Leerlijnen voor leerlingen met een IQ tot 35

Stamlijn

Merkt zintuiglijke stimulatie op (aanraking, vibratie,
smaken, muziek, licht)
Uit lust- en onlustgevoelens
Kijkt gericht enkele seconden naar een voorwerp of
een gezicht in het midden van zijn blikveld
Kijkt gericht enkele seconden naar een voorwerp of
gezicht aan de rand van zijn blikveld
Volgt bewegingen die direct in het gezichtsveld
komen
Volgt bewegingen tot de middellijn
Volgt een horizontale beweging (van voorwerp of
persoon) vanuit het midden van het blikveld
Accepteert lichamelijke aanraking en bewegingen
Accepteert ADL (baden, douchen, gezicht wassen,
haren kammen, zich verschonen, neus
schoonmaken, aan- en uitkleden)
Zuigt en slikt reflexmatig
Zuigt vloeibaar voedsel op of slikt het door
Opent zijn mond als voedsel wordt aangeboden
Geeft een (glim)lach als een vertrouwd gezicht in het
blikveld verschijnt
Reageert op nauw contact met een bekende
volwassene
Laat zich kalmeren door lichamelijk contact
Laat zich kalmeren wanneer behoeften bevredigd
worden (eten, verschonen, lichamelijk ongemak
verzachten)
Laat zich kalmeren door een vertrouwde stem
(gedrag verandert in reactie op een stem)
Reageert als een persoon tegen hem/haar praat
Lacht als een ander tegen hem/haar praat
Vocaliseert klinkergeluiden (ooh, aaah)

Zelfredzaamheid

Spelontwikkeling

Sociaal - emotioneel

Communicatie

Sensomotoriek

Doelen uit stamlijn A

Trapt krachtig ongericht met beide benen
Draait het hoofd opzij vanuit rugligging
Houdt het hoofd vast in de middellijn
Beweegt het hoofd mee wanneer hij aan zijn armen
wordt opgetrokken
Tilt het hoofd een stukje op vanuit buikligging
Draait het hoofd opzij vanuit buikligging
Valt terug vanuit zijligging op de rug of buik
Steunt op de onderarmen in buikligging
Tilt het hoofd een stukje op vanuit rugligging
Houdt de rug minder krom als hij geholpen wordt in
de zithouding
Brengt de handen naar de mond
Houdt de handen iets geopend
Houdt een voorwerp vast dat in de hand gegeven
wordt
Brengt de handen in de middellijn bij elkaar

Zelfredzaamheid

Sociaal -

Communicatie

Sensomotoriek

Doelen uit stamlijn A

emotioneel
Spelontwikkeling
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Reageert op verschillende prikkels (geluiden) door
het hoofd (of de ogen) te draaien
Draait hoofd/ogen richting een geluid dat vlakbij
wordt gemaakt
Volgt een verticale beweging (van voorwerp of
persoon) vanuit het midden van het blikveld
Volgt een bewegend voorwerp met de ogen van links
naar rechts en kijkt het voorwerp na in de richting
waarin het verdwijnt
Merkt in een prikkelarme ruimte meerdere grote
kleurige voorwerpen op binnen zijn totale blikveld
Wisselt zijn blik van het ene voorwerp/persoon naar
het andere
Grijpt/reikt naar voorwerpen die net buiten bereik
zijn
Merkt personen op die door bewegen (zwaaien)
aandacht proberen te trekken
Merkt bij een eentonig geluid een variatie op
Reageert op verschillen in smaken (zoet, zuur, zout
en bitter)
Reageert op verschillen in temperatuur (warm en
koud) eten/drinken
Reageert op verschillen in temperatuur op de huid
(water, aanraking)
Reageert op verschillen in textuur (glad, hard, ruw,
zacht)
Reageert met geluiden, mimiek en/ of glimlach op
gezichtsuitdrukkingen van volwassenen
Kijkt verbaasd of boos als de volwassene ineens een
andere gezichtsuitdrukking heeft
Reageert anders op een bekend persoon dan een
onbekend persoon
Geeft blijk van herkenning bij toenadering door een
vertrouwd persoon

Zelfredzaamheid

Spelontwikkeling

Sociaal - emotioneel

Communicatie

Sensomotoriek

Doelen uit stamlijn B

Laat zich kalmeren door een stem van een
willekeurig persoon (gedrag verandert in reactie op
een stem)
Reageert met een glimlach op een lachend gezicht
Herhaalt geluiden die hij zelf maakt
Vocaliseert om beurten met een volwassene
Vocaliseert gevarieerde geluiden: klinkers,
medeklinkers en niet-Nederlandse klanken
(bijvoorbeeld de lippen laten trillen)
Speelt met verschillende toonhoogtes en
geluidssterktes
Steunt actief op onderarmen vanuit buikligging
Richt kin en schouders op in buikligging, waarbij
lichaamsgewicht op onderarmen rust
Rolt vanuit rugligging tot zijligging en terug
Rolt vanuit rugligging tot buikligging
Strekt de rug als hij geholpen wordt in de zithouding
Zit met steun (ander houdt hem in zit)
Heeft een goede controle over het neerleggen van
het hoofd
Kijkt naar/speelt met eigen handen
Onderzoekt een voorwerp met de mond
Grijpt/reikt vanuit rugligging naar voorwerpen in het
midden van zijn blikveld
Pakt met zijn handen zijn voeten
Bekijkt een voorwerp voor het in de mond te
stoppen
Werkt mee met aan- en uitkleden door een
lichaamsdeel op te tillen of in de juiste richting te
bewegen

Zelfredzaamheid

Spelontwikkeling

Communicatie

Sensomotoriek

Doelen uit stamlijn B

Sociaal - emotioneel
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