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Observatielijst communicatieve redzaamheid   

 

Middels deze vragenlijst willen wij een goed beeld van de communicatieve redzaamheid van de 

leerling krijgen. Het is verhelderend als u duidelijke voorbeelden geeft. Mogelijk staan er 

vragen bij die niet passend zijn bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. Bij deze vragen 

kunt u aangeven dat ze niet van toepassing zijn. Graag digitaal invullen! 

 Spraakproductie 

 

Articulatie, verstaanbaarheid, volume en tempo 

Is de verstaanbaarheid/uitspraak van de leerling een probleem? 

➢ Zo ja, beschrijf de problemen aan de hand van de volgende vragen en geef 

voorbeelden. 

➢ Bij nee, ga door naar het onderdeel spraakperceptie 

 

1. Heeft de leerling moeite met het uitspreken van bepaalde klanken?  

2. Worden er klanken (medeklinkers, medeklinkerverbindingen, klinkers) weggelaten 

en/of vervangen? (bv tap ipv trap)?  

3. Hoe is de mondmotoriek? 

4. Hoe is de verstaanbaarheid bij opwinding/enthousiasme? 

5. Hoe is de verstaanbaarheid bij onzekerheid ?  

6. Praat de leerling te snel of te langzaam? 

7. Praat de leerling te zacht of te hard? 

 

Beschrijving/voorbeelden: 

 

 

 

Spraakperceptie  

 

Informatieverwerking: 

Beschrijf de auditieve informatieverwerking van de leerling. 

Denk aan: 

 

1. Onthouden van enkelvoudige of meervoudige opdrachten. 

2. Het (non)verbaal reageren op auditief gegeven informatie. 

3. Het wel/niet vertraagd reageren op een onderwerp dat eigenlijk al afgesloten is.  

4. Wat valt u op aan de luisterhouding van deze leerling in de grote of kleine kring of in 

een klassengesprek? 

 

Beschrijving/voorbeelden: 
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Spraakverstaan 

Heeft de leerling last van omgevingsgeluid, en zo ja, hoe is dit zichtbaar? (m.a.w. wat doet de 

leerling dan?) 

Beschrijving/voorbeelden: 

 

 

 

Fonemisch bewustzijn  

Is het fonemisch bewustzijn van de leerling een probleem? 

➢ Zo ja, beschrijf de ontwikkeling en geef voorbeelden. 

➢ Bij nee, ga door naar het onderdeel grammatica. 

 

Beschrijf de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn van de leerling. 

Denk aan: 

 

1. Geluiden herkennen, lokaliseren en betekenis geven. 

2. Auditieve aangeboden instructie nadoen of opvolgen. 

3. Rijmen (rijmpjes opzeggen, eindrijm herkennen, zelf eindrijm toepassen). 

4. Benoemen beginklank, eindklank, middenklank in mkm-woorden. 

5. Auditieve synthese van mkm-woorden (samenvoegen van afzonderlijke klanken). 

6. Auditieve analyse van mkm-woorden (woorden in afzonderlijke klanken uitspreken). 

7. Herkennen van klankverschillen (ook als de leerling de articulatie van de bedoelde 

klanken nog niet beheerst). 

Beschrijving/voorbeelden: 

 

 

 

Grammatica 

 

Woordvorming 

Beschrijf de vaardigheden van de leerling bij het vervoegen/ verbuigen van werkwoorden, 

meervouden, verkleinwoorden en de trappen van vergelijking?  

Voorbeelden van mogelijke fouten: ik zoeken, een klein muis, ik ben de goedste. 

 

Beschrijving/voorbeelden: 

 

 

 

Zinsbouw 
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Beschrijf de zinsbouw van de leerling.  

Denk aan: 

 

1. Uit hoeveel woorden bestaan de zinnen die de leerling maakt? 

2. Zijn de zinnen die de leerling maakt volledig of worden er zinsdelen/woorden 

weggelaten? 

3. Is de woordvolgorde in de zinnen juist? 

4. Maakt de leerling al samengestelde zinnen?  

5. Gebruikt de leerling persoonlijke voornaamwoorden op de juiste manier?  

Beschrijving: 

 

 

 

Voorbeelden van zinnen/uitingen van de leerling: 

 

 

 

 

Semantiek 

 

Woordenschat 

Beschrijf de woordenschat van de leerling.  

Denk aan: 

 

1. Is er sprake van een beperkte passieve woordenschat? 

2. Is er sprake van een beperkte actieve woordenschat? 

3. Hoe beklijven aangeboden nieuwe woorden?  

4. Past de leerling nieuw geleerde woorden toe in het spontane taalgebruik? 

5. Heeft de leerling moeite om op woorden te komen? Zo ja, hoe lost de leerling dit op? 

Beschrijving/voorbeelden: 

 

 

 

Taalbegrip 

Beschrijf het taalbegrip van de leerling?  

Denk aan het begrip tijdens: 

 

1. Mondelinge instructies. 

2. Gesprekken met leerkracht/leerlingen. 

3. Kring-/klassengesprekken.  

4. Vrije situaties. 

5. Situaties die afwijken van de dagelijkse routines. 
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Beschrijving/voorbeelden: 

 

 

 

Taaldenken 

Kan de leerling taal-denkrelaties leggen? * Streep door wat niet van toepassing is. 

Denk aan: 

 

1. Oorzaak-gevolg (Bv. vaas laten vallen = kapot).   ja/nee 

2. Middel-doel (Bv. medicijn = beter worden).  ja/nee 

3. Categorieën.        ja/nee 

4. Instrument-handeling (Bv. Schaar + knippen).  ja/nee 

5. Deel-geheel (Bv. trapper + fiets).    ja/nee 

6. Tegenstellingen (Bv. groot + klein).   ja/nee 

7. Wat hoort bij elkaar? (Bv. schoen + voet).   ja/nee 

 

 

Pragmatiek  

 

Uitdrukkingsvaardigheden algemeen: 

Beschrijf hoe de leerling zich duidelijk maakt tijdens instructies/gesprekken met leerkracht en 

medeleerlingen, in de kring en vrije situaties. 

Beschrijving/voorbeelden: 

 

 

 

Verhaalopbouw 

Beschrijf hoe de leerling een verhaal opbouwt. 

Denk aan: 

 

1. Kan de leerling een verhaal vertellen aan de hand van plaatjes of een prentenboek?  

2. Kan de leerling iets vertellen buiten het hier en nu?  

3. Maakt de leerling een duidelijk begin, midden en eind in zijn of haar verhaalopbouw? 

4. Kan de leerling bij het onderwerp blijven tijdens het vertellen? 

5. Houdt de leerling rekening met de voorkennis van de luisteraar? 

6. Verduidelijkt de leerling zichzelf als hij niet door anderen begrepen wordt. 

Beschrijving/voorbeelden: 

 

 

 

Wederkerigheid 
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Beschrijf de wederkerigheid in de communicatie. 

Denk aan: 

 

1. Maakt de leerling voldoende oogcontact?  

2. Kan de leerling op zijn of haar beurt wachten? 

3. Durft de leerling om hulp te vragen/hoe doet hij  of zij dat? 

4. Neemt de leerling gespreksinitiatieven? 

5. Reageert de leerling op wat anderen zeggen; is er sprake van tweerichtingsverkeer? 

6. Hoe is de interactie tussen de leerling en de leerkracht?  

7. Hoe is de interactie tussen de leerling en onbekenden? 

8. Hoe is de interactie tussen de leerling en de klasgenoten? 

Beschrijving/voorbeelden: 

 

 

 

Weerbaarheid  

Beschrijf de weerbaarheid van de leerling in de communicatie.  

Denk aan: 

 

1. Is er sprake van spreekangst? 

2. Komt de leerling voor zichzelf op?  

3. Uit de leerling zijn of haar gevoelens; en hoe doet hij of zij dat? 

4. Uit de leerling zijn of haar wensen; en hoe doet hij  of zij dat? 

5. Vraagt de leerling hulp bij onduidelijkheden? 

6. Vraagt de leerling hulp bij het oplossen van conflicten? 

Beschrijving/voorbeelden: 

 

 

 

 

Samenvattend 

 

Wat betekenen de communicatieproblemen  voor het functioneren van de leerling in de 

groep/klas? 

Beschrijving/voorbeelden: 

 

 

 

Wat betekenen de communicatieproblemen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

leerling? 
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Beschrijving/voorbeelden: 

 

 

 

Wat wordt er binnen de groep al gedaan om deze problemen te ondervangen? Wat werkt wel? 

En wat werkt niet? 

Beschrijving/voorbeelden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


