
OWL 2,5-4 Onderzoekt begrip hoek door bewegen, kijken en handelen met voorw.        
OWL 4-6 Onderzoekt hoek door beweging, kijken, handelen met voorwerpen en 

meetkundige figuren, 
       

 En gebruikt daarbij termen als: puntig, hoekig, afgerond        
 

 
19 Letterlijk: “Vanuit verschillende gezichtspunten die concreet worden ingenomen, verwoorden hoe eenzelfde object er telkens anders uitziet” 
20 Letterlijk: “Onderzoeken en vaststellen in de werkelijkheid wat men ziet vanuit diverse perspectieven bij concrete verplaatsing in de ruimte” 
21 PLV = punten, lijnen en vlakken 
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 Vlakke figuren 
OWL 2,5-4 Onderzoekt voorwerpen door beweging, kijken en handelen met voorwerpen22        
OWL 4-8 Onderzoekt vlakke figuren door beweging., kijken en handelen met voorwerpen 

en vlakke figuren 
       

 En gebruikt begrippen zoals rond, driehoekig, vierhoekig        
 Vergelijkt vlakke figuren volgens zelfgekozen kenmerken        
 Ruimtefiguren 
OWL 2,5-4 Onderzoekt voorwerpen door beweging, kijken en handelen met voorwerpen        
OWL 4-10 Onderzoekt vlakke figuren door beweging, kijken en handelen met voorwerpen 

en vlakke figuren 
       

 En gebruikt begrippen zoals plat, recht, rond, gebogen, hoekig        
 

WDmk3 Inzicht verwerven in meetkundige relaties 
 Evenwijdigheid 
OWL 2,5-8 Onderzoekt begrip evenwijdigheid door ervaring in de omgeving        
 Loodrechte stand 
OWL 2,5-8 Onderzoekt begrippen recht, rechtop door ervaring in de omgeving        
 Spiegelen en symmetrie 
OWL 2,5-8 Onderzoekt spiegelbeelden door actieve ervaring         
 Gelijkheid en gelijkvormigheid 
OWL 2,5-8 Onderzoekt gelijkheid van vorm en grootte in de omgeving        

 

  

 
22 Letterlijk: “Onderzoeken van voorwerpen (hier staat niet vlakke figuren) door zich te bewegen, te kijken naar en te handelen met voorwerpen uit de omgeving 
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ZINTUIGLIJKE ONTWIKKELING 
MZzo1 Gericht en intens waarnemen met de zintuigen 
OWL 2,5-12 Toenemende aandacht voor zowel details als geheel         
OWL 2,5-4 Kan uitdrukken wat hij/zij waarneemt (kijken, luisteren, voelen, ruiken, proeven, beleven)        
OWL 4-6 Kan genuanceerd uitdrukken wat hij/zij waarneemt23         

 

MZzo2 Adequaat reageren op zintuigelijke impulsen 
OWL 2,5-6 Kan gericht aandacht geven aan één of een paar zintuiglijke prikkels en er al dan niet 

op reageren 
       

 

LICHAAMS- EN BEWEGINGSPERCEPTIE 
MZlb1 Het eigen lichaam aanvoelen en rekening houden met zijn lichaamsgrenzen en -verhoudingen 
OWL 2,5-4 Kan de volgende lichaamsdelen AANWIJZEN        
 en BENOEMEN (ogen, mond, oren, buik, rug, handen, vingers, voeten, tenen)        
OWL 4-5 Kan de volgende lichaamsdelen AANWIJZEN        
 en BENOEMEN (wangen, kin, borst, schouders, elleboog, knie, namen van de vingers)        
 Kan bij zichzelf aangeven welk lichaamsdeel instaat voor horen, zien, ruiken, 

proeven en voelen 
       

 Kan de verschillende lichaamsdelen na contact onderscheiden        
 Kan een beeld opbouwen van het eigen lichaam, de onderlinge verhoudingen 

en reikwijdte 
       

 Kan een mensfiguur tekenen met de belangrijkste lichaamsdelen op de juiste 
plaats 

       

 Kan de grootte van het eigen lichaam inschatten (in bewegingssituaties)        
 Kan de zijkanten van het lichaam aangeven        

 
23 Beelden, klanken/geluiden, gewaarwordingen, vormen/texturen, geuren, smaken, gevoelens herkennen, onderscheiden en benoemen 
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OWL 5-12 Kan alle delen van het lichaam aanwijzen en benoemen        
 Beseft hoe het eigen lichaam in elkaar zit en functioneert        
 Ontwikkelt een correct lichaamsbeeld24        
 Ontwikkelt een correct lichaamsbesef        

 

MZlb2 Een goede lichaamshouding aannemen 
OWL 2,5-7 Kan elementaire houdingen nabootsen (zit, handen- of knieënsteun, buiklig)        
 En aannemen (op vraag)        
 Wijzigen op vraag         
 Kan houdingswijzigingen opmerken en aannemen        

 

MZlb6 De voorkeurslichaamszijde, - bewegingsrichting en -bewegingsrotatie aanvoelen en deze efficiënt gebruiken 
OWL 2,5-3 Kan eenvoudige enkelvoudige symmetrische houdingen en bewegingen 

imiteren 
       

OWL 4-6 Kan complexere vormen van symmetrische houdingen en bewegingen  
imiteren 

       

 Kan de bovenste ledematen vrij  en onafhankelijk van de romp bewegen25        
 Toont een duidelijke VOORKEUR voor links of rechts bij EENHANDIGE taken26        
 Toont een duidelijke STEUN- EN BEWEGINGSHAND27         
OWL 6-8 Kan meervoudige symmetrische houdingen en bewegingen imiteren        
 Kan enkelvoudige asymmetrische houdingen en bewegingen imiteren        
 Kan meervoudige asymmetrische houdingen en bewegingen imiteren        

 
24 De term lichaamsschema of lichaamsbeeld wordt door Kügel ingedeeld in 3 aspecten: lichaamsbesef (kennisaspect), lichaamsplan (het aanvoelen en bewegingsaspect) en lichaamsidee 
(belevingsaspect). Dat hier de term lichaamsbeeld, die ook het lichaamsbesef omvat, apart wordt aangegeven zorgt voor onduidelijkheid welk aspect van de psychomotorische ontwikkeling 
bedoeld wordt. 
25 Differentiatie van bewegingen romp t.o.v. schouder en arm 
26 Groot- en kleinmotorische taken 
27 Letterlijk: “Toont in taken waar tweehandigheid vereist is, een duidelijke taakverdeling in het gebruik van linker- en rechterhand zoals actiehand en ondersteunende hand 
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 Kan een voorkeurhand of -voet tonen wanneer het expliciet gevraagd wordt        
 Toont een duidelijke steun- en bewegingsvoet28        
 Kan het verschil onderscheiden tussen “naar links” of “naar rechts”29        

 

OMGAAN MET BEWEGINGSRUIMTE EN -TIJD 
MZrt1 Alleen of samen, een plaats innemen t.o.v objecten, ruimteaanduidingen of personen en daarbij rekening houdend met de ruimtelijke 

begrenzingen 
OWL 2,5-4 Kan objecten een plaats geven ten opzichte van zichzelf        
 Onderzoekt de begrippen in, op, boven, onder, naast, voor, achter, eerste, laatste, tussen, 

schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten, omhoog en omlaag door ACTIEF 
ERVARINGEN OP TE DOEN 

       

OWL 2,5-6 Gebruikt de begrippen in, op, boven, onder, naast, voor, achter, eerste, laatste, 
tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dichtbij, binnen, buiten, omhoog en omlaag in hun 
JUISTE BETEKENIS 

       

 Kan pictogrammen in verband met "richtingen" als symbolen hanteren.        
OWL 4-6 Kan op basis van een verbale opdracht of visuele plaatsaanduidingen zoals 

hoepels, blokjes…Individueel een plaats innemen 
       

 Kan inschatten hoeveel ruimte het eigen lichaam inneemt        
 Onderzoekt de begrippen in, op, boven, onder, naast, voor, achter, eerste, laatste, 

tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten, omhoog en omlaag door 
actief ervaringen op te doen en deze woorden TE GEBRUIKEN 

       

OWL 6-8 Kan een plaats innemen ten opzichte van objecten        
 Kan de eigen plaats terugvinden        
 Kan met meerdere leerlingen een plaats innemen in de ruimte en daarbij 

rekening houden met ruimtelijke begrenzingen 
       

 
28 Letterlijk: “Toont wanneer het expliciet gevraagd wordt in taken waar tweevoetigheid vereist is, een duidelijke taakverdeling tonen in het gebruik van linker- en rechtervoet 
29 Dit gaat over Het verschil onderscheiden tussen naar links of naar rechts gerichte tekens, bewegingen of houdingen. De termen links en rechts kennen en juist gebruiken: gemiddeld op 7 
jaar 
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 Kan juist handelen op aangeven van eenvoudige tot meer complexe 
plaatsbegrippen 

       

 Kan een eenvoudige ruimtelijke opstellingen aannemen met een groep        
 

GROOTMOTORISCH BEWEGEN30 è HIERVOOR VERWIJZEN WE NAAR MOTORISCH ZINTUIGLIJKE ONTWIKKELING MZgm 
 

KLEINMOTORISCH BEWEGEN 
MZkm1 Zelfredzaam zijn in het uitvoeren van manipulatieve handelingen in verschillende situaties; deze handelingen nauwkeurig, 

gedoseerd en ontspannen uitvoeren 
Geen leerlijn Kan de jas aan- en dichtdoen        
 Kan de schoenen aan- en dichtdoen        
 Knippen (een blad relatief netjes middendoor knippen)        
 Vouwen (redelijk netjes in twee vouwen met een scherpe vouw)        

 

MZkm2 Functionele grepen gedifferentieerd gebruiken voor het hanteren van voorwerpen 
Geen leerlijn Kan een schaar correct hanteren         
OWL 2,5-8 Pengreep31 fase1: vuistgreep zonder ronde opening tussen duim en 

wijsvinger 
       

OWL 2,5-8 Pengreep fase 2: duimdwarsgreep of sleutelgreep met oppositie duim        
OWL 2,5-8 Pengreep fase 3: meervingergreep met pincetgreep en oppositie duim        
OWL 2,5-8 Pengreep fase 4: duidelijke steun- en bewegingsfunctie d1-2-3 t.o.v. 4-5        
 Tekenende hand rust spontaan op het blad en schuift mee        
OWL 2,5-8 Pengreep fase 5: driepuntsgreep, gesteund         
OWL 6-12 Pengreep fase 5: driepuntsgreep, gesteund en inscriptiebeweging zichtbaar        

 
30 Grootmotorisch bewegen zal geobserveerd en geregistreerd worden door de verantwoordelijke leerkracht bewegingsopvoeding zoals de bijzondere leermeester LO 
31 De pengreepontwikkeling doorloopt een vijftal fases. Elke kleuter kan tot een dynamische, gesteunde driepuntsgreep komen mits pedagogische ondersteuning 
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MZkm3 Spraak- en gezichtsmotoriek beheersen 
OWL 2,5-12 Ontwikkelt een steeds grotere controle over de lip-, kaak- en tongbewegingen  

è Kan alle klinkers en medeklinkers duidelijk articuleren  
       

 Kan de ademhaling bewust controleren in functie van blazen en aanzuigen        
 Kan korte klanken correct imiteren a e o u i        
 Kan lange klanken correct imiteren aa ee oo uu ie        
 Kan eu ui oe aai ooi oei correct imiteren            
 Kan de medeklinkers correct imiteren (aandacht voor de r, s, v, f, b, p, d, t, …)           

 

MZkm4 Vloeiend schrijven 
OWL 2,5-4 Beleeft plezier aan het ritmisch bewegen, krabbelen op zich        
 Experimenteert met en imiteert allerlei lijnen en eenvoudige vormen32        
 Experimenteert met allerlei soorten schrijfmateriaal        
OWL 4-6 Imiteert                                                                                                                       

lijnen 
       

 vormen en geometrische figuren        
                                                                         schrijfpatronen spelenderwijs        
 Doet ervaringen op met                                                                              

schrijfdruk33 
       

                                                                                   schrijfhouding34        
                                                                                   Pengreep: noteer fase!35        

 
32 Zie facultatieve psychomotorische leerlijn door ons toegevoegd vanwege de grote waarde voor het inschatten van de rijpheid om te leren schrijven (zie ook verder) 
33 Schrijfdruk bevat twee aspecten: pendruk (de druk van de vingers op de pen: zie ook ‘pengreepontwikkeling’) en puntdruk (de druk van de pen op het papier: zie ook 
‘differentiatie van de fijnmotorische sturing’) 
34 Schrijfhouding bevat twee aspecten: zithouding (oprichtings- en lateralisatieontwikkeling grootmotorisch) en de houding van de hand en arm t.o.v. het werkvlak 
(fijnmotorische lateralisatie en differentiatie van de armmotoriek) 
35 Noteer in het leeftijdsvak in welke fase van de pengreepontwikkeling het kind momenteel aan het ontdekken, experimenteren, ontwikkelen is (zie eerder) 



 Naam kind:  
 

Referentieleeftijden in jaren en maanden 

2;06-
3;00 

3;00-
3;06 

3;06-
4;00 

4;00-
4;06 

4;06-
5;00 

5;00-
5;06 

5;06-
6;00 

© Wendy 
Peerlings 

Kalenderleeftijd bij afname1:   
Noteer ook: = of > of < ontwikkelingsleeftijd (OWL)        

GROEIBOEK kleutervolgsysteem 2Hands4Kids  
 

Enkel gebruiks-, print-, kopieer- en verspreidingsrecht binnen de eigen school. We rekenen erop dat de auteursrechten gerespecteerd worden.  

 Imiteert36 lijnen, vormen en geometrische figuren (zie facultatieve 
uitbreinding) 

       

 Oefent spelenderwijs schrijfpatronen37  
(zie facultatieve uitbreiding) 

       

 Ontwikkelt van grote armbewegingen naar beheerste pols- en 
vingerbewegingen è zie extra observaties pengreep, patronen en figuren 

       

 

Tip: 
De lichtblauw omrande vakken in de rechter kolom geven (psychomotorische) ontwikkelingsfactoren weer die als basis beschouwd mogen worden om te leren rekenen, 
schrijven, lezen, spellen, schrijven en werken in de Westerse culturele (links-rechts) werkrichting.  

 
36 Veronderstelt wordt dat hier ‘kopiëren’ bedoeld wordt. Imiteren veronderstelt dat iemand de beweging om tot de vorm te komen demonstreert waarna deze geïmiteerd wordt, kopiëren 
betekent van een voorgedrukte figuur een kopie natekenen (zonder de beweging die ervoor nodig is te zien). Dit onderscheid maakt Beery ook (Beery & Beery, 2010, Visual-Motor Integration 
Test 6th edition. 
37 Zie extra observatielijst 
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FACULTATIEF38: DE ONTWIKKELING VAN HET NATEKENEN VAN LIJNEN EN VORMEN IN DETAIL EN PER ONTWIKKELINGSFASE  
Gem.	OWL	 Kopiëren (natekenen) van de volgende (voorgedrukte) figuren:        
2;10 Verticale lijn (spontaan van boven naar beneden gevormd)        
3;00 Horizontale lijn (spontaan van links naar rechts gevormd)        
3;00 Cirkel (noteer de draairichting en beginpunt!)        
4;01 Recht kruis (+) (Kan het kind lijnen gelijk kruisen?)        
4;04 - 4;07 Schuine lijn ( / en \)        
4;06 Vierkant (Kan het kind hoeken maken?)        
4;11 Schuin kruis (X) (Kan het kind schuine lijnen kruisen?)        
5;03 Driehoek (Kan het kind schuine lijnen en hoeken combineren?)        
5;06 Combinatie vierkant met cirkel rechtsonder ertegen        
5;09 Drie kruisende lijnen (-, /, \)        
6;05 Recht kruis met pijlen erop        
6;08 Drie overlappende cirkels, 2 boven, 1 onder        

 

Gemiddelde ontwikkelingsleeftijd waarop deze lijnen en vormen nagetekend (gekopieerd) kunnen worden volgens Beery & Beery, 2010) 
2;10 jaar 3;00 jaar 3;00 jaar 4;01 jaar 4;04 jaar L 

4;07 jaar R 
4;06 jaar 4;07 jaar L 

4;04 jaar R 
4;11 jaar 5;03 jaar 5;06 jaar 5;09 jaar39 6;05 jaar 6;08 jaar 

 

 

        

 

   

 
38 Toegevoegd door Wendy Peerlings www.2hands4kids.org en zie beleidsdocument of het boek ‘Remedial Teaching en Psychomotoriek, Lannoo, 2012 ISBN 9789020975352 
39 Dit is de leeftijd die zelfs de jongste kleuters bereikt hebben op 1 september van het schooljaar dat ze 6 jaar gaan worden  
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FACULTATIEF40: DE ONTWIKKELING VAN SCHRIJFMOTORISCHE PATRONEN DIE DE BASIS VORMEN VAN DE LETTERVORMING 
“MOVE2WRITE (P-ELIT-J) AANPAK”41 
 Draairichting cirkels van boven uit rechtsom (wijzerszin)        

 Draairichting cirkels van boven uit linksom (tegenwijzerszin /schrijfrichting)        

 Wisselen van draairichting van linksom naar rechtsom naar linksom …        

 Lussen naar boven (relatief groot: lange lussen zoals in de ‘l’)        

 Lussen naar boven (relatief klein: korte lussen zoals in de ‘e’)        

 lussen naar beneden (relatief groot: zoals in ‘j’)        

 Stokken naar boven (relatief groot: zoals de ‘t’)        

 Stokken naar boven (relatief klein: zoals de ‘i’)        

 Stokken naar beneden (relatief groot: zoals in de ‘p’)        

 Stokken naar beneden (relatief klein: zoals in de ‘n’)        

 Onderscheid groot en klein kan gemaakt worden        

 Aantallen in reeksen 1, 2, 3 of max. 4 na elkaar        

 Wisselende groepen van 1, 2, 3 of 4  (p-elit-j)        

 

 

  

 
4040 Toegevoegd door Wendy Peerlings www.2hands4kids.org en zie beleidsdocument 
41 De principes en oefeningen van Move2Write (p-elit-j-aanpak) werden ontwikkeld door leerkracht lager onderwijs en master psychomotorische ontwikkeling en therapie Wendy Peerlings op 
basis van jarenlange ervaring in het remediëren van handschriftproblemen bij kinderen. Meer info 2hands4kids.org 
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SE RELATIONELE VAARDIGHEDEN 
SErv1 Zich engageren in relaties, daar deugd aan beleven en uitdrukken 
OWL 2,5-12 Kan vriendschap sluiten / ervaren        
OWL 2,5-4 Toont interesse in leeftijdsgenoten        
 Speelt en werkt samen        
OWL 4-12 Luistert en begrijpt gevoelens van anderen (inleven)        
 Kan vriendschappen in stand houden        
 Toont sociaal aanvaard gedrag in de groep,        
 Kan andere kinderen complimenten geven,        
 Kan zijn beurt afwachten tijdens samenspel,        
 Respecteert de persoonlijke ruimte van anderen        

 

SErv2 Verscheidenheid  van mensen als een rijkdom ervaren en deze benutten. 
OWL 2,5-4 Heeft door dat er verschillen zijn in cultuur en leefwijze        
OWL 4-12 Kan rekening houden met anderen        

 

SErv3 Samenwerken met anderen in een gemeenschappelijk doel. 
OWL 2,5-4 Kan korte tijd samen spelen        
 Kan langere tijd samen spelen        
 Spelen: Kan alleen spelen        
 Kijkt naar het spel van anderen        
 Kan naast elkaar hetzelfde spel spelen (parallelspel)        
 Samen spelen met eenvoudige regels        
 Kan samen spelen op basis van duidelijke afspraken en regels        
OWL 3-5 Kan materiaal delen met anderen,        
 Spreekt over het werk tijdens het werken met anderen,        
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 Kan onder begeleiding samen spelen werken naar een gemeenschappelijk doel,        
 Kan samenwerken met leeftijdsgenootjes,         
 Kan andere kinderen helpen bij het uitvoeren van een taak        
 Kan spelenderwijs met anderen komen tot eenvoudige afspraken en regels        
OWL 5-12 Kan doelgericht samenwerken,        
 Kan iets aan een ander uitleggen,        
 Kan voorstellen formuleren om tot een antwoord te komen        
 Kan samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel,        
 Kan samenwerken ondanks onderlinge verschillen        
 Kan op een gezonde manier omgaan met competitie,        
 Kan de ander aanmoedigen        

 

SErv4 Kan bewust sociale rollen opnemen die het individu en groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en contexten 
OWL 2,5-12 Is zich bewust van de invloed van zichzelf op de ander        
 Kan omgaan met kritiek op de eigen prestaties en gedragingen        
 Kennismaken met en zichzelf herkennen in verschillende omgangswijzen        
 Is bereid te oefenen in omgangsvormen (waarin men minder sterk is)        
 Heeft aandacht voor ONUITGESPROKEN REGELS,         
 en probeert er rekening mee te houden        
 Leiding geven 
OWL 2,5-4 Kan in opdracht, concrete instructies geven aan anderen        
OWL 4-8 Kan correcte informatie doorgeven bij opdrachten,        
 Kan taken verdelen en anderen tonen hoe iets uitgevoerd moet worden,        
 Kan controleren of anderen zich aan de regels houden        
 Leiding aanvaarden en opvolgen 
OWL 2,5-4 Instructies van anderen opvolgen, doen wat een ander vraagt        
OWL 4-8 Kan correct uitvoeren wat een ander voordoet, richtlijnen opvolgen        
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 Laat toe dat een ander de leiding neemt in samenspel        
 Kan, als iets niet lukt, kiezen voor de oplossing van een ander        
 Kan meedoen met wat en hoe de leraar vraagt        
 Ervaart structuur als houvast en duidelijkheid om in groep te functioneren        
  Hulp bieden 
OWL 2,5-12 Troost iemand die verdriet of pijn heeft,        
 Gaat zorgzaam om met mens en ding,        
 Helpt anderen,        
 Is bereid materiaal uit te lenen        
OWL 2,5-12 Sluit niemand uit        
 Toont zorg en genegenheid bij mensen bij wie hij zich veilig voelt        
 Knuffelt spontaan        
 Deelt onder begeleiding speelgoed en materialen met elkaar        
 Hulp vragen en aanvaarden 
OWL 2,5-12 Kan signalen geven dat hulp nodig is,        
 Hulp van anderen ervaren        
 Vraagt op gepaste wijze hulp als iets niet lukt        
 Bedankt als reactie op hulp of nabijheid        
 Zoekt veiligheid op        
 Kan eigen wensen en verlangens uiten        
 Kan op beleefde wijze vragen om iets te mogen gebruiken        
OWL 2,5-12 Kan nabijheid verdragen,        
 Geniet van sfeer, contact en zorg        
 Kan of wilt zich laten helpen        
OWL 2,5-12 Vraagt gericht naar hulp na zelf te proberen,        
 Hulp niet zomaar vanzelfsprekend vinden,        
 Gaat in op voorstellen van anderen die willen helpen,        
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 Zich present stellen 
OWL 2,5-4 Durft iets van zichzelf spontaan te vertellen,        
 Vertelt spontaan eigen verlangens en talenten,        
 Vraagt aan leeftijdsgenootjes om mee te mogen spelen        
OWL 4-12 Kan zich trots voelen en tonen,        
 Voelt zich goed in zijn vel, welbevinden en zelfvertrouwen opbouwen        
OWL 4-12 Kan in grote of minder grote groep over zichzelf vertellen,         
 Kan oogcontact maken met anderen in de groep        
 Zich openstellen voor een ander 
OWL 2,5-12 Toont bewondering voor anderen,        
 Positief denken over zichzelf en de anderen        
 Kan de ander de kans geven om zichzelf te zijn,        
 Luisteren naar wat een andere over zichzelf vertelt,        
 Sympathie hebben voor een ander,        
 Iemand aanmoedigen        
OWL 2,5-6 Kan waardering uitdrukken voor wat een ander zegt, kan en doet        
 Zich kritisch opstellen tov zichzelf en de ander 
OWL 2,5-12 Kan kritisch zijn voor zichzelf,        
 Kan zijn mening geven aan iemand,        
 Durft ook niet akkoord te gaan met een mening van een ander,...        
 Opkomen voor zichzelf en zich weerbaar opstellen 
OWL 2,5-12 Kan in een vertrouwde omgeving opkomen voor zichzelf        
OWL 2,5-12 Kan eigen keuzes maken en beslissen        
OWL 2,5-12 Ja en nee durven zeggen,        
 Een eigen mening geven,        
 Waar nodig waar nodig weerstand bieden        
 Zich discreet opstellen 
OWL 2,5-12 Zich bewust op afstand houden,        
 Kan een ander ook zijn zin geven, ...        
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OWL 2,5-4 Kan een ander kind naast zich laten meespelen,        
 Kan zijn beurt afwachten,        
 Kan dingen bijhouden en verzamelen        
 Tot zichzelf komen 
OWL 2,5-12 Kan ontspannen na een inspanning,        
 Kan ontspanning inbouwen voor zichzelf,        
 Kan gevoelens van onmacht toelaten,        
 Durft zich terug te trekken.        
OWL 2,5-4 Voelt aan wanneer er sprake is van zorgen, moeheid, behoefte aan rust,        
 Kan zichzelf rust gunnen,        
 Kan zichzelf tot rust brengen in een bep. ruimte of bij een bepaalde activiteit        
OWL 4-8 Kan afstand nemen en weggaan uit een situatie        
 Kan een fout of verlies of verdriet toelaten        

 

SErv5 Oplossingsgericht omgaan met conflictsituaties, in respect voor zichzelf  en de ander(en) 
OWL 2,5-12 Via ervaringen en belevingen inzien dat gedrag als beschuldigen, pijn doen, 

pesten,... niet aangenaam zijn voor wie het ondergaat en de groepssfeer 
       

 Gevoelens van boosheid herkennen en aanvaarden        
 Doet beroep op een derde als een conflictsituatie uit de hand loopt        
 Kan een conflictsituatie oplossen zonder  volwassene en kiest voor 

geweldloze oplossingen voor conflicten 
       

 

SE  OMGAAN MET GEVOELENS EN BEHOEFTEN 
SEgb1 Gevoelens en behoeften bij zichzelf en anderen beleven, aanvaarden, herkennen en in taal uitdrukken 
OWL 2,5-12 De basisemoties herkennen in de eigen lichaamsexpressie en –houding,        
 De basisemoties kunnen uitdrukken        
 De basisemoties herkennen bij een ander        
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 Aan een volwassene in eenvoudige taal beschrijven hoe men zich voelt        
OWL 4-12 Is zich bewust van de eigen kwetsbaarheid en die van een ander        

 

SEgb2 Bewust omgaan met gevoelens en behoeften en deze binnen aanvaardbare grenzen uiten. Zelfbeheersing ontwikkelen. 
OWL 2,5-12 Kan op respectvolle manier omgaan met eigen gevoelens en behoeften        
 Kan gevoelens en behoeften bij zichzelf bewust ervaren,        
 Kan bij verhalen of belevingen vertellen waarom iemand zich zo voelt,        
 Toont een gepaste interne regulatie van gedrag        
OWL 4-12 Kan wachten en omgaan met uitstel,        
 Kan verleidelijk maar verboden gedrag onderdrukken,        
 Kan emoties en gedragingen controleren.        
 Heeft door hoe situaties gevoelens kunnen oproepen        
 Kan een onderscheid maken tussen wat je waarneemt en ervan vindt        

 

SEgb3 Zoeken naar mogelijkheden om, in respect voor zichzelf en de ander, aan eigen behoeften en die van de anderen tegemoet 
te komen 

OWL 2,5-12 Komt op voor de eigen behoeften,        
 Kan afwegen in welke mate de eigen behoeften die van anderen respecteren 

of geweld aan doen, ... 
       

 Kan meerdere oplossingen bedenken om aan eigen en andermans behoeften 
tegemoet te komen. 

       

 Kan wensen op concrete manier uiten,        
 Kan verzoeken en eisen van elkaar onderscheiden,        
 Kan een ‘neen’ van anderen aanvaarden        
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SE INLEVINGSVERMOGEN 
SEiv1 Zich empathisch inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen 
OWL 2,5-12 Kan zich inleven in de situaties van anderen die dicht bij de eigen 

belevingswereld liggen,... 
       

OWL 4-12 Kan ervaren hoe eenzelfde situatie verschillende gevoelens en gedachten kan 
oproepen, 

       

 Kan zich verplaatsen in het standpunt van een ander,        
 Kan meeleven met een ander,        
 Kan zich inleven in een ander        
 Kan ervaren en benoemen hoe het eigen handelen gevolgen kan hebben 

voor de ander 
       

 Kan zich voorstellen wat een ander ziet, hoort, voelt, proeft, ruikt.        
 

SEiv2 De eigenheid en grenzen van anderen respecteren 
OWL 2,5-12 Kan onbevangen en respectvol omgaan met elkaar,        
 Kan, wanneer iemand zijn grenzen aangeeft, deze respecteren        

 

SEiv3 In het eigen gedrag rekening houden met de gevoelens en behoeften van anderen zonder zichzelf te verliezen 
 Geen kleuterdoelen        
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SE SEXUEEL BEWUSTZIJN 
SEsb1 Ervaren hoe mensen met de mogelijkheden van hun lichaam uitdrukking geven aan liefde en tederheid 
 Geen leerlijn!        

 

SEsb2 Gezond en liefdevol fysiek contact erkennen, ervaren en benoemen als een basisbehoefte 
OWL 2,5-12 Kan de eigen grenzen m.b.t. aanrakingen aangeven,        
 Kan ongewenste handelingen van anderen signaleren bij een 

vertrouwenspersoon 
       

 Kan genieten van fysieke aanraking en nabijheid,        
 Kan aangeven wat mensen doen om te tonen dat ze van elkaar houden,        
 Weet wat, wat waar en wanneer de eigen interesse in het tonen van de 

geslachtsdelen aanvaardbaar is 
       

 Kan schaamtegevoel bij zichzelf en anderen aanvaarden,...        
 

SEgb3 Respectvol en met gepaste taal communiceren over sexualiteit 
OWL 2,5-12 Weet dat er verschillende opvattingen bestaan over ‘bloot’,...        

 

SEgb4 Genderbewust zijn, gendervriendelijk handelen en verschillende relatievormen (her)kennen 
OWL 2,5-12 Weet of hij/zij een jongen of een meisje is        
 Herkent of iemand een jongen of een meisje is        
 Kan in spel sexerollen beleven        

 

 

 

 



 Naam kind:  
 

Referentieleeftijden in jaren en maanden 

2;06-
3;00 

3;00-
3;06 

3;06-
4;00 

4;00-
4;06 

4;06-
5;00 

5;00-
5;06 

5;06-
6;00 

© Wendy 
Peerlings 

Kalenderleeftijd bij afname1:   
Noteer ook: = of > of < ontwikkelingsleeftijd (OWL)        

GROEIBOEK kleutervolgsysteem 2Hands4Kids  
 

Enkel gebruiks-, print-, kopieer- en verspreidingsrecht binnen de eigen school. We rekenen erop dat de auteursrechten gerespecteerd worden.  

IDENTITEIT42  
IKid1 Basisvertrouwen ontwikkelen 
OWL 5-12 Neemt initiatief om anderen te leren kennen        

 

WAARDENGEVOELIGHEID EN NORMBESEF 
IKwn3 Ervaren hoe waarden en normen kunnen verschillen naargelang de context en de levensbeschouwelijke traditie 
OWL 2,5-12 Ervaren dat waarden en normen die mensen hanteren kunnen verschillen        

 

VEERKRACHT 
IKvk4 Situaties die als moeilijk ervaren worden en frustraties ombuigen door te zoeken naar mogelijkheden om er bevrijdend mee 

om te gaan 
OWL 2,5-12 Kan bij lastige en moeilijke situaties de hulp inroepen van anderen        

 

IKvk5 Grensoverschrijdend gedrag herkennen en er weerbaar mee omgaan 
OWL 2,5-6 Kan grensoverschrijdende situaties herkennen en melden bij 

vertrouwenspersonen 
       

 

  

 
42 Hier staan zoveel doelen, die niet altijd even concreet zijn, waardoor we een schooleigen keuze gemaakt hebben in wat we willen observeren en opvolgen. 
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ZELFREGULEREND VERMOGEN  
IVzv1 Keuzes willen, durven en kunnen maken door betekenis te geven aan die keuzes en daar de verantwoordelijkheid voor opnemen 
OWL 2,5-4 Kan met hulp keuzes maken uit een groot aanbod        
 Kan zelfstandig kiezen uit een beperkt aanbod        
OWL 4-7 Kan zonder hulp keuzes maken uit een groot aanbod uit eigen interesse        
 Kan bij een keuze blijven        

 

IVzv2 Op een efficiënte manier informatie opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij nieuwe 
ervaringen en in complexe situaties 

OWL 2,5-12 Ontwikkelt het WERKGEHEUGEN EN HET GEHEUGEN en zet het in bij het leren        
OWL 5-12 Kan gekende oefen- en spelvormen zelfstandig starten + gaande houden        
 Kan wat geleerd is in een gelijkaardige situatie toepassen (TRANSFER)        

 

IVzv3 Doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, uit te voeren, erop te reflecteren en waar nodig bij te sturen in 
functie van zelfredzaam en zelfstandig functioneren 

OWL 2,5-4 Begint aan een activiteit als het daartoe uitgenodigd wordt        
 Kan een activiteit / opdracht begrijpen en uitvoeren zoals bedoeld        
 Kan een activiteit / opdracht gedurende korte tijd volhouden        
 Kan een activiteit of gestructureerde opdrachten zonder onderbreken 

afwerken 
       

 Kan via modeling gedrag imiteren en zich eigen maken        
OWL 4-12 Kan een opdrachten geconcentreerd en met volgehouden aandacht afwerken        
OWL 4-6 Kan een takenbord aflezen        
 Kan onder begeleiding kiezen, plannen en taken uitvoeren        
 Kan een volgorde kiezen van uitvoeren van taken        
 Kan vooruitziend, twee of meer taken na elkaar plannen        
 Kan en visueel stappenplan zelfstandig uitvoeren        
 Kan door gerichte vraagstelling reflecteren op eigen aanpakgedrag        
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IVzv4 Specifieke strategieën inzetten om vragen, opdrachten, uitdagingen en problemen efficiënt aan te pakken 
OWL 2,5-12 Ontwikkelt al doende probleemgevoeligheid         
 Heeft zicht op een vraag, een opdracht, een uitdaging, een probleem        
 Zet strategieën in om informatie te verkrijgen, te verwerken, te delen        
OWL 4-12 Een vraag, opdracht, uitdaging, probleem uitklaren en helder voorstellen        
 Kan uit een aanbod van modelijkheden een passende strategie selecteren        

 

IVzv5 Op een constructieve manier met feedback omgaan 
OWL 2,5-12 Waardeert waardevolle en effectieve feedback        
 Aanvaardt en volgt aanwijzingen en correcties van begeleiders op        
OWL 4-12 Stuurt het eigen handelen bij o.b.v. waardevolle feedback van anderen        
 Reageert gepast op aanwijzingen, correcties en kritiek        

 

ONDERZOEKSCOMPETENTIE 
IVoc1 Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en erover te leren 
OWL 2,5-12 Stelt zich open voor het nieuwe        
 Grijpt kansen tot exploreren aan        
 Deelt nieuwe ervaringen met anderen        

 

IVoc2 Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich 
OWL 2,5-12 Geniet van exploreren en experimenteren        
 Laat een innerlijke drang zien om te weten en te leren        

 

IVoc3 Onderzoeksvragen formuleren, naar antwoord zoeken en bevindingen formuleren 
OWL 2,5-7 Ervaart hoe iets werkt, leeft of in elkaar zit en stelt er vragen over        
 Gaat met de leerkracht op zoek naar antwoorden        
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IVoc4 Alleen en met anderen kritisch reflecteren op ervaringen en bevindingen en daaruit leren 
OWL 2,5-4 Kan na afloop vertellen wat men gedaan heeft        
 Kan vertellen wat makkelijk en moeilijk was        
 Kan vertellen of het goed gewerkt heeft        
 Kan gemaakte taken controleren        
OWL 4-6 Kan de aanpak van een taak illustreren        
 Kan mits uitnodiging op zoek gaan naar wat fout liep        
 Kan onder begeleiding reflecteren op ervaringen en bevindingen        
 Kan twee of meer aangereikte criteria gebruiken bij het reflecteren        
OWL 5-9 Stuurt een stappenplan bij na onderzoek        

 

IVoc5 Informatiebronnen hanteren 
OWL 2,5-5 Kan m.b.v. volwassene eenvoudige bronnen hanteren om iets te weten te komen        
OWL 5-12 Selecteert relevante bronnen        
 Gebruikt zelfstandig informatiebronnen geschikt voor hun niveau        

 

ONDERNEMINGSZIN 
IVoz1 Initiatief nemen. Een eigen idee, beweging, project of activiteit enthousiast en volhardend vorm en inhoud geven 
 Geen leerlijn        

 

IVoz2 Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen 
OWL 2,5-12 Kan originele oplossingen bedenken        
 Ziet mogelijkheden en is enthousiast om nieuwe taken aan te pakken        
OWL 4-12 Herkent vindingrijkheid in anderen en maakt er gebruik van        
 Bedenkt eigen creatieve oplossingen voor kleine problemen        
IVoz3 Noden en uitdagingen detecteren en er mogelijkheden en innovatieve oplossingen voor bedenken 
OWL 2,5-7 Gaat onder begeleiding op zoek gaan naar problemen en innovatieve 

oplossingen 
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GEZONDE EN VEILIGE LEVENSSTIJL 
IVgv1 Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en die van anderen en daarbij aandacht hebben voor: 
 Beweging, houding, sedentair gedrag, rust en slaap 
OWL 2,5-12 Beperkt langdurig zitten en neemt wisselende houdingen aan        
 Neemt doorheen de dag rustmomenten        
 Ziet in dat voldoende slaap noodzakelijk is voor de ontwikkeling        
OWL2,5-6 Kent het belang van bewegen        
 Streeft naar 3 uur per dag bewegen aan verschillende intensiteit        
 Gezondheid en milieu 
OWL 2,5-12 Grijpt kansen aan om in de natuur te vertoeven        
 Gaat gepast en genietend in interactie met de omgeving        
 Lichaamshygiëne 
OWL 2,5-12 Heeft aandacht voor een goede lichaamshygiëne         
 Veiligheid en eerste hulp 
OWL 2,5-8 Weet wanneer iemand ziek, gezond of gewond is        
 Weet dat sommige planten giftig zijn en dat men er ziek van kan worden        
 Herkent giftige planten in de eigen omgeving        
 Voeding 
OWL 2,5 -12 Kiest bewust voor evenwichtig eten en drinken        
 Drinkt voldoende water        
 Eet voldoende fruit en groenten        

 

IVgv2 Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de gezondheid en veiligheid beïnvloeden en op basis daarvan, binnen veilige 
grenzen, risico’s durven nemen. 

OWL 2,5-6 Herkent gevaarlijke of schadelijke gedragingen in concrete situaties        
 Begrijpt preventieve aanwijzingen om risico op ziekte of ongeval te vermijden        

 

IVgv3 Bereid zijn steun te vragen en/of te geven om de eigen gezondheid en veiligheid, en die van anderen te bewaken 
 Geen doelen <6 jaar        
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ENGAGEMENT VOOR DUURZAAM SAMENLEVEN 
IVds1 De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen en uitdrukken welke de gevolgen ervan zijn hier en elders, nu en later 
OWL 2,5-12 Ervaart de onmiddellijke gevolgen van eigen handelingen op de omgeving en op 

anderen 
       

 Gelijkenissen en verschillen aanduiden tussen vroeger en nu, hier en daar        
OWL 4-7 Kan een gebeurtenis vanuit de eigen invalshoek beschrijven        
 Ervaart dat mensen eenzelfde situatie anders kunnen beleven        
 Onmiddellijke gevolgen van eigen handelen uitdrukken in ‘als-dan-relaties’        

 

IVds2 Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en voor anderen elders op de wereld 
 Geen doelen <6 jaar        

 

IVds3 Bijdragen aan een zinvolle samenleving waar een plaats is voor iedereen en respectvol omgaan met en zorgen voor de 
kwetsbare ander 

OWL 2,5-12 Ziet in dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt        
 Komt op voor gelijke kansen voor zichzelf en voor anderen        

 

IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet 
 Geen doelen <6 jaar        

 

 


