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MONDELINGE TAAL 

 

Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/Arbeid 

1.1.  Communicatieve voorwaarden 
1.2.  Non-verbale communicatie 
 

1. De leerling leert te communiceren met voor hem/haar geëigende middelen Dagbesteding 

2.1.  Zins-/verhaalbegrip 

2.2.  Denkrelaties 
2.3.  Begrijpend luisteren 
 

2. De leerling leert actief te luisteren naar gesproken taal in alledaagse situaties 

 

Dagbesteding 

1. De leerling leert actief te luisteren naar gesproken taal over alledaagse en 
werkgerelateerde onderwerpen 

 

Arbeid 

3.1.  Iemand iets vragen 
3.2.  Iets zeggen tegen iemand  
3.3.  Een gesprek voeren met een ander 

3.4.  Sociale routines 
3.5.  Zinsbouw 
3.6.  Woordvorming 
3.7.  Voorzetsels en locatie aanduiden 
3.8.  Articulatie en mondmotoriek 
 

3. De leerling leert zich begrijpelijk uit te drukken in gesprekken over onderwerpen uit het 
dagelijks leven 

7. De leerling leert eigen taalactiviteiten voor te bereiden, te plannen en te evalueren 

 

Dagbesteding 

2.  De leerling leert zich mondeling verstaanbaar en begrijpelijk uit te drukken in  
gesprekken, overlegsituaties en presentaties over alledaagse en werkgerelateerde 
onderwerpen 

Arbeid 

4.1.  Passieve woordenschat  
4.2.  Actieve woordenschat  
4.3.  Woorden omschrijven 

6.  De leerling leert gebruik maken van strategieën voor woordenschatverwerving 
 

Dagbesteding 

7. De leerling leert zijn woordenschat uit te breiden met behulp van strategieën 
8. De leerling leert om taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) voor te  

bereiden, te plannen en na te kijken 
9. De leerling leert van feedback van anderen en van eigen reflectie op taalvaardigheden 
 

Arbeid 
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VSO DB Kerndoel1: De leerling leert te communiceren met voor hem/haar geëigende middelen 

 
1.2.  Non-verbale 

communicatie 
 

1 2 3 4 

Reageert op gezichtsuitdrukkingen 

en lichaamshoudingen die 
gevoelens uitdrukken (boosheid, 
verdriet en blijheid)  

 

Gebruikt gebaren en gezichts-

uitdrukkingen om gevoelens 
kenbaar te maken (verdriet, 
boosheid en blijheid) 

 

Trekt de schouders op en gebruikt 

een vraagmimiek als hij het niet 
begrijpt 

Gebruikt gebaren die bij een 
bepaalde uitdrukking horen 
(joepie!, het is zó groot) 

Begrijpt 2 ondersteunende of 

natuurlijke gebaren in combinatie 
met elkaar om te communiceren 
(iemand aanwijzen en eetgebaar 
maken -> kom je eten?) 

 

5 6 7 8 

Gebruikt 2 ondersteunende of 
natuurlijke gebaren in combinatie 
met elkaar om te communiceren 

(iemand aanwijzen en armzwaai 
maken -> kom eens hier) 

Reageert op lichaamshouding van 
een medeleerling 
((on)geïnteresseerde houding) 

Herkent en gebruikt veel voor-
komende tekens, afbeeldingen, 
pictogrammen en gebaren (of 

andere geëigende middelen)  

Maakt d.m.v. eigen lichaams-
houding en mimiek duidelijk dat 
iets belangrijk voor hem is 

 

9 10 11 12 

 Maakt contact met behulp van voor 
hem/haar geëigende middelen  

Heeft een bij de situatie passende 
lichaamshouding 

Kan de voor hem/haar geëigende 
communicatiemiddelen inzetten 
ten behoeve van de eigen 
mogelijkheden 

Maakt gebruik van mimiek, gebaren 
en houding (of andere geëigende 
middelen) in de communicatie 
met bekenden 

Legt nadruk op taal door bepaalde 
intonatie, oogcontact, mimiek en 
beweging te gebruiken 

Maakt gebruik van mimiek, gebaren 
en houding (of andere geëigende 
middelen) in de communicatie 
met onbekenden 
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 VSO DB Kerndoel 2: De leerling leert actief te luisteren naar gesproken taal in alledaagse situaties 
 VSO AR Kerndoel 2: De leerling leert actief te luisteren naar gesproken taal over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen 

 

2.3.  Begrijpend luisteren 
 

1 2 3 4 

De leerling kijkt gericht naar de 
leerkracht als deze vertelt wat ze 

gaan doen 
De leerling begrijpt door de toon 

van de stem of hij iets wel of niet 
mag 

Voert enkelvoudige opdrachten uit 
bij dagactiviteiten als ze één-op-

één worden aangeboden (Joris, 
ga zitten) 

Voert enkelvoudige opdrachten uit 
wanneer ze niet één-op-één 

worden aangeboden 

Geeft een juiste reactie op een 
korte mondelinge tekst rondom 

een dagelijkse activiteit 
  

5 6 7 8 

Voert een meervoudige opdracht uit 
binnen het hier en nu (ga naar 

juf Els en vraag krijt) 
 

Voert meervoudige niet alledaagse 
opdrachten uit 

Begrijpt de hoofdzaak in een 
mondelinge tekst 

Geeft een aantal onderwerpen aan 
die in een mondelinge tekst 

voorkomen 

Geeft aan dat een eenvoudige 
tijdsordening in een mondelinge 

tekst begrepen is 
 

9 10 11 12 

Onderscheidt hoofd- en bijzaken in 
een eenvoudige mondelinge tekst  

 

Onderscheidt eenvoudige verban-
den in een mondelinge tekst 
(oorzaak-gevolg, doel-middel) 

Maakt onderscheid tussen fantasie, 
feiten en meningen in 
mondelinge teksten  

Begrijpt een voorgelezen of verteld 
verhaal 

Onderscheidt meerdere meningen 
in een mondelinge tekst zowel van 

anderen als van zichzelf 
Luistert kritisch naar een tekst 

(onderscheidt feiten en 
meningen, die de leerling willen 
overtuigen) 

Maakt aantekeningen tijdens het 
luisteren naar een tekst 

Benoemt na het luisteren naar een 
meningtekst de verschillende 
meningen over een onderwerp 

(herkennen van een mening als 
luisterdoel) 
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 13 14 15 16 

Begrijpt de hoofdpunten van 
(nieuws)berichten over 

vertrouwde onderwerpen  
Haalt na een vooraf duidelijk 

gestelde vraag de benodigde 
informatie uit korte berichten  
op bijvoorbeeld een telefoon-
beantwoorder (openingstijden, 
adres) 

Geeft een oordeel over een 
tekst(deel) of tv- of 
radioprogramma 

Maakt onderscheid tussen hoofd- 

en bijzaken 
Geeft de hoofdgedachte van een 

tekst weer 
 

Kan de bedoeling van de tekst zelf 
verwoorden 

Geeft informatie gestructureerd 
weer 

Legt een relatie tussen tekst en 
beeld 

Haalt belangrijke informatie uit de 
tekst en stemt hier verschillende 
begrijpend luisterstrategieën op 
af (globaal, precies, selectief en 
kritisch) 

Herkent en benoemt aangeboden 
tekstsoorten (zoals informerend, 

verhalend, instructief en 
betogend) 

Luistert selectief naar een tekst 
(herhaalt het tekstgedeelte dat 
voor hem relevant is) 

Luistert actief tot 15 minuten naar 
een tekst 

Herkent meningen die impliciet in 
een gesproken tekst voorkomen 

 

Luistert actief tot 20 minuten naar 
een tekst, mits enige mate van 

interactie mogelijk is 
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VSO DB Kerndoel 3:  De leerling leert zich begrijpelijk uit te drukken in gesprekken over onderwerpen uit het dagelijks leven 
VSO DB Kerndoel 7:  De leerling leert eigen taalactiviteiten voor te bereiden, te plannen en te evalueren 
VSO AR Kerndoel 2:  De leerling leert zich mondeling verstaanbaar en begrijpelijk uit te drukken in gesprekken, overlegsituaties en presentaties over alledaagse  

en werkgerelateerde onderwerpen 
 

3.1.  Iemand iets vragen  
 

 

1 2 3 4 

Trekt met geluiden, gebaren of 
mimiek actief aandacht als hij 
iets wil vragen  

Vraagt een bekende met losse 
woorden gericht om een 
voorwerp of actie (bal? drinken?) 

Gebruikt vragende intonatie in een 
vragende eenwoordzin (hap?) 

Stelt een bekende een korte vraag 
(Sanne spelen? appel eten?) 

Vraagt om herhaling wanneer iets 
niet wordt verstaan (wat? hè?) 

Stelt een vraag aan een onbekende 
in een vertrouwde omgeving (wie 
ben jij?) 

5 6 7 8 

Vraagt netjes om herhaling wan-
neer iets niet wordt verstaan 
(wat zegt u?) 

Vraagt de leerkracht of hij hem iets 
mag vragen 

Vraagt om uitleg of verduidelijking 
wanneer hij iets niet begrijpt 
(hoe moet dat? wat is dat?) 

 

Stelt een wedervraag nadat hem 
iets gevraagd wordt (en in welke 
klas zit jij?)  

 

Vraagt een bekende naar zijn 
gevoelens en wensen (waarom 
ben je verdrietig?) 

9 10 11 12 

Vraagt informatie aan een onbeken-
de persoon in een onbekende 
omgeving (waar is de brieven-
bus?)  

Stelt vragen aan verschillende 
personen in een groepsgesprek  

Stelt ‘waarvoor’ en ‘welke’ vragen 
Vraagt iemand binnen eigen om-

geving of school om informatie 
(een informele situatie)  

Stelt een vraag als hij een opdracht 
niet begrijpt 

Vraagt aan een ander of hij zijn 
mening wil toelichten 

13 14 15 16 

Vraagt een onbekende naar zijn 
gevoelens en wensen (hoe kan ik 
u helpen? wat wilt u drinken?) 

Vraagt iemand om informatie met 
betrekking tot zijn stageplek of 
werkplek (een formele situatie) 

Vraagt naar de mening (met 
argumenten) aan bekenden 

Stelt vragen n.a.v. informatie in 
gesproken teksten 

De leerling stelt vragen tijdens een 
werkoverleg 

Vraagt beleefd telefonisch 
informatie aan een onbekende 
instantie  

Vraagt beleefd informatie aan 
onbekende volwassenen 

Vraagt naar de mening van 
onbekenden 

Houdt zijn vraag kort als hij ziet dat 
de ander haast heeft 

 

 Vraagt doelgericht door om de 
gewenste informatie te verkrijgen  
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3.2. Iets zeggen tegen 

iemand 
  
 
 

1 2 3 4 

Trekt met geluid, gebaar of mimiek 
actief aandacht als hij iets wil 

zeggen  
 

Maakt met een enkel woord 
duidelijk wat hij wil zeggen 

(plassen) 
 

Maakt in een gesprek wensen of 
gevoelens kenbaar, n.a.v. vragen 

van een volwassene (limonade 
juf) 

Noemt een naam om duidelijk te 
maken dat hij iets tegen diegene 
wil zeggen (Tim, kijk!) 

Maakt in een gesprek met een 
bekende volwassene wensen of 

gevoelens kenbaar (Lotte buiten 
spelen) 

5 6 7 8 

Hanteert de juiste aanspreekvorm 

voor bekende en onbekende 
gesprekspartners, bijv. jij/u  

 

Vertelt over iets dat hij heeft 

beleefd en hoe hij zich daarbij 
voelde (ik zag een spin en was 
bang) 

Uit zijn gevoel richting een ander 
zonder uitleg (ik vind jou aardig/ 
lief, ik ben boos) 

Geeft informatie aan een bekende 

waarbij de te geven informatie 
geheel duidelijk is 

Legt zijn gevoel richting een ander 
uit (ik vind jou lief, omdat je me 
helpt, ik ben boos, omdat) 

Geeft een bekende een 
waarschuwing (pas op voor die 
bal, hou op, ik word boos) 

Geeft informatie aan een 

onbekende waarbij de te geven 
informatie geheel duidelijk is (in 
veilige context) 

Weigert een voorstel en legt uit 
waarom (ik ga niet mee, omdat) 

Geeft een onbekende een 
waarschuwing (pas op, er komt 
een auto aan) 

9 10 11 12 

Begint zijn verhaal over een 
gebeurtenis met verduidelijking 
van tijd, plaats en personen 

Maakt in zijn verhaal duidelijk of het 
om heden, verleden, toekomst 
gaat  

Uit in een gesprek met een 

onbekende op een correcte 
manier zijn gevoelens en wensen 
(ik wil liever een andere taak 
doen) 

Vertelt een duidelijk verhaal over 
een onderwerp buiten het hier en 
nu  

Vertelt in een situatie waarin hij 
haast heeft, duidelijk wat hij wil 
vertellen 

Heeft een duidelijk verstaanbare 

uitspraak (binnen de eigen 
mogelijkheden) 

Gebruikt bij meertaligheid de juiste 
taal in de juiste omgeving 

Vertelt aan een bekende 
leeftijdgenoot hoe hij zich voelt 

Geeft telefonisch een boodschap 
door of doet een verzoek aan 
bekende volwassenen en 
leeftijdgenoten 

Zet aanschouwelijke middelen in 

tijdens een presentatie over een 
eigen onderwerp 

Brengt verslag uit van 
gebeurtenissen, activiteiten en 
persoonlijke ervaringen 

Geeft op eenvoudige wijze zijn 
mening als dit rechtstreeks 
gevraagd wordt 

Begint een kort gesprek met 
iemand, houdt dit gaande en 
beëindigt dit 

Reageert adequaat op response uit 

de groep 
Spreekt met juist volume en 

afwisselend tempo 

Past informatie die hij geeft aan de 
voorkennis van zijn 
gesprekspartner aan (ik ben bij 
Jan geweest, ik ben bij een 
vriend geweest) 

Vat een gesprek samen 
Geeft beleefd informatie aan 

onbekende volwassenen 
Verduidelijkt eigen mening met 

voorbeeld 
Reageert correct op een 

compliment van een bekende en 
onbekende 

Wisselt lange zinnen in het 
taalgebruik af met korte  
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 13 14 15 16 

Legt de weg uit aan een bekende 
Begint en beëindigt een gesprek met 

een onbekende op een gepaste 
manier 

Geeft beleefd telefonisch informatie 
aan onbekende volwassenen 

Vertelt gestructureerd over een 
gebeurtenis of ervaring zonder hulp 
van verschillende pictogrammen 

Houdt vast aan zijn spreekdoel met 
hulp van een ander 

Motiveert zijn mening of wensen in 
een gesprek met (meerdere) 

personen (ik vind dat goed omdat, 
ik wil graag buiten eten) 

Doet telefonisch een bestelling bij 
bekende volwassenen (een winkel) 

Komt voor iemand op in een situatie 
met bekenden  

Hanteert het verschil tussen een 
formele en informele situatie  

Gebruikt boeiende voorbeelden en 
ervaringen 

Legt de weg uit aan een onbekende 
Geeft een reactie na het kritisch 

beluisteren van meningen en 
opvattingen 

Maakt een herformulering na een 
valse start  

Biedt zijn excuses aan onbekende 
volwassenen aan 

Geeft spreekdoel duidelijk vorm 
(instructief, informerend, 
onderhoudend) 

Brengt het eigen gespreksdoel tot 
uiting  

Geeft redenen en verklaringen voor 
eigen meningen, plannen en 
handelingen  

Uit een klacht in een situatie met 
bekenden 

Spreekt gedachten, meningen, 
gevoelens en ervaringen uit  

Onderbouwt zijn eigen mening met 
argumenten  

Geeft zijn mening (met 
argumenten) aan onbekenden 

 

Gebruikt signaalwoorden om 
structuur aan te brengen in een 

presentatie 
Stemt taalgebruik af op publiek 

(dialect, jongerentaal) 
Past meerdere 

presentatievaardigheden toe 
Merkt fouten op in zijn uitspraak en 

herstelt deze 
Draagt een gedicht voor 
Vertoont een redelijke 

grammaticale beheersing, waarin 
aarzelingen en fouten 

voorkomen, maar hersteld 
worden  

Houdt een duidelijk verhaal met 
een samenhangende opsomming 
van punten en zegt welk punt hij 
het belangrijkst vindt 

Last in langere stukken tekst 
pauzes in om (grammaticale) 
fouten te herstellen 
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3.4.  Sociale routines 1 2 3 4 

Kent de functie van zwaaien bij 
komen en weggaan 

Reageert met zwaaien, vrolijk gedrag, 
‘dag’ bij komen en gaan 

 

Neemt op verschillende manieren 
afscheid (dag, doei, zwaaien) 

 

Begroet op verschillende manieren 
(hoi, zwaaien, naar iemand toe 

komen) 
 

Feliciteert een ander  
Bedankt een ander op verschil-

lende manieren 
Verontschuldigt zich wanneer dat 

gepast is 

5 6 7 8 

Geeft een complimentje over het 
uiterlijk of een product (mooie jas, 
mooie tekening)  

Vraagt om toestemming (mag ik 
drinken?)  

Stelt zichzelf voor door zijn voornaam 
te noemen 

Gebruikt troostende woorden om 
een ander te troosten (stil maar, 
gaat het?) 

Stelt zichzelf netjes voor (ik ben 
Wouter Smit) 

Gebruikt woorden om beleefdheid 
uit te drukken (dank u, sorry, 
mag ik iets vragen) 

 

Nodigt een ander uit, heet hem 
welkom, en biedt hem iets aan 

Stelt iemand anders voor 

9 10 11 12 

Geeft een complimentje over een 
handeling of gedrag (je hebt me 
goed geholpen, wat aardig van je) 

Reageert op een complimentje 

Durft aan te geven dat hij het 
ergens niet mee eens is 
(negatieve beoordeling) 

Reageert op een gepaste manier op 
kritiek 

Reageert op een gepaste manier op 
verontschuldiging 

 

Kan op een tactvolle en duidelijke 
manier iemand onverwachte 
informatie meedelen 

Geeft op een correcte manier 
kritiek aan bekenden 

13 14 15 16 

Is zich bewust van lichaamstaal van 
de ander tijdens een gesprek 

Wisselt op een passende manier 
informatie uit in een informeel 
gesprek 

Beantwoordt een uitnodiging van een 
onbekende 

Geeft ongelijk toe aan zowel docent 
als medeleerling  

Wisselt informatie uit tijdens een 
formeel gesprek  

Hanteert gespreksregels om op een 
beleefde manier aan het woord te 
komen 

Vraagt in een gesprek naar de 
gevoelens van de ander (vind jij 
dat ook?) 

Stelt een reactie uit tot hij de 
bijdrage van de ander 
geïnterpreteerd en beoordeeld 
heeft 

 

 Uit zijn mening in een groep en 
luistert naar de ander om zo tot 
een besluit of compromis te 
komen 

 

 

  

 


