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Voor Ida
Voor Ida, onze grote inspirator

Ida Ekkens heeft zich sterk gemaakt voor het schrijven van dit boek vol ideeën om de tactiele 

ontwikkeling te stimuleren en trainen. 

Met een ongekende energie en vol enthousiasme heeft zij geparticipeerd in de redactie. 

Tijdens bijeenkomsten deelde zij haar brede ervaringskennis met de andere leden op zeer 

inspirerende en voortvarende wijze.

Ida is helaas 10 maart 2004 overleden. 

Zij heeft het schrijven van dit boek niet kunnen voltooien. 

In dit boek heeft Ida nog veel van haar ideeën kunnen aanreiken. 

Ze gebruikte vaak de volgende metafoor: 

“Als ik deze steen in het water gooi, krijg je een kring die steeds verder uitbreidt.” 

Hopelijk vormt dit boek daar een bijdrage aan. 
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Voorwoord
In aansluiting op de ontwikkeling van Tactiel Profiel, een observatie instrument om het tactiel 

functioneren in kaart te brengen, is dit activiteitenboek geschreven. Vanuit de praktijk werd de 

behoefte geuit om ook oefen- en lessuggesties te krijgen: “Hoe te handelen na een afname. 

Een score is leuk, maar hoe nu verder….?”

Deze vraag heeft geresulteerd in de map, die nu voor u ligt. De oefen- en lessuggesties zijn geschreven 

door praktijkmedewerkers die in hun dagelijkse trainings- en klassensituatie werken met kinderen met 

een ernstige visuele beperking. Alle leden van de redactie zijn bekend met Tactiel Profiel en de opbouw 

van dit observatie-instrument; de opzet van deze map correspondeert met die van Tactiel Profiel. 

In de handreiking staat beschreven, op welke wijze deze map het best gebruikt en ingezet kan worden.

Bij alle beschrijvingen wordt hetzelfde format gehanteerd. De schrijfstijlen zijn onderling wat 

verschillend; dit bleek niet te vermijden met een brede redactie.

In het colofon treft u alle redactieleden aan; bijzondere dank gaat uit naar hun inzet bij het schrijven 

van dit boek, wat een klus bleek te zijn die groter was dan vooraf werd geschat. Het gesleep met 

materialen, maken van foto’s, schrijven van documenten en ook het matchen van de foto’s met de 

corresponderende documenten bleek een zeer tijdrovende bezigheid. 

Een aparte vermelding verdient dan ook Neeltje Janssen, die de volledige eindredactie op zich genomen 

heeft. Zij heeft alle documenten doorgeworsteld, bijgesteld en ervoor zorg gedragen dat alle 

documenten voorzien zijn van de bijpassende foto. Daarnaast zijn wij ook de referenten zeer erkentelijk 

voor het feit dat zij vele documenten hebben doorgelezen en aangevuld met bruikbare tips en andere 

inzichten.

Het schrijven van deze map is mogelijk gemaakt door de Stichting InZicht van ZonMw, die voor de 

financiering heeft gezorgd.

Wij hopen dat dit boek een inspiratiebron kan zijn bij het stimuleren en trainen van de tactiele 

ontwikkeling.

Namens de redactie,

Ans Withagen
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Hoofdstuk 1

1 Algemene opmerkingen
In dit activiteitenboek zijn materialen, ideeën en lessuggesties verzameld om het tactiel functioneren 

gerichter te stimuleren en trainen. In sommige gevallen gebeurt dit expliciet, echter idealiter is dit 

geïntegreerd in de totale benadering van het kind. Zoals één van de schrijvers treffend zei: “Eigenlijk 

moeten alle lezers gestimuleerd worden om door een tactiele bril te kijken naar al het materiaal in hun 

omgeving en zich afvragen wat een kind nodig heeft en moet weten.”.

Uiteraard is dit aanbod niet voor alle kinderen met een ernstige visuele beperking hetzelfde. Vele 

factoren zijn van invloed op het tactiel waarnemen en functioneren; voor meer achtergrondinformatie 

over dit onderwerp wordt verwezen naar het hoofdstuk ’Factoren van invloed’ in Tactiel Profiel 

(bladzijde 189 t/m 217).

1.1
Beschermende en discriminatieve functie van de tast

De tast heeft in de vroege ontwikkeling van kinderen een zeer belangrijke functie.  

Tijdens de fase van de hechting speelt tast in combinatie met diepe druk, een cruciale rol. De tast 

is in oppervlakte het grootste zintuig, via vele huidcellen krijgt een kind informatie terug over een 

aanraking of botsing. Aanvankelijk heeft de tast meer een beschermende functie, gericht op de 

veiligheid en ‘in stand houding’ van het individu. 

 

Een aanraking geeft dan in de meeste gevallen ook een terugtrekreactie ’Pas op, een aanraking’, 

zonder dat het kind al registreert of dit een veilige aanraking is. De hoedanigheid van de aanraking 

wordt nog niet onderscheiden. Door de combinatie van rustige bewegingen, warmte en stevige diepe 

druk zoals in een verzorgingscontact kan een kind zich veilig en lekker gaan voelen onder aanraking. 

Een draagzak is een ander voorbeeld van een goed middel om een kind zich geborgen en veilig te laten 

voelen; het kind krijgt direct feedback van de drager.

Pas in een later stadium krijgt de tast een meer discriminatieve functie en kan een kind dit zintuig 

bewust gaan inzetten als informatiekanaal. 

 

In Tactiel Profiel is in de inleiding een paragraaf opgenomen over tactiele afweer (bladzijde 9). 

Wanneer een kind tactiele afweer laat zien, zoals daar beschreven staat, is het raadzaam een 

deskundige (een paramedicus, bijvoorbeeld een ergotherapeut, logopedist of kinderfysiotherapeut) 

te raadplegen, voordat een training of stimuleringsprogramma van start gaat. 

Mogelijk is een kind in zijn sensomotorische ontwikkeling nog in de fase dat de beschermende tastzin 

overheerst ten nadele van de discriminatieve en kan het daardoor nog niet openstaan voor bijvoorbeeld 

tactiele training. 

Het is ook mogelijk dat prikkels door het kind anders waargenomen worden (onder- of overregistratie), 

waardoor het afweer laat zien. A.J. Ayres heeft over dit onderwerp veel geschreven; voor meer informa-

tie wordt daar naar verwezen.

1.2
Gebruik gezichtsvermogen tijdens training

Evenals bij de afname van Tactiel Profiel is het wat de schrijvers van dit activiteitenboek betreft, ook 

alleen maar toe te juichen wanneer naast het tactiele kanaal ook visuele mogelijkheden maximaal 

benut worden. Het gezichtsvermogen waarover kinderen met een ernstige visuele stoornis mogelijk 
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nog beschikken, kan ingezet worden bij de stimulering en training van het tactiel functioneren. 

In enkele gevallen kan zelfs specifiek aandacht geschonken worden aan het visueel functioneren in 

relatie tot het tactiel functioneren. Bij kinderen die bijvoorbeeld aangewezen zijn op het lezen van 

braille, omdat de gezichtsscherpte te laag is om in een vlot tempo zwartschrift te kunnen lezen, 

kunnen andere visuele functies nog wel bruikbaar zijn om in te zetten tijdens activiteiten of lessen. 

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat contouren of vormen, zeker met een dikke lijn afgebeeld, ook 

visueel waargenomen kunnen worden. In dat geval kan de keuze gemaakt worden bepaalde vakken 

(bijvoorbeeld wiskunde, biologie) te laten ondersteunen met visueel lesmateriaal. Voor een ander 

kind is het bijvoorbeeld mogelijk om kleuren waar te nemen of schaduwvlakken, wat goed ingezet 

kan worden bij de oriëntatie in de ruimte.

Om hierin evenwichtige keuzes te maken is het van belang in een trainingssituatie te onderzoeken 

waar de mogelijkheden en onmogelijkheden van beide zintuiglijke kanalen liggen. Op grond van deze 

bevindingen kan een zogenaamd twee-sporenbeleid opgesteld worden.

Voor sommige kinderen is het emotioneel te belastend om beide zintuigen te trainen of in te 

schakelen. Kinderen met een progressieve visuele aandoening bijvoorbeeld kunnen angst- en 

verzetreacties vertonen wanneer een start wordt gemaakt met de training van tactiele vaardigheden. 

Een nauwgezette observatie van de reacties in relatie tot het aanbod in de training is een voorwaarde 

voor een goede samenwerking met het kind en het verloop van de training. Als het bewust inschakelen 

van het tastzintuig nog te belastend is voor een kind, kan ervoor gekozen worden om in de visuele 

training tactiele componenten te verstoppen (bijvoorbeeld bij visuo-motorische taken). Geleidelijk 

kunnen de motorische vragen ‘opgevoerd’ worden. Bij een ander kind kan het juist positief werken om 

duidelijk de keuze te maken voor het tastkanaal, om aan acceptatie en verdriet toe te komen.

Om beide kanalen optimaal te trainen, kan in sommige gevallen de keuze gemaakt worden één zintuig 

tijdelijk ‘uit te sluiten’ (bijvoorbeeld visus door te blinddoeken) om de verleiding om ‘ook even te kijken’ 

te verminderen. Deze keuze dient steeds zeer verantwoord gemaakt te worden en het nut hiervan moet 

duidelijk zijn. In het dagelijks leven lopen de kinderen immers ook niet met blinddoeken op. Voorop 

staat een gerichte observatie en bewuste keuze in de trainingsaanpak.

1.3
Algemene stimulerings-en trainingssituaties

In een aantal situaties wordt het tastkanaal op een praktische, vanzelfsprekende manier gestimuleerd. 

De suggesties die binnen deze situaties vallen, zijn niet allemaal opgenomen in dit activiteitenboek. 

Het is van belang binnen onderstaande situaties de tast van het kind gericht te observeren:

óó Zelfredzaamheidstraining/Activiteiten Dagelijks Leven (ADL)

óó spel

óó oriëntatie & mobiliteit

óó textiele werkvormen

óó handvaardigheid

óó algemene technieken

óó zaakvakken zoals geografie en biologie: tekeningen en kaarten lezen 

óó huishoudkunde

Als een kind gerichte tactiele stimulering of training krijgt, kan binnen deze situaties geobserveerd 

worden of de geleerde vaardigheden gegeneraliseerd worden. Ook kunnen aanknopingspunten gezocht 
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worden om bepaalde subvaardigheden te stimuleren middels een bepaalde opdracht (bijvoorbeeld 

tweehandigheid bij textiele werkvormen met een weefraam).

1.4
Conceptvorming
De conceptvorming vindt plaats doordat we “dingen meemaken, tegenkomen en gebruiken. 

De verschillende ervaringen en waarnemingen blijven niet als talloze losse flarden in het geheugen 

hangen; ze worden gegroepeerd in betekenisvolle eenheden, de zogenaamde concepten. De basis van 

het concept wordt gevormd door de kennis die we opdoen door waarneming van en ervaringen met de 

referent.“

Essentiële voorwaarden voor het categoriseren of groeperen van die ervaringen zijn:

óó ontdekken van gelijkenissen tussen ervaringen

óó ervaringen met de referent in diverse contexten en verschijningsvormen

óó ervaringen met plaatsvervangers van de referent

óó waarnemen van ervaringen van andere met de referent

óó ontdekken van de categorie

(Uit: ‘Zweeftaal en andere raadsels in het woordbegrip van blinde kinderen’, van C.M. Linders, 1998, 

pagina 39-40 en FanTAStisch; een inspiratiebron voor ouders van blinde kinderen. Visio uitgave 2015)

 

De conceptvorming verloopt anders voor kinderen met een ernstige visuele beperking doordat het voor 

hen veel complexer is de meest essentiële informatie uit een ervaring of context te halen. 

Informatie en ervaringen om de conceptvorming te stimuleren zal explicieter in de begeleiding 

aangeboden moeten worden. Excursies en uitjes naar bijvoorbeeld de markt, de bakker, het 

postkantoor zouden een vanzelfsprekend onderdeel in de begeleiding van kinderen met een ernstige 

visuele beperking moeten innemen. 

Uiteraard is zowel de houding van het kind zelf (staat het nieuwsgierig/ onderzoekend of afwachtend 

in de wereld) als het aanbod uit/in de omgeving bepalend voor de conceptvorming.

1.5
Algemene observatiepunten

Een aantal observatiepunten is niet steeds expliciet in elk format opgenomen, aangezien deze zo 

essentieel zijn en bijna in alle gevallen specifiek geobserveerd moeten worden. 

Hieronder staan enkele punten, waar in de observatie steeds op gelet zou moeten worden:

óó Algemene werkhouding: 

Is het kind nieuwsgierig? Gaat het zelf op verkenning uit of moet veel aangedragen worden? 

Heeft een kind veel aanmoediging nodig of is het uit zichzelf gemotiveerd? Begint het impulsief te 

verkennen of maakt het kind eerst een plannetje? Werkt het kind chaotisch of systematisch? 

Hoe is het doorzettingsvermogen? Welke eisen stelt een kind aan zichzelf? Hoe lang kan een kind 

geconcentreerd met een taak bezig zijn? Is de taakbenadering analytisch of globaal? 

Waar liggen de sterke kanten van een kind; kiezen voor zwakke kanten compenseren of zwakke kanten 

versterken in een training.?

óó Aandachtsniveau: 

Is het kind alert genoeg om zich op het spel of de taak te kunnen concentreren? Is het aandachts-

niveau constant of wisselend (in hoeverre is het tasten daarop van invloed?). 

Maakt het kind vaak een afwezige of vermoeide indruk?
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óó Tactiele afweer: 

Is dit direct in de houding waarneembaar (afweer met hele lijf of alleen 

bepaalde delen, bijvoorbeeld: voetzolen, handpalm of handrug, in en om de mond, het hoofd)? 

Is er een sterke voorkeur/afkeur voor bepaalde materialen? 

Bouwt de afweer op, wordt die bijvoorbeeld pas merkbaar na 15 tot 20 minuten tastactiviteit (kind 

wordt drukker, krijgt een kleur, gaat krabbelen of jeuken of sluit zich juist af). 

óó Tweehandigheid en manipuleren: 

Worden beide handen ingeschakeld? Bij jonge kinderen is het belangrijk dat beide handen middenvoor 

samengebracht kunnen worden en samenwerken. Kan het kind met beide handen manipuleren? 

(het is hierbij normaal dat de dominante of voorkeurshand dit iets beter of sneller kan). Bij peuters 

en oudere kinderen wordt het belangrijk te observeren of er een duidelijke verdeling is tussen een 

werkhand (dynamisch) en steunhand (fixerend). Kan het kind informatie uit één hand koppelen aan 

informatie uit de andere hand (bijvoorbeeld bij matching- of vergelijkingstaken)

óó Taststrategie: 

Hoe benadert het kind een taak? Is een kind in staat de taststrategie aan te passen aan het doel van 

een taak? Maakt een kind adequaat gebruik van geboden referentiepunten? Tast een kind gedetailleerd 

of globaal?

óó Tastgevoeligheid: 

Worden bepaalde texturen, materialen en temperaturen niet meer gevoeld? Schakelt het kind 

gemakkelijk de hele hand in of gebruikt het alleen de vingertoppen? Wordt de druk aangepast? 

Wordt de mond nog steeds ingeschakeld als een bevestigende check? Als het kind al tastend met de 

hand of vingers ergens tegen aan komt, wordt het dan ook opgemerkt of niet (bijvoorbeeld als er iets 

met de zijkant van een pink geraakt wordt?)

1.6
Trainingsprogramma’s
Bepaalde trainingsprogramma’s stimuleren of trainen de tast in een leergang; totale methodes zijn 

niet opgenomen in deze klapper. Er zou tekort gedaan worden aan de programma’s om deze te 

reduceren tot één A4tje. Hieronder volgt een aantal aanraders om te betrekken in het totale 

stimulerings- en lesprogramma:

óó Lilly Nielsen (Little room en resonantieplank)

De methode van Lilly Nielsen is met name opgezet als stimuleringsprogramma voor jonge kinderen en 

kinderen met een meervoudige beperking. Zij richt de omgeving voor kinderen die niet uitgelokt worden 

of beperkt zijn in hun bewegingsmogelijk en, zó in dat de geringste beweging van het kind een respons 

geeft. Het kind zal deze respons als een beloning voor zo’n beweging ervaren en zich aangespoord 

voelen om dit te herhalen.

De methode is dus minder gericht op handelen met het kind, maar op aanpassing van de omgeving, 

waarbij het kind uitgelokt wordt door tactiele en auditieve prikkels.

óó Basale stimulatie (Frölich)

Basale stimulatie (Fröhlich) is het aanbieden van prikkels in de directe nabijheid van het lichaam  

aansluitend op de lichaamsgebondenheid met als voornaamste doel het verrijken van de leefwereld 

van het kind. Het is een totaalbenadering die de verschillende ontwikkelingsgebieden probeert te 

integreren (sensomotorisch leren). Fröhlich onderscheidt verschillende vormen van stimulatie, 
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namelijk somatische stimulatie, haptisch-tactiele stimulatie, akoestisch-vibratorische stimulatie,  

akoestische stimulatie, vestibulaire stimulatie, reuk- en smaakstimulatie. Door systematisch en met 

veel herhaling zintuiglijke prikkels aan te bieden ontwikkelt het Centraal Zenuw Stelsel (CZS) zich  

verder en doet het kind ervaringen op. Hierdoor gaat het zijn buitenwereld meer herkennen en wordt 

zijn leefwereld verrijkt.

óó Een blinde kleuter in je groep; werkboek voor leerkrachten (uitgave Bartiméus)

In deze uitgaven staan veel ideeën en activiteiten beschreven om de ontwikkeling van een blinde 

kleuter gericht te stimuleren; een aantal paragrafen is expliciet besteed aan de tastontwikkkeling en 

conceptvorming.

óó Curriculum Braille

Deze uitgave is een weerslag van de uitwisseling van ervaringskennis door de leden van de werkgroep 

braille. Hierin staan veel praktische tips om de tast (gericht op braille-lezen) te stimuleren in de ver-

schillende onderwijsfasen (voorbereidend, aanvankelijk, voorgezet en revalidatie). In de bijlage staat 

een overzicht met gebruikte materialen en praktische tips voor het onderwijs aan blinde kinderen.

óó Activiteitenmap Meervoudig Gehandicapten ‘Tactiel Functioneren’

Deze activiteitenmap hoort bij het observatie-instrument voor meervoudig gehandicapten Tactiel 

Functioneren (ontwikkeld in Nederland door scholen voor visueel verstandelijk gehandicapten). De map 

met activiteiten is samengesteld en geschreven door leerkrachten en therapeuten, die werken met 

leerlingen met een meervoudige beperking (cognitief ontwikkelingsniveau 0-6 jaar). De activiteitenmap 

bestaat uit praktische tips, oefen- en lessuggesties.

 

óó Tangible Graphics

De leermethode tangible graphics komt oorspronkelijk van het American Printing House for the Blind. 

De methode is in zijn geheel vertaald naar een Nederlandse versie in 1987 (is niet meer verkrijgbaar). 

Het einddoel van de methodiek is het kunnen lezen en begrijpen van grafieken; dit is in kleine  

fundamentele deelstappen uitgewerkt. Het programma begint bij eenvoudige voorstellingen zoals 

lijnherkenning, lijnen volgen en groeit uit tot interpreteren van lijn- en staafgrafieken.

1.7
Handreiking bij het lezen van de verschillende activiteiten 
en lessuggesties

De verschillende activiteiten zijn steeds volgens een vast format geschreven. In deze handreiking staat 

de opzet van dit format beschreven. In de totale lay-out wordt dezelfde opzet gehanteerd als bij het 

hoofdstuk ‘categorieën met items’ uit Tactiel Profiel (observatie-instrument om het tactiel waarnemen 

en functioneren in kaart te brengen). 

De observatie-items zijn onderverdeeld in drie hoofdcategorieën van tactiel functioneren:

óó tactiel-sensorisch functioneren 

óó tactiel-motorisch functioneren

óó tactiel perceptueel functioneren 

 

Daarnaast is een hoofdcategorie met praktische vaardigheden aanwezig, waarin diverse vormen 

van tactiel functioneren geïntegreerd beschreven zijn. Voor meer achtergrondinformatie over de 

categorieën wordt verwezen naar de ‘Theoretische verantwoording’en ‘Handleiding’in Tactiel Profiel. 

Hoofdstuk 1
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2 Opzet categorieën Tactiel Profiel
Tactiel-Sensorisch functioneren

óó Tactiel gewaarworden TG

óó Opmerken OM

óó Lichaamsbewustzijn LB

óó Tastgevoeligheid TGV

óó Propriocepsis PC 

Tactiel-motorisch functioneren
óó Tastend onderzoeken TO

óó Manipuleren MP

óó Tweehandigheid TH

óó Grote en nabije ruimte GNR 

Tactiel-perceptueel functioneren
óó Herkennen HK

óó Detailwaarneming DW

óó Discrimineren DC

óó Construeren/reproduceren CR

óó Deel-geheel relaties DGR

óó Tactiel ruimtelijk TR

óó Figuur-ondergrond FO

óó Drie/twee dimensionaal DTD

óó Tactiele Taal TT

Praktische Vaardigheden
óó Taststrategie TS

óó Zelfredzaamheid ZR

óó Spel SP

óó Koppelen object aan functie OF

óó Handelingsvolgorde HV

óó Omgaan met variabelen OV

 

De subcategorieën zijn steeds onderverdeeld in leeftijdsniveaus met observatie-items. Hierbij wordt de 

volgende leeftijdsindeling gehanteerd:

Kalenderleeftijd Niveau
0 en 1 jaar A (0 tot 2 jaar)

2 en 3 jaar B (2 tot 4 jaar)

4 en 5 jaar C (4 tot 6 jaar)

6,7 en 8 jaar D (6 tot 9 jaar)

9,10 en 11 jaar E (9 tot 12 jaar)

12, 13, 14 en 15 jaar F (12 tot 16 jaar)

Niet elke subcategorie heeft observatie-items voor alle leeftijden; zo zijn er binnen de subcategorie 

‘Tactiel gewaarworden’ bijvoorbeeld alleen observatie-items beschreven voor de leeftijdsniveaus A en B. 
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Het gaat bij deze subcategorie om de eerste bewustwording van tactiele prikkels in de omgeving. Dit 

gegeven hoeft niet meer expliciet gestimuleerd te worden, als een kind zich bewust is van tactiele 

prikkels. Daarom zijn bij de subcategorieën geen C, D, E of F items opgenomen.

Al de leeftijdsniveaus in Tactiel Profiel bevatten observatie-items welke opklimmen in 

moeilijkheidsgraad. In dit activiteitenboek wordt de categorie-indeling gehanteerd, onderverdeeld in 

leeftijdsniveaus; er vindt geen verdere onderverdeling plaats op item-niveau. 

Wanneer er meerdere activiteiten en lessuggesties staan beschreven binnen één leeftijdsniveau, zijn 

deze geordend op alfabet (niet hiërarchisch gestructureerd). 

De leeftijdscategorie is een handreiking; soms zijn kinderen eerder aan een bepaalde activiteit toe en 

soms heeft een kind meer oefentijd voor een bepaalde handeling nodig. Een indeling op leeftijd is 

soms enigszins kunstmatig en kent overgangsperioden. Het verdient dan ook aanbeveling de leeftijds-

categorie vóór en ná de groep waarmee gewerkt wordt te lezen (dus wanneer de doelgroep bijvoor-

beeld leeftijdscategorie C is, dan ook ideeën lezen in leeftijdscategorie B en D).

Wanneer er geen observatie-items beschreven zijn in Tactiel Profiel op een bepaald leeftijdsniveau, 

bijvoorbeeld ‘Tactiel Gewaarworden, niveau C’, worden er ook geen stimulerings- of lessuggesties 

beschreven in deze activiteitenmap.
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3 Opzet van het format
Opzet van het formatElke activiteit wordt op de volgende wijze beschreven:

Hoofdcategorie:
Hier staat de hoofdcategorie beschreven waarbinnen de activiteit of training valt.

Deelcategorie: 
Hier wordt de subcategorie vermeld waar specifiek aandacht aan wordt besteed.

Leeftijdsniveau: 
Hierbij wordt de leeftijdsindeling gehanteerd van Tactiel Profiel, welke suggesties beschreven voor 

meerdere leeftijdsniveaus bijvoorbeeld AB (0 tot 4 jaar). Het gegeven leeftijdsniveau is een hand-

reiking, uiteraard zijn sommige kinderen al eerder aan een bepaalde activiteit toe dan andere en 

kunnen bepaalde activiteiten ook op latere leeftijd herhaald worden. 

In het kwadrant rechtsboven staat een foto afgebeeld met materiaal dat gebruikt kan worden bij de 

activiteit of les.

Activiteiten en lessuggesties: 
In deze alinea worden ideeën aangedragen voor spelletjes en oefeningen, welke allemaal met het 

materiaal uitgevoerd kunnen worden.

Mogelijke opbouw: 
Hier wordt beschreven hoe de activiteiten en lessuggesties opgebouwd kunnen worden in 

moeilijkheidsgraad. De opzet verloopt bijna altijd van een enkelvoudige naar een meer complexe 

opdracht. Soms loopt de opzet van de alinea’s ‘activiteiten en lessuggesties’ en ‘mogelijke opbouw’ 

enigszins door elkaar. 

Observatie- en aandachtspunten: 
In deze alinea worden enkele specifieke aandachtspunten opgesomd om te observeren bij genoemde 

activiteit. In de paragraaf ‘algemene opmerkingen’ staan enkele observatiepunten beschreven, die op 

veel items van toepassing zijn en om deze reden niet opnieuw bij elk item vermeld worden. 

De taststrategie welke een kind hanteert om een bepaalde opdracht uit te voeren is een voorbeeld van 

een observatiepunt, dat bij veel taken van toepassing is. Het is van groot belang te weten hoe een kind 

een taak uitvoert en of een vaardigheid in voldoende mate beheerst wordt. Dit wordt niet als 

observatie-item bij elke activiteit herhaald.

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën: 
Hier staan andere subcategorieën vermeld, welke ook gestimuleerd kunnen worden met het 

beschreven materiaal. Aangezien een indeling altijd iets kunstmatigs heeft, is een overlap met andere 

subcategorieën vaak logisch en prettig. Zelden wordt een kleine deelvaardigheid ‘sec’ getraind; in de 

meeste gevallen worden meerdere gebieden van het tactiel functioneren tegelijkertijd gestimuleerd.

Alternatieve materialen: 
Hieronder staan suggesties vermeld voor het gebruik van andere materialen, waarmee hetzelfde doel 

gestimuleerd of getraind wordt. Hiermee kan een variatie in het aanbod aangebracht worden.
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1.1 Tactiel gewaarworden TG 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Doe om pols of enkel van het kind een bandje met een belletje of aan de voet een sokje met een  

rammeltje of belletje, zodat het kind zich bewust wordt van de lichaamsdelen en ernaar gaat grijpen. 

Mogelijke opbouw
óó kinderen ontdekken eerder hun handjes dan hun voetjes

óó doe het bandje of sokje bij het kind om of aan en beweeg dan samen hiermee. Doel is dat het kind de 

beweging zelf gaat herhalen en de voetjes gaat aanraken

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer op of het kind de beweging gaat herhalen

óó let op het inschakelen van beide lichaamshelften

óó het is belangrijk dat een ander speeltje of het belletje van de kat niet hetzelfde geluid maakt 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren:  

- Opmerken OM 

- Lichaamsbewustzijn LB

óó Tactiel Motorisch functioneren:  

- Tweehandigheid TH

Alternatieve materialen
óó iets dat kraakt bij aanraking, bijvoorbeeld een papieren zak, kraakfolie, stoffen zakje met kraakfolie 

erin genaaid

Bellenbandje/bellensokje
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1.1 Tactiel gewaarworden TG 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Leg of zet het kind in verschillende houdingen op het boxkleed, gebruik eventueel een begrenzing, 

zoals een speelring, kussens, box. Een begrenzing kan het gevoel van veiligheid vergroten. 

Mogelijke opbouw
Een opbouw kan worden gemaakt in verschillende soorten onderlagen waar het kind op ligt of zit: 

begin met een bekende ondergrond en bouw op door andere, minder bekende ondergronden en 

structuren; afwisseling is van belang.

Observatie- en aandachtspunten
Observeer hoe het kind op de verschillende houdingen en onderlagen reageert: let op afweerreacties; 

met het hele lichaam of delen ervan, zoals handen of voetengeef het kind de tijd om te wennen en te 

reageren.

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren: 

- Opmerken OM 

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren:  

- Tastend onderzoeken TO 

- Grote en nabije ruimte GNR

Alternatieve materialen
óó aankleedkussen met of zonder handdoek 

óó schapenvacht

óó vloerbedekking

óó houten vloer

óó resonantieplank

óó bank

óó bed

Boxkleed
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1.1 Tactiel gewaarworden TG 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
In deze eerste fase is de ontwikkeling van hechting, een gevoel van veiligheid en fysieke steun is 

belangrijk. Dit vormt de basis waarop het kind de omgeving kan en durft te gaan onderzoeken. In de 

draagzak kan het kind dicht tegen de ouder aanhangen; het beweegt met de ouder mee en voelt de 

ouder steeds nabij. Verwoord de geluiden die het kind hoort en de verplaatsingen van degene die hem 

draagt (van boven naar beneden gaan met de trap, van de kamer naar de hal, kast open-kast dicht).

Mogelijke opbouw
óó al vanaf heel jong kan het kind in de draagdoek

óó het kind mag pas na een aantal weken in de draagzak (rechtop): let op de gebruiksaanwijzing

óó als het kind zelfstandig kan zitten mag het in een rugdrager

Observatie- en aandachtspunten
óó een aandachtspunt is het gebruik van de draagzak: veiligheid en ondersteuning, bevestiging

óó let op dat het kind voldoende mee kan maken van wat er om hem heen gebeurt

óó het is belangrijk dat het kind comfortabel ligt of zit

óó observeer of er sprake is van afweer

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren:  

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Propriocepsis PC

Alternatieve materialen
óó er zijn verschillende soorten draagzakken of -doeken, waarbij het kind in verschillende houdingen 

gedragen wordt

Draagzak
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1.1 Tactiel gewaarworden TG 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Tijdens de dagelijkse verzorgingsmomenten kan men veel aandacht geven aan aanraken, knuffelen, 

kriebelen en massage. Ook het bewegen van het kind (wiegen of schommelen) en van de lichaamsdelen 

(handjes naar elkaar toe, handjes naar de mond, handjes naar de voetjes) hoort hier bij.

Lichamelijk contact vindt ook plaats bij activiteiten als inzepen, insmeren en afdrogen.

Mogelijke opbouw
óó rustig beginnen, aankondigen wat er gaat gebeuren, liedjes erbij zingen, praten

óó eerst eventueel wat stevigere activiteiten (bijvoorbeeld stevige massage), daarna overgaan  

op wat lichtere aanrakingen

óó de verzorgingsmomenten kunnen worden gebruikt als rituelen voor de dagindeling

Observatie- en aandachtspunten
óó het kind moet zich veilig voelen, voorkom schrikreacties

óó let op afweerreacties voor bepaalde materialen, aanrakingen of bewegingen

óó lichamelijk contact is een voorwaarde voor de hechtingsontwikkeling. 

óó let op sterke geuren, bijvoorbeeld zeep of lotion

óó lichamelijk contact, nabijheid, is vaak een voorwaarde om te durven tasten en bewegen 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Opmerken OM 

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Tastgevoeligheid TGV 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

Lichamelijk contact
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1.1 Tactiel gewaarworden TG 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het is van belang dat het kind verschillende ondergronden tegenkomt als het door de ruimte beweegt. 

Dit kan zowel binnenshuis als buitenshuis.

Mogelijke opbouw
óó ondergronden buiten kunnen vaak prikkelend zijn voor het kind. Denk aan grind, schelpen, zand, 

blaadjes in de herfst. Ook kunnen kinderen zich eerder bezeren aan de ondergrond buiten. Begin 

daarom met het aanbieden van verschillende ondergronden binnen. Dit kunnen verschillende soorten 

vloerbedekking zijn, maar er kan ook een keer iets speciaals worden neergelegd zoals bijvoorbeeld 

verpakkingsmateriaal of matten 

óó begin met bekende ondergronden en laat het kind daarna onbekende ondergronden ontdekken 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer hoe het kind reageert als het op een bepaalde ondergrond ligt, zit of zich voortbeweegt. 

Denk hierbij aan voorkeur voor bepaalde ondergronden, of het opzoeken van bepaalde ondergronden 

óó observeer of er afweer is voor bepaalde ondergronden en hoe dit zich uit; bijvoorbeeld of het kind de 

handen niet plat op de grond heeft tijdens het kruipen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tactiel gewaarworden TG 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Grote en nabije ruimte GNR

Verschillende ondergronden
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1.2 Opmerken OM 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het is goed om het kind met veel verschillende soorten eten in aanraking te laten komen; zowel met  

de handen als met de mond.

Mogelijke opbouw
óó geef het kind de gelegenheid om zijn eten te verkennen en zichzelf te voeden 

óó blinde kinderen vinden het soms niet prettig om met de handen in half-vloeibaar eten te zitten:  

waarschijnlijk omdat dit blijft plakken aan hun handen en de vorm van de substantie steeds  

verandert. Begin dan eerst met vaster voedsel (koekje, stukje fruit, stukje brood) en bouw dit  

geleidelijk uit 

óó denk ook aan variatie in warmte en geur

Observatie- en aandachtspunten
óó sommige ouders vinden het vervelend als kinderen met hun eten spelen of knoeien. Bespreek met 

ouders het belang van het mogen verkennen van het eten: het is goed voor de ontwikkeling van de 

tast en goed voor het later zelfstandig (en netjes) leren eten

óó bied voedsel aan, laat het verkennen en het kind het zelf doen op de leeftijd die past bij de normale 

ontwikkeling. Als er langer gewacht wordt, accepteert het kind misschien minder snel nieuw  

voedsel of weigert het uit een beker te drinken

óó een zekere voorkeur voor bekend voedsel, drank of eetgerei is normaal, maar dient wel over te gaan

óó zowel in het mondgebied als aan de handen kan afweer duidelijk worden bij bepaalde substanties

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP 

Alternatieve materialen
óó sensopatisch materiaal

Eten
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1.2 Opmerken OM 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Voor het kunnen opmerken van veranderingen in ondergronden is het noodzakelijk dat het kind zich 

beweegt in de ruimte. Als een kind niet zelfstandig door de ruimte gaat, kan het dit samen met iemand 

anders doen. Dit kan door het kind over de onderbenen van een ander persoon te leggen en zo door de 

ruimte te laten ‘kruipen’ of samen ‘bilschuivend’ door de ruimte gaan. Het kind kan ook verplaatst 

worden of onderlagen als verpakkingsmateriaal of isolatiedeken kunnen onder de armen of benen 

gelegd worden, zodat het kind het materiaal tegenkomt.

Mogelijke opbouw
óó gladde oppervlakken (hout, kurk, etc.) en kortpolige vloerbedekking komen het meest voor in de 

huishoudens. Denk ook eens aan vloerbedekking als sisal, verschillende vloertegels, deurmatten, 

badkleedjes 

óó het is goed het kind eens vlak bij de overgang van het ene naar het andere materiaal te leggen, 

óó vooral als het nog weinig beweegt  

óó buiten zijn ook veel verschillende ondergronden te voelen zoals verschillende stenen, grind, gras, 

zand, mos, bladeren in de herfst

óó voor het kind kan het verwarrend werken als men kleden op de vloer legt. Het kind gebruikt vloer- 

oppervlakken namelijk als oriëntatiepunten. Leg de kleden samen neer of benoem het in ieder geval

Observatie- en aandachtspunten
Als men een kind neerlegt op een oppervlak dat het niet prettig vindt, kan dit heel vervelend zijn voor 

het kind. Het kan het grondoppervlak namelijk niet loslaten (zoals het een speeltje kan loslaten dat 

het niet prettig vindt). Observeer dus goed hoe het kind reageert en laat het niet direct alleen op 

een nieuwe ondergrond. Stoppen met bewegen kan een signaal zijn dat het kind de ondergrond of de 

overgang van het ene naar het andere materiaaal niet prettig vindt. Bij kleden of andere ondergronden 

die men onder de voeten of handen legt, kan het kind zelf zijn voeten of handen terugtrekken en het 

opnieuw onderzoeken.

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tactiel gewaarworden TG 

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Grote en nabije ruimte GNR

Grondoppervlakken
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1.2 Opmerken OM 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó lok het kind uit tot het betasten van het gezicht en het lichaam van de ander 

óó maak het ook opmerkzaam op dingen als een horloge, ketting, bril, baard, snor

óó laat het kind ook aan kleding voelen 

óó leg het handje van het kind tegen de mond en hals wanneer de volwassene geluiden maakt of blaast

óó benoem wat het kind aanraakt en laat het kind dit ook bij zichzelf voelen

óó laat het kind ervaren wat er allemaal bij de ouder hoort, zowel het gezicht als ook helemaal tot en 

met de voeten

Mogelijke opbouw
Tijdens de dagelijkse verzorgingsmomenten en in verschillende houdingen, bijvoorbeeld in bad  

en tijdens schootspelletjes 

Observatie- en aandachtspunten
óó belangrijk is dat dit een leuke activiteit is; ook liedjes, geluiden en bewegingen zijn te gebruiken

óó let op dat het kind de tijd heeft ook zelf op onderzoek uit te gaan

óó het kind moet ook de kans krijgen zelf initiatieven te nemen in het onderzoeken

óó let op de grens van het kind in het “laten zien” van wat er allemaal is

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Detailwaarneming DW

Lichamelijk contact
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1.2 Opmerken OM 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De little room is voor veel doelen te gebruiken. Lilly Nielsen heeft deze methode en dit materiaal 

ontwikkeld. Het is belangrijk om informatie die zij hierover heeft geschreven, te lezen. De achter- 

liggende gedachte is dat een kind met een zeer geringe beweging al een voorwerp of materiaal  

tegenkomt en kan betasten. Vervolgens verwacht men dat het kind ditzelfde voorwerp of materiaal 

weer gaat opzoeken. Bij de little room kan ook de resonantieplank gebruikt worden.

Mogelijke opbouw
óó begin met de little room zonder er voorwerpen in te hangen. Hierdoor kan het kind wennen aan het 

liggen in een `huisje`, de begrenzing voelen van de wanden en het geluid ervaren 

óó daarna kunnen er voorwerpen aan toegevoegd worden 

óó afhankelijk van de doelstelling wordt de plek, het soort en de hoeveelheid voorwerpen gekozen, 

volgens de instructie van Lilly Nielsen

Observatie- en aandachtspunten
óó lees de beschrijving van de little room

óó let op overprikkeling

óó observeer hoet het kind de little room verkent 

óó let erop of het kind voorwerpen of materialen weer op zoekt

óó observeer of het kind profiteert van jouw voorbeeld of jouw actie in de little room

óó het is belangrijk te letten op eventuele voor- of afkeur voor bepaalde materialen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH 

- Grote en nabije ruimte GNR

óó Praktische Vaardigheden   

- Taststrategie TS

Little room
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Alternatieve materialen
óó een grote doos

óó de box kan ook op een soortgelijke manier ingericht worden

óó een speeltentje

Little room
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1.2 Opmerken OM 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Doel van het aanbieden van dit materiaal is de auditief-motorische vaardigheden op gang te brengen 

en te verbeteren. Het gaat hierbij om materiaal dat geluid maakt zonder dat het kind hiervoor actie 

hoeft te ondernemen.

Er is veel materiaal beschikbaar in de gewone speelgoedwinkels. Denk aan speeldoosjes (eventueel in 

een knuffel), opwindbare speeltjes en dergelijke.

Mogelijke opbouw
óó in het begin kan men het kind het speeltje laten voelen en horen

óó daarna laat men het lichaamsnabij horen en leidt men het kind met zijn arm of been in de richting 

van het speeltje

óó vervolgens verwacht men dat het kind zelf op zoek gaat naar het geluid

Observatie- en aandachtspunten
Het materiaal moet voor het kind niet alleen prettig zijn om te horen, maar ook om te voelen. Sommige 

kinderen zullen een muziekdoosje in een pluchen beer bijvoorbeeld niet prettig vinden, maar een ‘kaal’ 

muziekdoosje wel.

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

Alternatieve materialen
óó de menselijke stem is een mooi instrument om kinderen uit te lokken om te gaan grijpen.  

Praten, zingen, fluisteren vlak bij het kind zonder het aan te raken, kan het kind uitnodigen om  

(samen) op zoek te gaan naar het gezicht van de ander.

Materiaal dat geluid maakt
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1.2 Opmerken OM 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó Laat het kind ontdekken wat er allemaal kan met beweegbare onderdelen van verschillende 

óó materialen. Veel speelgoed uit de gewone winkels bezit beweegbare onderdelen. Denk aan 

óó verschillende activity centers, maar ook poppen met beweegbare ledematen, auto’s met wielen, 

óó kassa met slinger, et cetera

óó Ook diverse gebruiksvoorwerpen zijn geschikt, zoals bakjes met klepdeksel, potjes met  

schroefdeksel, (ouderwetse) koffiemolen

Mogelijke opbouw
óó in het begin is het goed om materialen aan te bieden die direct een reactie geven na een actie van 

het kind

óó denk bij het aanbieden van materiaal ook aan de motorische moeilijkheidsgraad en maak hier een 

opbouw in

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop dat er geen kleine losse onderdelen aan het materiaal zitten 

óó het gedurende langere tijd kunnen aftasten van het materiaal is een voorwaarde voor het ontdekken 

van de bewegende onderdelen

óó let erop dat bepaalde geluiden kunnen vrij hard zijn

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP

Materiaal met beweegbare onderdelen
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1.2 Opmerken OM 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Leg het kind op een boxkleed of resonantieplank. Stel de speelboog met verschillende materialen 

eraan op, over het kind heen, zodat het deze kan opmerken.

Mogelijke opbouw
óó varieer de houdingen: ruglig, buiklig over een hoefijzerkussen of rolletje, zit in een wipstoeltje of 

speelring. Kies eerst de meest veilige houding, ga later over op andere houdingen

óó laat het kind niet alleen met de handjes, maar ook met de voetjes de materialen ontdekken.  

Start bij kinderen die tactiel voorzichtig zijn eventueel eerst met de voetjes

óó begin met ‘tactiel veilige’ materialen

óó gebruik ook materiaal met geluid om het kind opmerkzaam te maken en tot onderzoeken uit te  

lokken

óó wissel de materialen af; gebruik materialen met verschillende tactiele kwaliteiten. Gebruik ook  

gewone dingen als borsteltjes, lapjes, bekertjes, lepels

Observatie- en aandachtspunten
óó een belangrijk aandachtspunt is de manier waarop het kind de materialen en de speelboog opmerkt 

en verkent

óó observeer of het kind een speeltje opzoekt en of het de beweging herhaalt

óó let erop of het kind zowel de handjes als de voetjes gebruikt

óó observeer hoe het kind reageert op jouw activiteit met het materiaal

óó let op welke houding voor het kind het prettigst is

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK

Speelboog
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Hoofdstuk 3

1.2 Opmerken OM 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De speelring geeft het kind een gevoel van veiligheid doordat het de ruimte duidelijk begrenst. De ring 

kan groter of kleiner worden gemaakt (met tussenstukken). Het kind kan er in zitten of liggen. Er zijn 

verschillende speeltjes bevestigd aan de ring waardoor het kind uitgelokt wordt 

om de ring te gaan verkennen.

Mogelijke opbouw
óó bied de ring eerst in zijn kleine vorm aan zodat het kind een groot deel van de ring direct om zich 

heen voelt. Maak de ring daarna groter of geef het kind alleen een halve ring

óó leg ook eens allerlei speeltjes in de ring, die het kind al bewegend tegenkomt

Observatie- en aandachtspunten
óó in de begrensde ruimte ervaart het kind de veiligheid te experimenteren met zitten en bewegen; het 

is in het begin nog niet toe aan het onderzoeken van de ring, maar is bezig met het ontdekken van 

de motorische en lichamelijke mogelijkheden. Daarna kan het zich pas richten op het opmerken en 

tactiel onderzoeken

óó observeer of het kind er al in kan zitten

óó let erop of het kind de hele ring afvoelt, of alleen een bepaald gedeelte

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Grote en nabije ruimte GNR

óó Praktische Vaardigheden   

- Taststrategie TS

Alternatieve materialen
óó kussens

óó babybadje

óó opblaasbadje

óó opgevulde en “versierde” spijkerbroek

óó beklede autoband

Speelring
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Hoofdstuk 3

1.2 Opmerken OM 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó leg verschillende materialen en speeltjes om het kind heen

óó bevestig materialen aan de rand van de box

óó gebruik materialen met verschillende tastkwaliteit en vorm, met en zonder geluid

Mogelijke opbouw
óó begin bij het heel jonge kind met veel materialen om het kind heen, zodat er veel te voelen is en  

het kind uitgelokt wordt tot bewegen

óó als het kind zich in de box kan omrollen of verplaatsen, kan de hoeveelheid speelgoed verminderd 

worden

óó hang materiaal aan de buitenkant van de box als het kind op de vloer ligt, zit of zich aan de box  

vasthoudt 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer hoe het kind reageert als het iets tegenkomt 

óó let erop of het kind iets actief opzoekt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH 

- Grote en nabije ruimte GNR

Alternatieve materialen
óó speelring

óó kleed op de grond, eventueel met een rand of kussens eromheen

óó opblaasbadje

Speeltjes voor in de box
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Hoofdstuk 3

1.2 Opmerken OM 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Trilmaterialen zijn onder andere de trilslang, een trilkussen, massageapparaat, trilbeestjes en 

elektrische tandenborstel. Om het effect van het materiaal te versterken kan het bij het kind op een 

resonantieplank gelegd worden.

Trilmateriaal is te gebruiken om het kind bewust te maken van zijn eigen lichaam of delen daarvan. 

Tevens is het te gebruiken als spelmateriaal om te verkennen.

Mogelijke opbouw
óó laat het materiaal eerst horen en kijk of het kind het wil pakken

óó leg het naast het kind op een ondergrond die de trilling doorgeeft

óó raak het kind er in eerste instantie mee aan op een niet bedreigende plek van het lichaam,  

zoals het been

Observatie- en aandachtspunten
óó kinderen kunnen sterk reageren op trilmaterialen, zowel in positieve als in negatieve zin.  

Observatie is hierbij dus extra belangrijk

óó let op (stille) schrikreacties

óó zorg voor een veilige positie (op schoot of op een andere veilige plek)

óó geef het kind de tijd te wennen en te reageren

óó laat het vooral leuk zijn

óó let op de hardheid van het geluid van het trilmateriaal

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Tastgevoeligheid TGV

Trilmaterialen
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Hoofdstuk 3

1.2 Opmerken OM 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het is leuk om een set te maken met paren van voorwerpen: één intact voorwerp en één waarbij iets 

ontbreekt. Bijvoorbeeld kammen (met ontbrekende tanden), popjes (met ontbrekende arm of been), 

auto’s (met ontbrekend wiel), poppenstoeltjes (met ontbrekende poot).

Mogelijke opbouw
óó begin met voorwerpen die het kind al kent 

óó ga na of het kind de functie van het voorwerp kent

óó als het kind al goed kan praten, kan gevraagd worden wat er nu niet meer mogelijk is, omdat een 

onderdeel ontbreekt

óó maak het kind erop attent dat het voorwerp nog wel dezelfde naam houdt, ook als er iets ontbreekt

Observatie- en aandachtspunten
tastend onderzoeken is een voorwaarde voor het opmerken van veranderingen aan een voorwerp. Het 

herkennen van voorwerpen is belangrijk maar niet noodzakelijk om veranderingen te kunnen opmerken

let erop dat het kind voldoende onderzoekt; als het snel herkent wat het voorwerp is, voelt het vaak 

niet verder en merkt het niet op dat er iets veranderd is

Ook te gebruiken bij de volg ende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tastend onderzoeken TO

óó Praktisch Vaardigheden 

- Taststrategie TS

Alternatieve materialen
óó iets veranderen aan de eigen kleding van het kind, zoals het oprollen van een mouw of broekspijp 

een bril opzetten of een sjaal om het hoofd

Veranderde objecten
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Hoofdstuk 3

1.3 Lichaamsbewustzijn LB 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Massage kan een prettige manier zijn voor het kind om zich (meer) bewust te worden van het eigen 

lichaam.

Mogelijke opbouw
Er zijn verschillende cursussen om te leren hoe kinderen gemasseerd kunnen worden. Het consultatie-

bureau heeft hier informatiemateriaal over.

Observatie- en aandachtspunten
Massage kan naast lichaamsbewustzijn ook positieve gevolgen hebben voor de hechting en het 

welbevinden van het kind.

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tactiel gewaarworden TG

Baby- en kindermassage
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Hoofdstuk 3

1.3 Lichaamsbewustzijn LB 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Er zijn veel bekende liedjes waarbij samen met het kind bewegingen gemaakt worden en/of 

lichaamsdelen aanraakt worden. Vaak spelen ouders dit al samen met hun kinderen, soms kunnen 

ouders worden geholpen door hen bewust te maken van het nut van deze liedjes en spelletjes.  

Bij niet-Nederlandstalige mensen is het goed na te vragen wat voor liedjes/spelletjes er in hun taal 

bestaan en eventueel een cd of cassetteband met Nederlandstalige liedjes uit te lenen.

Mogelijke opbouw
Van “klap eens in je handjes”, via “dit zijn mijn wangetjes”, naar “hoofd, schouders, knie en teen” tot 

“naar bed naar bed zei Duimelot”.

“Komt een muisje aangelopen ….” is ook bij veel kinderen geliefd. 

Observatie- en aandachtspunten
Bij deze spelletjes is lichamelijk contact noodzakelijk, vaak zit het kind op schoot. Ook zeer geschikt 

dus voor hechting tussen kind en ouder.

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

Lichaamsliedjes
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Hoofdstuk 3

1.3 Lichaamsbewustzijn LB 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De aanraking tijdens verzorgingsmomenten is vanzelfsprekend. Het is goed ouders bewust te maken 

van het feit dat dit niet alleen goed is in het kader van de verzorging, maar ook voor de hechting en het 

lichaamsbewustzijn van het kind. Verzorgingsmomenten zijn niet alleen noodzakelijke handelingen, 

maar ook spelmomenten. Verschillende activiteiten zijn: 

óó wassen, in bad gaan, afdrogen, insmeren, aankleden, nagels knippen, haren kammen, laat het kind 

de ander en zichzelf voelen 

óó ook het benoemen van de lichaamsdelen en handelingen is belangrijkMogelijke opbouw

óó kondig aan wat er gaat gebeuren, verbaal en tastbaar door bijvoorbeeld de washand, borstel, luier  

te laten voelen

óó zorg dat het kind de lichaamsnabijheid van de ouder en de zijkant van een aankleedkussen of  

commode kan voelen, zodat het zich veilig voelt 

óó Sommige kinderen vinden het nog lang prettig om in een babybad te gaan, zodat ze zich omsloten 

voelen door de randen. Bij hele kleintjes biedt een wastafel of tummy tub uitkomst. Later kan een 

badzitje gebruikt worden

óó begin met de beentjes en armen, dan naar de romp en tenslotte het hoofd

Observatie- en aandachtspunten
óó wijs ouders op het belang van voldoende tijd en aandacht voor de verzorging van hun kind

óó observeer of het kind het prettig vindt om aangeraakt te worden, in bad te gaan enzovoorts

óó let op de textuur van de handdoek

óó wijs de ouders erop dat het belangrijk is steeds aan te kondigen wat ze gaan doen, zodat het kind 

niet schrikt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tactiel gewaarworden TG 

- Opmerken OM

Alternatieve materialen
óó gebruik ook eens een spons, ander soort handdoek of washandje, borstels

Verzorgingsmomenten
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Hoofdstuk 3

1.3 Lichaamsbewustzijn LB 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó laat een kind de dikte en de grootte van verschillende bomen ervaren

óó bekijk ook eens een boomstronk en een omgevallen boom 

óó bekijk een kleine boom zodat vertakkingen en bladeren te voelen zijn

óó luister naar de vogeltjes in de boom of de wind door de takken

Mogelijke opbouw
óó vragen die gesteld kunnen worden bij het verkennen van bomen zijn bijvoorbeeld: 

óó kun je met twee handen een stam omvatten? 

óó is hele lichaam nodig? Of moet er zelfs iemand bij? 

óó kan er om de boom heen gelopen worden? 

óó zijn de takken te voelen als je wordt opgetild

óó aan een boom valt veel te beleven. Het beeld van een boom in zijn geheel is moeilijk te vertalen 

naar tactiele en auditieve informatie, omdat meestal slechts een gedeelte van de boom betast kan 

worden. Gebruik speelgoedboompjes om te verduidelijken, wijs aan wat het kind in het echt gevoeld 

heeft. Het leggen van de relatie tussen echt en namaak zal aanvankelijk niet lukken, maar in zijn 

herhaling zal dit betekenis krijgen

Observatie- en aandachtspunten
óó laat het kind op veel verschillende manieren de boom verkennen

óó de stam kan soms tamelijk ruw aanvoelen; sommige bladeren prikken. Maak het kind hier  

bewust van

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

Alternatieve materialen
óó lantaarnpalen

óó hoge hekken met dikke palen

Bomen meten
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Hoofdstuk 3

1.3 Lichaamsbewustzijn LB 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Op een glijbaan ervaart een kind de begrippen boven en onder, door te voelen aan de treden, er boven 

op te klimmen en er weer van af te glijden.

Mogelijke opbouw
óó begin met een kleine (plastic) glijbaan waarvan het kind ook de bovenkant kan voelen 

óó laat bij een grotere glijbaan eerst iemand anders het kind vanaf de bovenkant toeroepen, til het kind 

op om zo te laten ervaren hoe hoog het is 

óó blijf bij de glijbaan staan als het kind er op geklommen is, om zo de hoogte te ervaren in vergelijking 

met jouw lichaam 

óó glijd er eventueel eerst samen af 

Observatie- en aandachtspunten
óó voor het kunnen beklimmen van de glijbaan is bewegingsvaardigheid noodzakelijk en houdingsaan-

passing

óó zorg voor een prettige ervaring: zorg dat het kind niet kan vallen en houd eventueel lichamelijk  

contact met het kind

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

Glijbaan
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Hoofdstuk 3

1.3 Lichaamsbewustzijn LB 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Spelen met dozen met verschillende formaten (kind past er makkelijk/net wel/net niet in) en  

verschillende uitvoeringen (wel/met ramen, deuren van verschillende formaten). Vragen die tijdens dit 

spel gesteld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld: 

óó pas jij in deze televisiedoos? Pas je ook in een verhuisdoos? Pas je in een schoenendoos?

óó kun je in de doos staan, liggen? Wanneer voel je de wand van de doos? 

óó kun je je arm uitsteken als je in de doos zit? 

óó kun je je armen door de ramen naar buiten steken?

óó kun je je hoofd door een raam naar buiten steken?

óó pas je door de deur?

óó als je in de doos ligt, kun je dan met de voeten het “plafond” van de doos, de zijkanten van de doos 

aan raken?

óó idem met de armen

óó kun je deur en ramen terugvinden als je in de doos ligt?

Mogelijke opbouw
Begin met formaten waarbij het duidelijk is of het kind er wel of niet in past en breid dit uit naar steeds 

kleinere verschillen tussen de dozen.

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de emoties van het kind: vindt het kind het leuk, eng, spannend of neutraal om in een doos  

te zitten

óó observeer of het kind al zijn lichaamsdelen gebruikt om de wand van de doos te voelen

óó een belangrijk aandachtspunt is de strategie die het kind gebruikt om te voelen hoe groot het gat  

is waar door het een arm, hoofd of been door gaat steken

óó kijk of het kind de bewegingen aanpast aan de grote van de doos en zijn houding aan de ruimte

óó observeer of het kind ook ‘uit zijn hoofd’ kan schatten wat ergens in past, dus zonder te voelen

Dozen



44

Hoofdstuk 3

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden   

- Spel SP

Alternatieve materialen
óó kruiptunnels

óó klimhuisjes

óó tafels

óó ander meubilair

óó tentje

Dozen
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Hoofdstuk 3

1.3 Lichaamsbewustzijn LB 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Spelen met lappen (handdoek groot/klein, badlaken, theedoek, gordijn). Mogelijke vragen of  

opdrachten die aan bod kunnen komen bij het spelen met lappen, zijn:

óó laat de lappen sorteren op formaat

óó welke lappen zijn groter/kleiner dan jezelf (als je er op - of onder - ligt bijvoorbeeld)?

óó kun je onder een lap zitten (alleen, met zijn tweeën of nog meer)?

óó kun je onder een lap staan (alleen, met zijn tweeën of meer)?

óó kun je lopen met een lap over je heen?

óó laat kinderen zittend of liggend op een lap, elkaar voorttrekken

óó wikkel het kind geheel of gedeeltelijk (arm of been) in een lap; kun je je bevrijden?

Mogelijke opbouw
óó begin met lappen die het kind kent en waarbij het goed kan inschatten hoe groot de lap is en wat  

er allemaal mee gedaan kan worden 

óó breid dit uit naar lappen die onbekend zijn en ook van verschillende materialen gemaakt zijn 

Observatie- en aandachtspunten
óó een aandachtspunt is de manier waarop het kind de grootte van de lap onderzoekt

óó let op of het kind het leuk, eng, spannend of neutraal vindt om onder een lap verborgen te worden

óó let op of het kind voorkeur heeft voor een bepaalde textielsoort en of het zelf de textuur onderzoekt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Grote en nabije ruimte GNR

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden   

- Spel SP

Lappen
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Hoofdstuk 3

1.3 Lichaamsbewustzijn LB 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó laat de kinderen armen, handen, vingers, voeten, tenen, neus, oren enzovoorts bij zichzelf meten  

en vergelijken: wat is langer: je wijsvinger of je kleine teen, wat is groter: je hoofd of je hand

óó armen, handen, benen en voeten van verschillende kinderen met elkaar vergelijken

óó laat twee kinderen op verschillende manieren (met de gezichten naar elkaar toe, rug aan rug, met 

een meetlat aan de muur) meten wie groter is: zelf met handen voelen wie groter is, welke  

schouders hoger zitten, enzovoorts 

óó maak een trappetje van kinderen (ga er eventueel zelf ook bij staan) op lengte: van klein naar groot. 

Dit kan staand of liggend. Er kan benoemd worden wie groter is

Mogelijke opbouw
óó begin met lichaamsdelen waar duidelijke verschillen in grootte in zitten 

óó later, bij kleinere verschillen, kunnen ook hulpmiddelen, zoals een meetlat, gebruikt worden

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of er sprake is van terughoudendheid, voorzichtige contactname of eventueel tactiele afweer

óó een aandachtspunt is de manier waarop een kind zichzelf vergelijkt met een ander

óó kijk of het kind zich vergelijkt met een ander door middel van het eigen lichaam, of met behulp van 

“meetinstrumenten” zoals een stok of iets dergelijks

óó observeer of het kind al enig idee heeft van groottes, door te schatten, of dat het echt moet meten

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

Alternatieve materialen
Liedjes waarin de lichaamsdelen voorkomen, zoals:

óó hoofd, schouders, knie en teen

óó dit is mijn neusje

óó twee handjes op de tafel

Er is een CD van Dirk Scheele met lichaamsliedjes.   

Meten en vergelijken



47

Hoofdstuk 3

1.3 Lichaamsbewustzijn LB 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Oefenen met poppen in relatie tot zichzelf:

óó aan details van de pop laten voelen: armen, benen, elleboog, knie, ogen, neus, mond, haren. Deze 

onderdelen ook bij zichzelf aanwijzen

óó pop in verschillende houdingen neerzetten. Vragen stellen zoals; wanneer is de pop groot, wanneer 

is de pop klein

óó pop in een bepaalde houding zetten; laat het kind de houding nadoen

óó laat het kind zelf een houding kiezen; doe deze houding zelf na, of laat dat een ander kind doen en 

laat het kind controleren of het goed is

Mogelijke opbouw
óó begin met het eigen lichaam: verschillende lichaamsdelen door kinderen laten benoemen 

óó vervolgens deze lichaamsdelen bij andere kinderen opzoeken en tot slot hetzelfde bij een pop  

opzoeken 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind op een systematische wijze de pop aftast

óó let op of het kind hierbij de middellijn kan kruisen

óó observeer of het kind het verschil tussen links en rechts kent (passief en actief)

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS

Alternatieve materialen
óó verkleedkleren; richtvragen hierbij zijn: past deze hoed, schoenen, jurk et cetera 

Pop
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Hoofdstuk 3

1.3 Lichaamsbewustzijn LB 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De pop in een houding zetten en het kind de houding laten nadoen. 

Mogelijke opbouw
óó eerst een ander kind of volwassene in een houding laten staan en het kind dit na laten doen

óó laten voelen wat bij de pop kan bewegen en aan het kind vragen of het dit ook kan 

óó begin met eenvoudige houdingen en bewegingen, zoals bijvoorbeeld alleen de linkerarm omhoog. 

Maak dit steeds moeilijker en gebruik alle gewrichten 

óó laat het kind benoemen hoe het staat of welke beweging het uitvoert 

óó het kind een bepaalde houding laten aannemen en het kind zet de pop vervolgens in dezelfde  

houding 

óó het kind zet de pop in een houding en de trainer doet dit na. Het kind moet vervolgens controleren  

of dit correct is

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind de houding gespiegeld nadoet of niet

óó let op of het kind verschil waarneemt in de linker en rechter lichaamshelft

óó let op of het kind alleen de grote delen benoemt, of ook onderdelen als elleboog, pols enzovoorts

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC 

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

Pop met beweegbare gewrichten
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Hoofdstuk 3

1.3 Lichaamsbewustzijn LB 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Twister spelen: individueel, met z’n tweeën of drieën. 

Het twister-spel kan haptisch aangepast worden. Het spel bestaat uit 16 rondjes, met vier 

verschillende structuren. Deze worden in vier rijen gelegd. De bijbehorende draaischijf wordt gebruikt 

om te bepalen waar de kinderen hun voet of hand op moeten zetten. De wijzer van de draaischijf wordt 

gedraaid en waar hij blijft staan, datgene moet uitgevoerd worden.

Mogelijke opbouw
óó begin met het onderscheid in de vier texturen, zodat kinderen weten welke verschillende texturen  

er zijn en welke benamingen daaraan gegeven worden

óó speel het spel eerst met alleen de texturen; kinderen mogen zelf weten of ze een hand of voet  

neerzetten en welke dat dan is

óó betrek de hand- en voetsymbolen van de draaischijf erbij

óó er kan ook nog een onderscheid in links en rechts gemaakt worden 

óó Deze kan op de draaischijf toegevoegd worden. De pijl geeft dan de textuur aan, hand of voet,  

en links of rechts; bijvoorbeeld: zet je linkerhand op de bobbels

Observatie- en aandachtspunten
óó let op eventuele problemen in verband met de sensorische integratie, bijvoorbeeld als  kinderen de 

texturen niet met hun voeten willen aanraken, herhaaldelijk verlies van evenwicht, angst om los van 

de grond te komen, of angst om gebukt te staan 

óó kinderen kunnen dit spel eng vinden. Het kan een signaal zijn voor problemen met het lichaams- 

bewustzijn, afweer of de nabijheid van een ander om andere redenen 

óó het (tactiele) geheugen speelt hierbij ook een rol

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Praktische Vaardigheden   

- Spel SP

Twister
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Hoofdstuk 3

1.3 Lichaamsbewustzijn LB 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó laat het kind zich bewust worden van links en rechts aan het eigen lichaam en laat het  

gecombineerde bewegingen uitvoeren

óó schoenen en handschoenen in links en rechts sorteren, en bespreek de functie van de voorwerpen 

óó kledingstukken sorteren die naar links of naar rechts sluiten  

óó klapspelletjes zoals tegenover elkaar gaan zitten, één persoon met met de handen opgeheven en de 

ander klapt afwisselend met de linker- en rechterhand tegen de linker- of rechterhand van de eerste 

persoon. Bijvoorbeeld daar vaart een man op zee

óó balspelletjes : de bal laten stuiten met de rechterhand, onder het linkerbeen doorgeven en  

aanpakken met de rechterhand en rechts naast het lichaam laten stuiten

Mogelijke opbouw
óó controleren of de begrippen links en rechts beheerst worden in een enkelvoudige opdracht. Laat 

eerst de linker- of rechtervoet, linker-of rechterhand van de ander voelen en bespreek wat links en 

rechts is. Om dit gevoel goed te oefenen en stimuleren, kunnen opdrachten gegeven worden, zoals: 

een bepaalde voet op de grond of op een stoel zetten, een bepaalde hand op tafel et cetera. Als het 

kind moeite blijft houden met het onderscheid links-rechts, kan om één hand bijvoorbeeld een  

armbandje gedaan worden, wat het kind als referentie kan gebruiken

óó begin langzaam, en voer geleidelijk het tempo op

óó begin bij de klap- en balspelletjes met makkelijke bewegingen en breid dit uit naar voor en achter, 

schuin naar links en naar rechts

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind veel oefening nodig heeft of weinig vergissingen maakt

óó observeer of het kind iets anders zegt dan het doet, bijvoorbeeld “ik steek mijn rechterhand uit” 

terwijl het de linker uitsteekt

óó het tegenover elkaar zitten en in spiegelbeeld uitvoeren van opdrachten vergt veel van de  

ruimtelijke oriëntatie

óó bij sommige bewegingen speelt de propriocepsis een rol

Handschoenen
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Hoofdstuk 3

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

Alternatieve materialen
óó volksdansjes, step of hip hop achtige dansen uitvoeren op aanwijzingen: van voor naar achter, 

opzij naar links, schuin naar rechtvoor en dergelijke

Handschoenen
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Hoofdstuk 3

1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Laat het kind de caroussel met de verschillende materialen ontdekken, aanraken en betasten.

Mogelijke opbouw:

óó laat het kind eerst ervaren hoe het materiaal voelt door het tegen het kind aan te houden.  

Laat daarna het kind zelf het materiaal pakken en betasten

óó benoem het materiaal

óó begin met weinig materialen, die bekend zijn en breid dit uit met meerdere, onbekende materialen 

Observatie- en aandachtspunten:
óó let erop dat het kind in een prettige houding ligt of zit

óó pas de manier van aanbieden aan, indien er sprake is van tactiele en/of auditieve overgevoeligheid

óó let erop dat het kind voldoende tijd krijgt om het materiaal of voorwerp goed te kunnen betasten

óó observeer hoe het kind het materiaal vastpakt (met de hele hand of alleen de vingers)

óó let erop of het kind bij het betasten ook de mond, voorhoofd, wangen of andere delen van het  

lichaam gebruikt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën:
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Opmerken OM 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK 

- Tactiele taal TT 

- Spel SP

Carrousel met verschillende materialen
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Hoofdstuk 3

1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De kleding van de ouder is materiaal dat een kind vanzelfsprekend tegenkomt tijdens het dragen of op 

schoot zitten. Maak ouders hiervan bewust en adviseer ze om zo mogelijk kleding van verschillende 

texturen en met verschillende details aan te trekken. 

Mogelijke opbouw
Laat mensen de mogelijkheid overwegen om ook wat minder vaak voorkomende stoffen te dragen,  

te lenen van iemand anders. Denk bijvoorbeeld aan leer, bont, satijn, et cetera.

Observatie- en aandachtspunten
De ouder moet zich wel prettig voelen in de kleding. Observeer hoe het kind reageert op de 

verschillende materialen: gaat het met de mond verkennen, ruiken, met de handen voelen.

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Opmerken OM

Alternatieve materialen
óó laat broertjes of zusjes zich verkleden in verkleedkleren

Kleding
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Hoofdstuk 3

1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Aan de meubels van de ouders valt veel te ontdekken op het gebied van de tastgevoeligheid. Zowel 

qua materiaal als op het gebied van details. Denk bijvoorbeeld bij de bank aan de stof, maar ook aan de 

stiksels die het kind kan volgen met de vingers. Denk bij de stoelen aan de overgang van een stoffen 

zitting naar houten frame maar ook aan de details aan de poten. Maak ouders ervan bewust wat het 

kind allemaal kan leren door de meubels te verkennen.

Mogelijke opbouw
óó als een kind beweegt door de ruimte zal het de meubelstukken vanzelf tegenkomen 

óó als het voortbewegen later op gang komt dan is het goed om samen de kamer en de meubelstukken 

op te zoeken en te verkennen. Stimuleer het kind om, na het samen verkennen, alleen meubels te 

gaan onderzoeken 

óó eerst grote, bekende meubels en daarna kleinere, meer onbekende meubels

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop of het kind uit zichzelf op onderzoek uit gaat, of dat het meer stimulatie nodig heeft

óó een aandachtspunt is de hoeveelheid hulp en lichaamsnabijheid die het kind nodig heeft om meubels 

te onderzoeken 

óó observeer of het kind een angstige indruk maakt tijdens het betasten van meubels

óó let op of het kind voorkeuren heeft voor bepaalde materialen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Grote en nabije ruimte GNR

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

Meubels
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Hoofdstuk 3

1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Met natuurmateriaal worden dingen bedoeld die de kinderen zelf (met de ouder) in de natuur kunnen 

vinden. Te denken valt aan blaadjes, eikeltjes, stokken, bloemen, schelpen, stenen, slakkenhuisjes.

Het is leuk om deze materialen te verzamelen en in verschillende bakken te bewaren of op te plakken 

in een boek.

De materialen zijn te gebruiken om gericht te voelen of bij andere tactiele vaardigheden ( zie overige 

categorieën).

Mogelijke opbouw
óó begin met bekende, eenvoudige materialen

óó breid dit uit naar minder bekende, vreemdere materialen

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop of het kind begrijpt waar de eikeltjes vandaan komen, wat slakkenhuisjes zijn, et cetera

óó observeer of het kind angst heeft voor bepaalde materialen

óó let op of het kind last heeft van een bepaalde ondergrond bij het zoeken van natuurmateriaal 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Detailwaarneming DW 

- Discrimineren DC 

- Figuur-ondergrond FO

óó Praktische Vaardigheden   

- Spel SP 

- Omgaan met variabelen OV

Alternatieve materialen
óó fruit en groente

Natuurmateriaal
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1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Onder sensopatisch materiaal wordt materiaal verstaan dat bijzondere tactiele eigenschappen heeft. 

Denk aan: zand, scheerschuim, behangplaksel, verf (bijvoorbeeld met zand er in), rijst, macaroni, 

bonen, met gel gevulde rubber ballen, ballen met stekeltjes en lapjes van verschillende stoffen. 

Mogelijke opbouw
óó blinde kinderen vinden vervormbaar en/of niet grijpbaar materiaal vaak niet prettig. Observatie en 

een duidelijke opbouw is daarom bij veel kinderen van groot belang

óó laat niet alleen met de handen voelen maar bijvoorbeeld ook met de voeten, het gezicht en indien 

mogelijk andere lichaamsdelen 

óó de rug of muis van de hand is soms minder bedreigend om mee te voelen dan de vingers

Observatie- en aandachtspunten
óó laat kinderen zo veel mogelijk zelf ontdekken. Dwing ze niet iets te voelen: geef een kind voldoende 

ruimte om zich terug te trekken als het begeleidt wordt bij het voelen 

óó veel van deze materialen zijn niet geschikt om in de mond te doen!

óó let erop of het kind voorkeur heeft voor bepaalde materialen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tactiel gewaarworden TG

Alternatieve materialen
óó materialen uit de dierenspeciaalzaak, zoals hooi en zaden

Sensopatisch materiaal
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Hoofdstuk 3

1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Er zijn schortjes verkrijgbaar met daaraan verschillende stoffen en tastspeeltjes. Omdat het kind het 

schortje zelf aanheeft, kan het dit niet kwijt raken. Het kind kan er mee spelen en wordt zich ervan 

bewust dat het kleding aan heeft waar allerlei verschillende dingen aanzitten die het kan voelen.

Mogelijke opbouw
óó begin met niet te veel stoffen/voorwerpen aan het vestje te hangen; doe eventueel eerst het ‘kale’ 

vestje aan 

óó voel samen met het kind wat er aan het vestje hangt, voordat het zelf gaat verkennen 

Observatie- en aandachtspunten
Omdat het kind het vestje niet (makkelijk) zelf af kan doen, is het van belang goed te observeren of 

het kind het vestje en de materialen prettig vindt. 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Opmerken OM 

- Lichaamsbewustzijn LB

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

Tastschortje
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Hoofdstuk 3

1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De voelborden betasten met de handen en/of met de voeten. Het is leuk ze te gebruiken bij bewegings-

spelletjes in de ruimte, bijvoorbeeld tijdens een parcours. 

Mogelijke opbouw
Laat een kind eerst zelf onderzoeken en gebruik het dan in een spelvorm bij het bewegen in de ruimte.

Observatie- en aandachtspunten
Let op hoe het kind de borden verkent: voelt het een klein stukje, tast het de rand af of de overgang 

van materiaal naar rand, et cetera.

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Opmerken OM

Alternatieve materialen
óó stukken van verschillende soorten vloerbedekking

óó karton (ribbels, bobbels)

Voelborden
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Hoofdstuk 3

1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
In veel voorwerpen in de eigen omgeving kan een kind verhoogde of verdiepte reliëfs tegen komen. 

Denk aan: rieten stoel, naad in een spijkerbroek, CV radiator, deurlijst, onderkant schoteltje, 

enzovoorts. Ook in veel speelgoed vallen reliëfs te ontdekken.

Mogelijke opbouw
óó vaak ontdekken kinderen zelf de verschillende reliëfs in de omgeving. Ga anders samen ernaar op 

zoek. Maak ouders bewust van alle aanwezige reliëfs

óó varieer in soorten materiaal (bijvoorbeeld een wollen trui, CV radiator, etc.): begin met bekende  

materialen met duidelijke reliëfs en breid dit uit naar onbekende materialen met minder diepe of 

minder hoge reliëfs 

Observatie- en aandachtspunten
óó naast een tactiele component vraagt dit ook fijn-motorische vaardigheid van het kind

óó let erop of het kind voorkeur heeft voor bepaalde materialen

óó observeer of het kind gemakkelijker verhoogde of juist verdiepte reliëfs waarneemt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW

óó Praktische Vaardigheden   

- Taststrategie TS

Reliëfmateriaal
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Hoofdstuk 3

1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Leren discrimineren tussen de verschillende punten op een centimeter. 

Mogelijke opbouw
óó geef de centimeter en stimuleer het kind deze te onderzoeken

óó als het kind niet zelf opmerkt dat er verschillende punten op de centimeter zitten, maar het daar 

dan op attent 

óó laat het kind de centimeter aftasten en steeds stoppen als het een puntje voelt

óó laat het kind gelijke soorten punten opzoeken: bijvoorbeeld alle enkele punten of alle dubbele  

punten 

óó de functie van de centimeter en de betekenis van één punt en twee punten kan uitgelegd worden

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind voldoende tastgevoeligheid heeft om de verschillende punten (enkel en dubbel) 

goed te voelen 

óó let of het kind tweehandig kan werken: met één hand de centimeter vast houden en met de andere 

hand de punten opzoeken

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Opmerken OM

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW 

- Tactiel ruimtelijk TR

Alternatieve materialen
óó aangepaste liniaal 

Centimeter
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Hoofdstuk 3

1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó omgeving laten aftasten: aanrechtblad, muren, behang, stuc, tegels, vloerbedekking, houten vloer, 

tegelvloer, deurposten, (raam)kozijnen enzovoorts

óó het kind tast voorwerp(en) af - ook met voeten - en ervaart en verwoordt begrippen als: zacht, hard, 

koud, warm, glad, ruw, stroef, geribbeld, hoog, hoger, laag, lager

óó laat het kind bij het beschrijven ook het auditieve aspect betrekken: voelt en klinkt als …, dus het is 

het aanrecht

óó het kind volgt voegen tussen tegels met vinger (op de grond ook met de teen)

óó het kind laten zoeken naar dezelfde en afwijkende details als: scharnieren, deurknop, gat in  

deurpost waar slot in valt, enzovoorts

Mogelijke opbouw
óó begin met de nabije omgeving b

óó breid dit langzaam uit naar meer gedifferentieerde en onbekende voorwerpen en materialen

óó Observatie- en aandachtspunten

óó een aandachtspunt is de aanwezigheid van enige vorm van taststrategie en tastplezier

óó observeer of het kind zelfstandig de voorwerpen onderzoekt

óó let op tactiele afweer

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Tactiele taal TT

Omgeving: muren, vloeren, deurstijl



62
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1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Geef het kind sorteeroefeningen met (verschillende soorten) pasta.

Mogelijke opbouw
óó in een bak met duidelijk ander materiaal (bijvoorbeeld knikkers) een afwijkende vorm laten  

opzoeken, bijvoorbeeld fusilli

óó twee pastasoorten met duidelijke tactiele verschillen sorteren, bijvoorbeeld penne en fusilli

óó drie, vier en vijf verschillende soorten sorteren

Observatie- en aandachtspunten
óó een aandachtspunt is het gebruik van tactiele taal om verschillen te benoemen

óó let op of er sprake is van terughoudendheid, voorzichtige contactname, of eventueel tactiele afweer

óó observeer of het kind de pastavormen één voor één in de hand neemt, of dat het er een paar tegelijk 

pakt om te sorteren

óó kijk of het kind met één hand voelt, of dat beide handen even gevoelig zijn

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden   

- Spel SP

Alternatieve materialen
óó eikels, beukennootjes, kastanjes

óó schelpen

óó boombladeren

óó pannenlappen met verschillende texturen 

Pasta
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1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Samen de rondjes op de vlakken opzoeken en voelen.

Mogelijke opbouw
óó begin met één rondje en breid dit uit naar steeds meer rondjes

óó gebruik verschillende materialen voor rondjes en ondergrond: begin met rondjes die duidelijk  

voelbaar zijn en zorg dat dit verschil tussen rondje en ondergrond steeds minder duidelijk wordt

Observatie- en aandachtspunten
óó let op een goede zithouding van het kind

óó observeer of het kind beide handen gebruikt

óó let op de druk die het kind gebruikt tijdens het tasten

óó het is belangrijk te letten op de manier waarop het kind de bladzijde aftast: waar begint het  

spontaan, is er systematiek enzovoorts

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Figuur-ondergrond FO 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden   

- Taststrategie TS

Alternatieve materialen
óó telkaarten CAL (zie ook Taststrategie D)

Voelboek tellen
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Hoofdstuk 3

1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
CD (4-9 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Spelenderwijs leren en ontdekken:  

óó dat de blokjes in de vakjes van het kubenbord passen

óó dat de blokjes verschillende kanten hebben

óó rijen maken, van links naar recht en van boven naar beneden, op zo’n manier dat de kuben met  

dezelfde zijde naar boven liggen 

óó figuren maken; horizontaal, verticaal

óó ritmes leggen; twee wel, één niet, twee wel; drie wel, twee niet, enzovoorts

óó dat er in de vakjes ook andere voorwerpen dan de kubetjes passen, zoals de staafjes van een  

rekendoos (Colour factor set)

Mogelijke opbouw
Maak onderscheid tussen de kubenplank met de vakjes en de kubetjes

De kubenplank:

óó de kubenplank heeft 2 lange zijden en 2 korte zijden

óó ga na of de leerling het verschil in lengte tussen deze zijden kan waarnemen en begrijpen 

óó laat de plank leggen met de korte respectievelijk de lange zijde naar de leerling toe 

óó introduceer eerst het verschijnsel: regel. Pas wanneer dat helemaal bekend is, hetgeen blijkt uit de 

uitgevoerde taken, kan het begrip kolom ingevoerd worden. Het begrip diagonaal kan verduidelijkt 

worden in de termen stapjes omhoog of omlaag, trappetjes maken

De kuben:

óó de kubetjes zijn vierkant van vorm, maar ieder van de zijden heeft een ander oppervlak 

óó het onderscheiden ervan kent een opklimming in moeilijkheidsgraad 

óó begin met het onderscheiden van de kant met het streepje. Daarna de zijde met 1 puntje, 2 puntjes, 

4 puntjes en dan pas de zijde met 3 puntjes

óó de positie van de puntjes kan variëren: puntje 1 op de positie linksboven of 

óó rechtsboven bijvoorbeeld, of de 2 puntjes horizontaal hoog, horizontaal laag, verticaal links of  

verticaal rechts. Bij de kubetjes met de 3 puntjes zijn er minder mogelijkheden om te variëren

Kubenplank met kubetjes
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Hoofdstuk 3

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop of het kind moeite heeft met het kunnen leggen van een hele regel 

óó denk aan activiteiten gericht op de versterking van de propiocepsis

óó het is belangrijk te weten of het kind inzicht heeft in de lange en korte zijde van de kubenplank

óó observeer of het kind makkelijk onderscheid kan maken tussen de verschillende zijden van de kuben

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC 

- Tactiel ruimtelijk TR

Alternatieve materialen
óó tastdobbelstenen

óó renboekjes

Kubenplank met kubetjes
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Hoofdstuk 3

1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
CD (4-9 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó samen de verschillende lijnen voelen en onderzoeken. De lijnen kunnen van allerlei verschillende 

soorten materiaal gemaakt zijn, zoals papier, stof en ribbelkarton (zie ook de foto bij TGV C  

voelboek tellen)

óó benoemen hoe een lijn loopt en voelt

óó bij lijnen met figuren aan het begin- en eindpunt van de lijn, bespreken bij welk figuurtje er 

óó begonnen moet worden en naar welk figuurtje de lijn loopt 

Mogelijke opbouw
óó ervaring opdoen met lijnen in de dagelijkse omgeving zowel horizontaal als verticaal; langs lijnen  

in een muur, op de vloer, langs een touw lopen 

óó beginnen met rechte lijnen op een werkblad, daarna gekruiste lijnen en als laatste de kronkellijnen

Observatie- en aandachtspunten
óó let op een goede zithouding van het kind

óó een aandachtspunt is het gebruik van beide handen

óó let op de druk die het kind gebruikt tijdens het tasten

óó observeer welke vingers het kind gebruikt bij het aftasten van de lijnen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW 

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Figuur ondergrond FO

óó Praktische Vaardigheden   

- Taststrategie TS

Voelboek met lijnen
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Hoofdstuk 3

1.4 Tastgevoeligheid TGV 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Biedt tijdens de wekelijks lessen in textiele werkvormen allerlei verschillende materialen en texturen 

aan. Bespreek wat kenmerken zijn van sommige materialen, hoe bepaalde texturen voelen en hoe 

stoffen herkend kunnen worden.

Mogelijke opbouw
óó begin met materialen die de leerling prettig vindt en die bekend zijn. Dit kan uitgebreid worden  

naar nieuwe, onbekende texturen

óó begin met makkelijk waar te nemen texturen en breid dit uit naar meer complexe texturen

óó combineer verschillende texturen en materialen 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer hoe de leerling kind deze tastervaring beleeft en wat hierover gezegd wordt 

óó let op welke materialen eventuele afweer oproepen of welke minder geregistreerd worden

óó ga na met welk deel van de hand en de vingers wordt getast en op welke manier

óó let op aangepaste spanning van de vingers waarbij de juiste druk wordt gegeven

óó een aandachtspunt is het tempo waarin de vingers bewegen: wanneer een leerling te langzaam  

beweegt, wordt er te weinig tastend waargenomen, bij te snel tasten gaat er informatie verloren

óó let bij een combinatie van stoffen op de figuur-ondergrond waarneming: waar houdt de ene textuur 

op en begint de andere, als ze over elkaar liggen of tussen andere materialen in

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW 

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden   

- Omgaan met variabelen OV

Alternatieve materialen
óó papierwerk zoals origami, papier filigrain

óó vormen knippen langs verhoogde en verdiepte lijnen

Materialen textiele werkvormen
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Er zijn veel bekende schootspelletjes waarbij het evenwicht en het maken van bewegingen wordt 

gestimuleerd. Denk aan “schuitje varen…”, “een damespaard…”, et cetera. Kinderen vinden dit vaak erg 

leuk: het is een veilige manier om het evenwicht te oefenen. 

Mogelijke opbouw
Laat het kind veel verschillende bewegingen ervaren: begin met een bekend liedje met 

zachte/langzame bewegingen en ga stap voor stap over op grotere/wildere bewegingen.

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer hoe een kind reageert op de spelletjes: vindt het een rustige beweging prettig of juist  

een wilde

óó let op de opvangreacties

Bewegingsspelletjes op schoot



69

Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
In een hangmat kan het kind de begrenzing van zijn eigen lichaam voelen. Het kind ligt erin met een 

ronde rug en de handen komen gemakkelijker bij elkaar. 

Mogelijke opbouw
Overleg met het consultatiebureau of de kinderarts hoelang het kind er in mag liggen en of het er ook 

in mag slapen. Vraag goed na hoe het kind er in gelegd moet worden.

Observatie- en aandachtspunten
óó kinderen worden vaak rustig van het liggen in de hangmat, zeker als deze ook nog zachtjes wiegt

óó omdat de handen makkelijker bij elkaar komen is dit wellicht een goede uitgangshouding om de 

tweehandigheid te stimuleren

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren  

- Tweehandigheid TH

Alternatieve materialen
óó draagzak of draagdoek

Hangmat
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Oefeningen met een grote bal of rol stimuleren het evenwicht. Het kind kan in verschillende posities op 

de bal of rol zitten of liggen; bijvoorbeeld zitten op de rol met aan beide kanten één been op de grond, 

of liggend op de buik op de bal. Bewegingen kunnen in verschillende richtingen worden gemaakt. 

Mogelijke opbouw
óó het kind kan op de rol gemakkelijk de grond voelen met handen en/of voeten Dit zal het kind minder 

eng vinden en eerder zelf kunnen doen 

óó op de bal (en zeker op een echt grote bal) zal het kind begeleiding nodig hebben van een volwassene. 

Bied het kind in het begin veel veiligheid door lichamelijk contact met een volwassene. Dit contact 

is af te bouwen door bijvoorbeeld alleen de handen vast te houden als het kind zit of alleen druk te 

geven op de onderrug terwijl het kind op de bal ligt

Observatie- en aandachtspunten
óó het is belangrijk dat het kind het niet eng vindt 

óó observeren wat het effect is op de spierspanning van het kind

óó let op hoe de opvang- en evenwichtsreacties zijn

Grote bal
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De metalen trommel kan gebruikt worden om verschillende materialen in te doen of in te gooien. 

Het metaal geeft een hard geluid dat kinderen kan stimuleren om voorwerpen erin te doen. Sommige 

kinderen blijven lang dingen ergens uithalen en weggooien. Ze hebben extra aandacht nodig om te 

leren hoe ze dingen ergens in kunnen doen. Samen dingen opruimen na het spelen kan een leuke 

manier zijn om het ‘in-spel’ te bevorderen.

Mogelijke opbouw
óó verken met het kind de trommel. Doe eerst samen iets in de trommel om te weten waar de trommel 

zich bevindt

óó begin met voorwerpen die een hard geluid maken of een leuk effect hebben (bijvoorbeeld een ping 

pong bal) 

óó probeer een voorwerp dat een kind weggooit, te vangen met de trommel. Schudt met de trommel 

met het voorwerp erin, zodat het kind hoort wat er gebeurd is 

óó vul eventueel de trommel met water of ander materiaal zodat het effect weer anders is

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind iets in de trommel gooit, terwijl het deze met de andere hand vasthoudt of  

dat het in kan schatten waar de rand is

óó let op dat het harde materiaal van metaal niet afschrikt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Praktische Vaardigheden   

- Spel SP 

- Koppelen object aan functie OF

Alternatieve materialen
óó pannen

óó potten

óó dozen

Metalen trommel
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Laat het kind met allerlei verschillen materialen sjouwen. Vaak zoeken kinderen zelf groot materiaal 

uit om mee te sjouwen. Soms is een kind te stimuleren door er een verhaal omheen te verzinnen, 

bijvoorbeeld een kasteel bouwen, zware boodschappen sjouwen, een boot bouwen, et cetera.

Mogelijke opbouw
Er kan gevarieerd worden in de zwaarte en de manier waarop het materiaal vast te pakken is.

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind voldoende spierkracht heeft om te sjouwen en of het evenwicht en de grove  

motoriek voldoende ontwikkeld is 

óó observeer of het kind voelt wat lichter en wat zwaarder is, wat groter en wat kleiner is

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB

Alternatieve materialen
óó zware (rinkel)bal

Sjouwmaterialen
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Stoeien met een geliefde volwassene of oudere broer of zus is een leuke manier om het eigen lichaam 

te leren kennen. Het laat spierkracht, bewegingsmogelijkheden en de diepe druk (op de gewrichten) 

ervaren. Er is verschil tussen stoeien met mannen en met vrouwen. Laat een kind dit ook ervaren. Zorg 

ervoor dat het kind zich geen pijn kan doen. Stoei bijvoorbeeld op bed, een dikke mat of met het kind 

op schoot. 

Mogelijke opbouw
Er is een opbouw mogelijk door te variëren in hoeveelheid en sterkte van de prikkels. 

Observatie- en aandachtspunten
óó probeer goed aan te voelen wat een kind wel en niet prettig vindt: hoe stevig kan het worden  

aangepakt 

óó let erop wanneer het kind te opgewonden wordt en het geen spelletje meer is 

óó laat het kind ruimte om initiatief te nemen in dit spel

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB

Stoeispelletjes
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het kind kan op de trampoline zitten of staan, bewegen of bewogen worden. Het voelt de beweging, 

stimuleert het evenwichtsgevoel en voelt de diepe druk in verschillende gewrichten. Ook durven vallen 

is op een trampoline te oefenen.

Mogelijke opbouw
óó laat het kind de trampoline eerst verkennen terwijl het ernaast zit/staat 

óó ga er vervolgens samen op zitten of liggen en laat de trampoline veren. Ritmisch veren en  

tegelijkertijd een liedje zingen kan het kind geruststellen als het het wat eng vindt

óó vervolgens kan het kind er op zitten of liggen terwijl het lichamelijk contact houdt met de  

volwassene, die naast de trampoline staat

óó springen kan terwijl men de handen van het kind vasthoudt of het kind een ander houvast heeft, 

bijvoorbeeld een handgreep aan de trampoline 

óó los durven springen is vaak een (te) grote stap op een trampoline 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind angstig wordt, ontspannen of juist gespannen: hoe is het gedrag van het is  

na de oefening

óó zorg voor een veilige trampoline met een stevige beugel om vast te houden

óó neem de tijd

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB

Alternatieve materialen
óó bed

óó luchtkussen

Trampoline
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Er zijn verschillende soorten wiebeltollen, variërend in grootte. Een voorbeeld van een wiebeltol is 

hierboven afgebeeld, maar er zijn ook wiebeltollen waar het kind in kan zitten of liggen. Mogelijke 

activiteiten met wiebeltollen: 

óó het kind kan in verschillende houdingen op de wiebeltol zitten, liggen of staan 

óó het kind kan bewogen worden of zelf bewegen

óó het kind kan ook eerst naast de tol zitten en deze laten bewegen, eventueel met een voorwerp  

erin om het bewegingseffect te horen, bij een schaalmodel 

Mogelijke opbouw
óó geef het kind de mogelijkheid om de schaal eerst te betasten, terwijl het ernaast zit. Help het  

vervolgens er in te komen

óó houd eerst lichamelijk contact tot het kind zich veilig genoeg voelt om zelf te bewegen 

óó samen liedjes erbij zingen kan het voor het kind veiliger maken

Observatie- en aandachtspunten
óó veiligheid is bij evenwichtspelletjes een belangrijke voorwaarde  

óó observeer hoe de spierspanning van het kind is tijdens de oefening; bij sommige 

óó kinderen werkt het ontspannend, bij anderen kan het de spierspanning juist doen toenemen

óó observeer tijdens en na de oefening het gedrag van het kind; sommige kinderen worden er rustig 

van, anderen kunnen er juist erg druk van worden

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB

Alternatieve materialen
óó schommelbak

óó schommel

óó wip kip

Wiebeltol
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Tijdens imitatie of fantasiespel kan met een serviesje tegelijkertijd het ‘gedoseerd kantelen’ ofwel 

inschenken worden uitgeprobeerd.

Mogelijke opbouw
Het schenken met water gaat natuurlijk erg snel. Begin met schenken van minder vloeibare 

substanties (vla, yoghurt) of met bijvoorbeeld macaroni of zand.

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind met de andere hand voelt wat het gevolg is van het kantelen: houdt het een 

vinger onder de straal of in de beker

óó let op of het kind rustig en geleidelijk kantelt, of juist snel of hortend

óó het is belangrijk dat het kind de stand van de hand aanpast aan het voorwerp wat gebruikt wordt 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Praktische Vaardigheden   

- Zelfredzaamheid ZR 

- Spel SP

Alternatieve materialen
óó in bad met verschillende flesjes, bakjes, emmertjes 

óó in de zandbak

Serviesje
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De zandbeesten:

óó betasten en aaien, indrukken, van de ene in de andere hand doen

óó optillen

óó duwen over een glad oppervlak

óó gooien

óó ergens in en uit doen

óó op het lichaam leggen

óó benoemen wat gevoeld wordt: textuur en zwaar of licht

Mogelijke opbouw
óó eerst aanraken en benoemen wat er gevoeld wordt

óó dan optillen en weer benoemen: is het zwaar of licht

óó op het lichaam leggen: waar ligt het zandbeest

óó laat het kind het zandbeest op een ander deel van het lichaam leggen

óó laat het kind het zandbeest op jou lichaam leggen

Observatie- en aandachtspunten
óó houd rekening met de lichaamshouding van het kind

óó let er op dat het kind beide handen inschakelt

óó laat ook de (blote) voeten mee doen in het tasten als het kind dat niet uit zichzelf doet

óó let er op hoe het kind het zandbeest betast: is dat alleen met de vingertoppen of met  

de hele vingers of de volle hand

Zandbeesten
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Hoofdstuk 3

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tactiel gewaarworden TG 

- Opmerken OM 

- Lichaamsbewustzijn LB

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW

Alternatieve materialen
óó zandzakjes

óó pittenzakjes

Zandbeesten
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó heen en weer rollen van één of meer knikkers op het dienblad, of in een tamboerijn

óó rondrollen van één of meer knikkers

óó knikker(s) tot stilstand laten komen

Mogelijke opbouw
óó met één (liefst zware) knikker laten experimenteren

óó na enige tijd één of meer knikkers toevoegen

óó knikker(s) tot stilstand laten komen, door het blad scheef te houden of het blad recht te houden

óó idem met Ocean drum (dit is een dichte tamboerijn met kleine kraaltjes erin, die een speciaal  

geluid geven) 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op al dan niet beheerste, gecontroleerde bewegingen

óó observeer of er verschil is tussen de linker- en rechterlichaamshelft

óó let op de samenwerking tussen de twee lichaamshelften

óó een aandachtspunt is de wijze, waarop het kind het blad vasthoudt: losjes, stevig, krampachtig, 

enzovoorts

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

Alternatieve materialen
óó Chinese geluidsballen

Knikkers
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Van extra grote blokken een huis bouwen.

Mogelijke opbouw
óó begin met het verkennen van een bestaand speelhuis: wat is achter, wat is voor

óó kennis laten maken met de maxiduplo

óó een rijtje laten nabouwen, de lengte opmeten in relatie tot het eigen lichaam: hoe voelt verder weg, 

en dichterbij

óó een hoge toren bouwen, de hoogte meten

óó een huis bouwen, oppervlak vierkant/rechthoekig, de hoogte bepalen

Observatie- en aandachtspunten
óó het is belangrijk dat het kind voldoende druk kan uitoefenen om de maxiduplo-blokken te bevestigen 

óó observeer of het kind hoogteverschillen kan voelen

óó let op de wijze waarop het kind de lengte of hoogte meet

óó indien het kind nog enig gezichtsvermogen heeft: observeer of dit wordt gebruikt bij het bouwen en 

bijvoorbeeld bij het inschatten van de hoogte

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Construeren/reproduceren CR 

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS

Maxiduplo
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het kind laten ervaren dat richtingsverschillen een verandering in het gevoel van de armen teweeg 

brengt.

Mogelijke opbouw
óó laat het kind en paar puzzelstukken uit de kist halen

óó laat het kind het verschil in voor - en achterkant van de puzzelstukken voelen 

óó (bij een kind dat nog kleur ziet kan die in de waarneming worden betrokken)

óó bekijk de positieve vorm (het uitsteeksel) en de negatieve vorm (het gat) en leg uit hoe deze in  

elkaar passen (niet alleen aanschuiven maar ook optillen) 

óó laat het kind een lange rij stukken aan elkaar leggen, eventueel met een bocht; geef de kop als  

beginpunt en leg tot slot de staart aan de slang; het kind moet de gladde kant steeds boven leggen

óó laat het kind voelen hoe lang de slang geworden is (blinde kinderen hebben daar vaak geen idee van)

óó laat dit zowel met de rechterarm als met de linkerarm doen

óó verander de ‘loop’ van de slang en laat het kind nogmaals voelen; herhaal dit een aantal keren

óó laat het kind vertellen wat de armen doen

óó vraag het kind de kop en de staart aan elkaar te leggen zodat de slang ‘rond’ wordt

óó laat het kind de slang helemaal ‘recht’ leggen (horizontaal)

óó leg twee puzzelstukken met de ruwe (dus ongeverfde) kant naar boven en vraag aan 

óó het kind welke puzzelstukken er nu ‘fout ‘liggen (noem in eerste instantie het aantal); laat deze 

stukken ‘goed’ leggen

óó laat het kind stukken ‘fout’ leggen die door de begeleider/trainer goed moet worden gelegd (laat 

met opzet een fout bestaan) 

óó laat het kind een aantal stukken stapelen met als aanwijzing dat alle uitsteeksels op elkaar  

moeten liggen

óó leg twee stapels die in hoogte verschillen voor het kind op tafelen vraag welke de hoogste is  

(het kind mag de stukken niet tellen)

óó vraag het kind een aantal stukken rechtop te zetten (hoe kan dit wel, hoe niet)

óó probeer of het kind (een aantal) stukken in de kist terug kan doen (stapelen mag ook want dan  

leert het kind vanzelf dat zo de deksel niet dicht kan; kan het kind dit oplossen)

Snaky
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Hoofdstuk 3

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind, vooral door gebruik van de armen, de hele slang kan aftasten

óó let erop of het kind (veel) druk uitoefent bij het aftasten van de slang (niet wenselijk)

óó observeer of het kind in staat is om consequent een bepaalde tastrichting te handhaven,  

of tast het kind ‘heen en weer’, begint het bijvoorbeeld steeds opnieuw

óó kan het kind de stukken gericht manipuleren, roteren, fixeren en dergelijke

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden   

- Taststrategie TS

Alternatieve materialen
óó lange, dikke, touwen die ‘in vorm’ gelegd worden

óó dominostenen die aan elkaar gelegd worden

óó ‘slangen’ gemaakt van lijm

Snaky
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het spel ‘de beeldenwinkel’ spelen: het kind is een beeld, en moet verschillende houdingen aannemen.

Mogelijke opbouw
óó het kind wordt in een houding gezet; vervolgens gaat het terug in een neutrale stand staan en  

daarna moet het de eerste houding weer aannemen, op het gevoel

óó het kind wordt in een houding gezet en benoemt hoe het staat: rechtop/gebogen,  

arm omhoog/omlaag, enzovoorts

óó het kind wordt in een bepaalde houding gezet (het beeld) en de “klant” 

óó laat het beeld diverse andere houdingen aannemen: arm(en) omhoog/omlaag, 

óó zittend/staand/liggend, lopend/stilstaand, gebukt/rechtop, naar links/rechts kijkend, armen over 

elkaar/op de rug enzovoorts

óó Het kind dat het beeld speelt kan vertellen wat er aan de houding veranderd wordt

óó het kind moet in een bepaalde houding gaan staan, met behulp van mondelinge opdrachten; het 

wordt dus niet meer in een bepaalde houding gezet, maar moet zelf, aan de hand van opdrachten 

óó die het van iemand anders krijgt, op een bepaalde manier gaan staan

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind op gevoel, dezelfde houding weer kan aannemen

óó kijk of de begrippen links/rechts bekend zijn, zowel actief als passief

óó observeer of het kind de gegeven mondelinge opdrachten uit kan voeren 

óó let op de (on)handigheid van het kind in het nabootsen van de houdingen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB  

óó Praktische Vaardigheden   

- Spel SP

De beeldenwinkel
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Gebruik een vel fotokarton (ongeveer 60x50 centimeter) met twee uitsparingen (niet centraal), 

ter grootte van een fiche. Neem twee fiches en kleine snoepjes (bijvoorbeeld smarties, dropjes, 

schuimpjes). Activiteiten die vervolgens uitgevoerd kunnen worden, zijn:

óó uitsparingen in het fotokarton vinden

óó op gevoel de fiches in de uitsparingen plaatsen

óó op gevoel snoepjes in de uitsparingen terugvinden

Mogelijke opbouw
óó het fotokarton in breedte liggend voorleggen, het kind de uitsparingen laten voelen en bepalen en 

vervolgens de fiches erin plaatsen

óó het karton een kwart slag draaien en vervolgens dezelfde oefening laten uitvoeren

óó het kind in het karton de uitsparing laten opzoeken. De trainer plaatst een snoepje in de uitsparing 

en het kind pakt vervolgens in één beweging het snoepje (en eet het op!)

óó het karton draaien en vervolgens dezelfde oefening laten doen

óó op een leeg tafelblad wordt een snoepje gelegd. Het kind mag één keer bepalen waar het ligt en 

daarna moet het de handen terug op schoot of op tafelrand leggen. Vervolgens moet het kind het 

snoepje direct, in één keer, wegpakken

Observatie- en aandachtspunten
óó het is de bedoeling dat het fiche in een rechte lijn in de uitsparing wordt geplaatst, dus niet al  

tastend de uitsparing zoeken. Dit geldt ook voor het wegpakken van het snoepje; zowel vanuit  

de uitsparing in het karton, als vanaf het tafelblad

óó let op of er verschil is tussen de linker- of rechterhand

óó kijk of het kind het ook met twee handen tegelijk kan

óó indien het kind over enig gezichtsvermogen beschikt: observeer of dit wordt ingeschakeld bij  

deze opdrachten 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

Alternatieve materialen
óó natuurlijk materiaal (bijvoorbeeld eikels, kastanjes, beukennootjes) 

Fotokarton met fiches en snoepjes
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Laat het kind verschillen in vormen ervaren met behulp van een koffiekopje of beker. 

Mogelijke opbouw
óó twee verschillende bekers of kopjes op tafel zetten, een rechte en één die taps toeloopt 

óó vragen om de bekers na elkaar met één hand te omvatten en vragen of er verschil ervaren wordt

óó laat het kind beschrijven wat dit verschil is

óó meerdere verschillende bekers gebruiken en vragen welke hetzelfde zijn

óó teken de omtrek van de onderkant en de bovenkant op swellpaper, of laat het kind dit zelf doen

óó de zo ontstane rondjes vergelijken en vragen hoe het komt dat ze bij de beker die taps toeloopt,  

niet hetzelfde zijn 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer de stand van de handen en vingers; de stand van de hand moet zich aanpassen aan het 

voorwerp

óó let op de druk die het kind gebruikt; een zekere druk is nodig om goed de vorm te voelen, maar ook 

weer niet te veel

óó maak de opdracht moeilijker door het verschil tussen de vormen steeds kleiner te maken

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC 

- Drie/twee dimensionaal DTD

óó Praktische Vaardigheden   

- Omgaan met variabelen OV

Alternatieve materialen
óó vazen

óó appels en peren

Koffiekopje
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Hoofdstuk 3

1.5 Propriocepsis PC 

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó aan de hand van een beeld, abstract of betekenisvol, kunnen jongeren lijnen en vormen voelen en 

volgen. Gevraagd kan worden, welke lijnen als bol worden ervaren, welke als hol, hoe voelt dit ten 

opzichte van elkaar, wat is voor je gevoel de meest sterke curve, enzovoorts

óó bezoeken van een beeldenexpositie (bijvoorbeeld beeldentuin in Kröller Müller museum) en navoelen 

van verschillende vormen en hoeken in beelden. Zowel kleine als grote beelden aftasten: op welke 

wijze worden lijnen beter gevoeld en geïnterpreteerd

óó gevraagd kan worden welke beelden als mooi of lelijk worden ervaren en op grond van welke  

kenmerken

óó uit ervaring blijkt dat jongeren het vaak ook leuk vinden om erachter te komen ‘wat’ iets voorstelt 

op grond van hetgeen zij voelen. Daarom is het belangrijk dit bij de activiteiten te betrekken.  

Bespreek bijvoorbeeld hoeveel lichamen in het beeld verwerkt zijn en hoe die zich tot elkaar  

verhouden 

Mogelijke opbouw
óó begin met beelden waar contouren duidelijk van elkaar verschillen en veel 

óó proprioceptieve input geven: eenvoudiger te onderscheiden schuine en bolle vormen 

óó betrek er later meer complexe beelden bij, die kleinere nuances tussen de contouren hebben

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer de strategie waarmee de jongere beelden bekijkt: kan hij op gevoel grote contouren  

aftasten, verandert de strategie bij het waarnemen van details enzovoorts

óó observeer wat de jongere als mooi en prettig ervaart en waarom

óó vormen die voor zienden betekenis hebben, kunnen voor blinden abstract zijn

óó let op de taalvaardigheid en met name de tactiele taal, als beelden omschreven worden

óó observeer of kenmerken van vormen in de waarneming gebruikt worden, maar bedenk dat  

kenmerken ook verwarrend kunnen werken. Bij overlappende vormen verdwijnen de kenmerken van 

een vorm die bekend is. Gelijkblijvende vormen zijn makkelijker te interpreteren

Beeld
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Hoofdstuk 3

1. Tactiel-sensorisch functioneren

óó het tasten verloopt meestal in gedeelten, het bekijken van grotere gehelen zoals beelden en  

kaarten vindt plaats in een sequentie van indrukken. Het is per persoon verschillend hoeveel van 

deze indrukken achtereen waar genomen kunnen worden.Kleine voorwerpen die met één of beide 

handen omvat kunnen worden, worden in één keer waargenomen en sneller als vorm herkent

óó het tempo waarmee een sequentie van tastindrukken wordt waargenomen is sterk van invloed op  

de beleving en interpretatie. Bij het volgen van de kromming van een lijn met een vinger, is een  

aangepaste snelheid belangrijk, anders wordt verandering van richting niet gevoeld. Bij het  

waarnemen van kleine details is een laag tempo belangrijk

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK 

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Tactiele taal TT

Beeld
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3.2 Tactiel-motorisch functioneren

Hoofdstuk 3
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Hoofdstuk 3

2.1 Tastend onderzoeken TO 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het muziekdoosje kan worden aangeboden met of zonder tastprikkel: het doel is dat het kind tastend 

op zoek gaat naar het muziekdoosje.

Mogelijke opbouw
óó zet het muziekdoosje aan en breng het kind er mee in aanraking zodat het kind het doosje makkelijk 

kan pakken. Als het kind niet zelf gaat zoeken dan is dat samen te proberen 

óó varieer de plekken op het lichaam 

óó biedt vervolgens ook het geluid aan zonder tastprikkel, maar wel zo dat het kind het makkelijk  

kan pakken

óó leg het muziekdoosje op verschillende plekken. Door het tussen andere speeltjes te leggen wordt 

het nog moeilijker

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind op de geluidsprikkel reageert, en als het reageert, hoe het reageert: het hoofd 

ernaar toe draaien, verstillen, met de handen zoeken, enzovoorts

óó bekijk de reacties als het geluid van andere plekken komt 

óó let op de reactie als het kind in aanraking komt met het muziekdoosje; ook weer op de verschillende 

plekken 

óó observeer wat het kind doet met het muziekdoosje als het het doosje gepakt heeft

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Opmerken OM

Alternatieve materialen
óó de stem en/of mond van de ouder

Muziekdoosjes
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Hoofdstuk 3

2.1 Tastend onderzoeken TO 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó tactiele ervaringen opdoen door de sponzen spelend te onderzoeken

óó zowel met droge als met natte sponzen laten spelen

Mogelijke opbouw
óó sponzen die het minst vervormen bij aanraking in een mandje doen

óó steeds meer varianten toevoegen

óó de sponzen droog geven en nat laten maken in een afwasbak of badje

óó ook met de voeten laten ervaren hoe de verschillende sponzen voelen

Observatie- en aandachtspunten
óó houd rekening met afweer

óó let op hoe de sponzen onderzocht worden: met de hele hand, met de vingers, vingers in de gaatjes, 

er mee gooien enzovoorts

óó ga na welke exploratie-schema’s het kind spontaan laat zien

óó observeer of het kind ook onderscheid kan maken als de sponzen tegen elkaar aan liggen of  

over elkaar

óó bij oudere kinderen kan gevraagd worden om nog een zelfde spons te zoeken

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS 

- Spel SP

Alternatieve materialen
óó verschillende borstels

Sponzen
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Hoofdstuk 3

2.1 Tastend onderzoeken TO 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Er zijn verschillende voelboekjes in de handel. Veel boekjes zijn van stof gemaakt, maar er bestaan 

ook kartonnen boekjes met tastbare onderdelen. Daarnaast is het ook mogelijk zelf boekjes te maken, 

bijvoorbeeld van karton met een ringband er om. Hierin kunnen verschillende (vrij) platte voorwerpen 

geplakt worden. Bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen ( kam, mes, potlood, et cetera) maar ook 

verschillende materialen (echt bont, ribfluweel, ribbelkarton, et cetera). Het is beter om in eerste in-

stantie geen schuurpapier te gebruiken, omdat bij harder wrijven de huid beschadigt.

Met de voelboekjes kan men verschillende dingen doen, onder andere:

óó het kind kan met zo’n boekje de bladzijden leren omslaan maar ook leren de bladzijden tastend te 

onderzoeken

óó men kan bij het samen bekijken van het boekje voorwerpen of materialen benoemen maar men kan 

er ook een verhaal bij verzinnen

Mogelijke opbouw
óó als het kind niet spontaan het boekje/ de bladzijden gaat verkennen dan kan samen met het kind het 

boekje bekeken worden

óó een verhaal erbij kan het kind uitnodigen om te gaan voelen. Belangrijk hierbij is dat het taalgebruik 

aansluit bij het materiaal. Bijvoorbeeld: “knoopje duikt onder het zijden lakentje. Knoopje tikt tegen 

de rits en ja hoor daar gaat de rits open” 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind zelf op onderzoek uitgaat als het boekje wordt aangeboden

óó ga na of het kind zelf de bladzijden kan omslaan

óó let op of het kind de hele bladzijde afzoekt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

Alternatieve materialen
óó voelborden

Voelboekjes
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Hoofdstuk 3

2.2 Manipuleren MP 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De elastiekrammel kan makkelijk worden vastgepakt door een kind. Er zitten verschillende kleine 

details aan (kralen, blokjes, belletjes) die het kind kan bewegen. Biedt de rammel aan door deze te 

laten horen en/of voelen. De rammel is ook in te duwen of uit te rekken.

Mogelijke opbouw
De opbouw is vooral mogelijk in de manier van aanbieden en eventueel samen onderzoeken.

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind zelf de rammel gaat onderzoeken 

óó een aandachtspunt is het wel of niet manipuleren van de onderdelen 

óó let op of het kind probeert om het geluid te maken met de rammel

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Tweehandigheid TH

Alternatieve materialen
óó rammelaars met beweegbare onderdelen

óó spiraal met kralen

Elastiekrammel
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Hoofdstuk 3

2.2 Manipuleren MP 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Er zijn veel verschillende soorten kralenbanen in de handel. Van klein en eenvoudig tot groot en 

ingewikkeld. De kralenbaan nodigt uit tot tastend onderzoeken (hoe zit dit in elkaar) en manipuleren 

(wat kan ik met de kralen doen). 

Mogelijke opbouw
óó begin met een eenvoudige kralenbaan, liefst met één geleider 

óó kijk of het kind zelf de baan gaat onderzoeken. Doe dit anders samen 

óó breid dit uit naar ingewikkeldere kralenbanen met meerdere geleiders

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer hoe het kind de kralenbaan verkent: een klein stukje of voelt het langs de hele baan 

óó ga na wat het kind doet met de gevonden kralen: bijvoorbeeld de kraal zelf verkennen,  

of doorschuiven

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Tweehandigheid TH

óó Praktische Vaardigheden   

- Spel SP 

Kralenboog
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Hoofdstuk 3

2.2 Manipuleren MP 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Er zijn veel speeltjes in de handel met knoppen die na indrukken een geluid maken. Van zeer eenvoudig 

tot een piano. Ook zijn er speeltjes met knoppen die niet geduwd maar bijvoorbeeld gedraaid moeten 

worden, en/of waar een andere reactie op volgt, bijvoorbeeld een fototoestel dat openklapt of een 

radio die aangaat.

Mogelijke opbouw
De opbouw kan vooral worden aangebracht in het soort speeltje dat men aanbiedt. Kijk naar de 

motorische moeilijkheidsgraad. Er zijn ook speeltjes met batterijen die aan/uit gaan met een 

schakelaar. Dit vraagt meestal een eenvoudige beweging.

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind het speeltje onderzoekt

óó ga na of het kind motorisch de handeling kan uitvoeren

óó let op of het kind de ‘beloning’ leuk vindt 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

óó Praktische Vaardigheden   

- Spel SP 

Materiaal met knopjes
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Hoofdstuk 3

2.2 Manipuleren MP 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Met het ballenhuis spelen, samen of zelfstandig.

Mogelijke opbouw
óó laat het kind horen wat er gebeurt als de bal naar beneden rolt 

óó laat het vervolgens het huis tactiel onderzoeken 

óó laat het gat voelen waar de bal in moet

óó als het kind de bal in het gat kan stoppen, kan gekeken worden of het de bal onderweg kan  

onderscheppen 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op hoe het kind het ballenhuis verkent

óó ga na of het kind begrijpt dat de bal die er boven ingaat, er onder weer uit komt

óó houd in de gaten hoe de ontwikkeling van de fijne motoriek is

óó let op de snelheid van de bal: bij te hoge snelheid is dit niet meer te volgen 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

óó Praktische Vaardigheden   

- Spel SP

Alternatieve materialen
óó knikker -, auto - of treinbanen waarbij bovenin een voorwerp gedaan wordt, dat er via baan  

aan de onderkant weer uit komt

Ballenhuis
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Hoofdstuk 3

2.2 Manipuleren MP 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó het kind de opdracht geven de kralen te verplaatsen, van de ene naar de andere kant

óó oefen met deze plank de motoriek en het ruimtelijk inzicht

Mogelijke opbouw
óó begin met een enkelvoudige baan

óó laat het kind de baan met de vingers vergelijken, zowel met de linkerhand als met de rechterhand

óó vraag hoe de banen lopen: recht of met een golf

óó kies eerst een makkelijke route voor een kraal

óó uitbreiden naar meer ingewikkelde banen, waarbij nagegaan wordt waar de kraal naar toe gaat en 

hoe deze daar komt

Observatie- en aandachtspunten
óó let of het kind merkt dat de ene baan meer golft dan de andere

óó observeer of het kind beseft waar een kraal naar toe gaat: naar links, naar rechts, naar boven

óó let op het tempo waarmee het kind de kralen door de lijnen laat lopen

óó let op de kracht waarmee de kraal door de baan geduwd wordt: bij te hard duwen stokt de kraal

óó let op of het kind met beide handen kan manipuleren en of de plank gefixeerd wordt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Tactiele taal TT

Alternatieve materialen
óó banen met autootjes

Kralenbaan
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Hoofdstuk 3

2.2 Manipuleren MP 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó het kind leren om vierkante en ronde kralen zo te manipuleren dat ze vanuit de hand op de spijkers 

van het plankje gedaan worden

óó met deze kralenplank kan de fijne motoriek en het werken met twee handen geoefend worden 

óó laat het kind een voorbeeld naleggen 

óó geef een tel-opdracht, bijvoorbeeld: zet vijf kralen op de onderste rij 

Mogelijke opbouw
óó fixeer de plank 

óó laat de plank verkennen

óó leer het kind de kralen zo vast te houden dat het gaatje evenwijdig aan de spijker is

óó het kind moet één hand bij de spijker zetten en in de andere hand de kraal houden

óó laat het kind dan de kraal op de spijker doen

óó ga dit eerst willekeurig doen, daarna kan er een opdracht aan verbonden worden, bijvoorbeeld een rij 

volmaken langs de rand en later rondom

óó maak de opdrachten steeds moeilijker (tel-opdrachten, voorbeelden naleggen, figuren naleggen)

Observatie- en aandachtspunten
óó sommige kinderen hebben moeite met de kleine kralen, deze vragen een goede tastgevoeligheid om 

het gaatje te voelen en in de juiste positie te manipuleren

óó let op of het kind de beweging kan maken waarbij vanuit de handpalm naar de vingers wordt  

gewerkt; op deze manier komt de kraal vanuit de handpalm tussen de vingertoppen terecht 

óó observeer of het kind tweehandig kan werken, en of de ene hand gebruikt wordt om de spijker als 

referentiepunt te laten dienen

óó let op hoe de strategie is als er een opdracht wordt gegeven

óó ga na of het kind telkens moet zoeken naar de plaats waar het doosje met kralen zich bevindt 

Kralenplank
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Hoofdstuk 3

2. Tactiel-motorisch functioneren

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW 

- Construeren/reproduceren CR 

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS

Alternatieve materialen
óó hamertje tik

óó insteek-mozaïek

Kralenplank
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Hoofdstuk 3

2.2 Manipuleren MP 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó schelpen tellen in en uit één hand

óó sorteren op één kenmerk: glad/ribbel

Mogelijke opbouw
óó laat het kind een aantal kleine schelpen in de hand nemen; er staan vier bakjes op een rij en het kind 

moet steeds één schelp in één bakje laten vallen

óó één schelp uit grote bak nemen, één er bij pakken, zo doorgaan tot het kind er vier in de hand heeft 

en vervolgens steeds in elk bakje één schelp laten vallen

óó twee lege bakjes, twee schelpen in hand nemen en sorteren op soort: ribbel of glad

óó eventueel hetzelfde, met meer dan twee schelpen in hand 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op dat er met één hand wordt gewerkt, zowel bij het tellen als het sorteren

óó let er op dat de grootte van de schelpen in verhouding staat tot de grootte van de hand

óó observeer of het kind de ribbels ervaart door met de nagel te raspen (auditief), of door de  

vingertoppen (tactiel)

óó kijk of er een links-rechts verschil is in de uitvoering van de opdracht en in de fijnevingerbewegingen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC

Alternatieve materialen
óó knopen/ fiches

óó eikels en kastanjes (ook doppen en bolsters)

óó knikkers groot en klein

óó pastasoorten

óó munten groot en klein

Schelpen
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2.2 Manipuleren MP 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het kind kralen laten rijgen aan een rijgdraad.

Mogelijke opbouw
óó laat het kind twee kralen uit de bak halen; de eerste aan de waslijn rijgen, terwijl de tweede in de 

hand blijft. Vervolgens de tweede rijgen

óó zo mogelijk met drie of vier kralen (afhankelijk van de grootte) 

óó idem met kleinere kralen en rijgdraad

óó gebruik steeds kleinere kralen en ook kralen die variëren in vorm

Observatie- en aandachtspunten
óó kijk of het kind de kraal tussen duim en wijsvinger houdt en met de overige vingers de andere kraal 

fixeert

óó observeer of het uitmaakt welke vorm en afmeting een kraal heeft

óó let op of er verschil is in het manipuleren tussen de linker- en rechterhand 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

Rijgdraad met kralen



101

Hoofdstuk 3

2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het drinken uit een fles, tuitbeker of gewone beker gebeurt meestal met twee handen: een mooie 

symmetrische beweging. Daar ieder kind elke dag meerdere malen drinkt, is dit een goede oefening van 

de tweehandigheid.

Mogelijke opbouw
óó probeer om het kind zo vroeg mogelijk met zijn handjes in aanraking te laten komen met de fles,  

leg de handjes er voorzichtig omheen. Probeer of het de fles al wat kan tillen 

óó als het kind niet op schoot zit, dan kan het in een wipstoeltje of maxi cosi met een kussen onder  

de armen de fles makkelijker naar de mond brengen

óó kinderen die toe zijn aan het drinken uit een beker hoeven niet persé een tuitbeker als tussenstap te 

nemen. Ouders kiezen hier wel vaak voor omdat er minder mee gemorst wordt. Een beker met twee 

handvaten kan een tussenstap zijn naar een gewone beker

Observatie- en aandachtspunten
Ga na welke fles of beker voor het kind het gemakkelijkst is om vast te houden. Er zijn veel 

verschillende modellen in de winkels. Ook zijn er ringen die om een fles geschoven kunnen worden, 

zodat handvaten ontstaan.

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Praktische Vaardigheden   

- Zelfredzaamheid ZR

Zelf drinken
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2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Laat het kind de losse onderdelen onderzoeken, uit elkaar trekken en in elkaar duwen.

Mogelijke opbouw
óó laat het kind de kralen verkennen; wijs het kind op het gaatje als het dit niet zelf ontdekt

óó laat het kind meevoelen hoe een andere kraal wordt aangesloten

óó kijk of het kind zelf ontdekt dat deze kralen ook weer uit elkaar getrokken kunnen worden. Doe dit 

anders samen met het kind

óó laat het kind verder met de kralen spelen en ontdekken en observeer of het kind de kralen weer in 

elkaar probeert te krijgen

Observatie- en aandachtspunten
óó een aandachtspunt is de manier waarop het kind de kralen en de ketting verkent

óó observeer of het kind voldoende kracht heeft om de kralen uit elkaar te trekken en weer in elkaar  

te duwen, en of het de kracht voldoende kan doseren 

óó ga na of het kind door de kralen heen kan voelen of de verbinding is gemaakt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Construeren/reproduceren CR 

Alternatieve materialen
óó twee magneten die elkaar aantrekken (dit is motorisch makkelijker)

óó twee duplo-blokken

Drukkralen
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2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó zorg voor veel verschillende flessen en potjes met veel verschillende sluitingen daarop

óó het openen en sluiten is leuk, maar zeker ook iets erin doen en er weer uit halen of schenken 

óó flessen zijn natuurlijk leuk te gebruiken als speelgoed in bad

óó het zoeken van de juiste sluiting op de juiste fles of pot is ook een leuke activiteit

Mogelijke opbouw
óó laat het kind rustig de materialen verkennen 

óó bouw op in moeilijkheid van de sluiting: een scharnierend deksel is gemakkelijker dan een 

schroefdop 

Observatie- en aandachtspunten
óó ga na of het kind de werking van een fles begrijpt: iets erin doen en er weer uit laten lopen 

óó een aandachtspunt is de fijne motoriek

óó let op het gebruik van twee handen: hoe fixeert het kind de fles of de pot 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC 

- Deel-geheel relaties DGR 

óó Praktische Vaardigheden   

- Koppelen object aan functie OF 

- Omgaan met variabelen OV

Flessen en doppen
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2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Grote kralen zijn te rijgen op dikke veters, pijpenragers of dunne stokjes. Het afhalen van een kraal is 

een activiteit die de tweehandigheid ook stimuleert.

Mogelijke opbouw
óó laat het kind de materialen verkennen 

óó begin te rijgen met een grote kraal op een stokje met een verdikte onderkant (zodat de kraal  

er niet weer direct afvalt)

óó probeer daarna pijpenrager en veter  

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind de gaatjes in de kralen ontdekt

óó een aandachtspunt is de fijne motoriek; de kraal kan naar het stokje bewogen worden of andersom

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

Alternatieve materialen
óó borduur figuren: hierbij moet de naald (vaak een dun stokje) naar de gaatjes in het figuur  

worden gebracht

óó kralensorteerplankje

Grote kralen



105

Hoofdstuk 3

2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De blokken bestaan in verschillende groottes en vormen. Activiteiten met dit materiaal zijn:

óó de twee onderdelen ten opzichte van elkaar bewegen

óó een blok erop schroeven 

óó een blok er weer afschroeven    

Mogelijke opbouw
óó laat het kind het materiaal verkennen 

óó observeer of het kind ontdekt dat er een beweegbaar onderdeel aan zit. Stimuleer dit anders door  

er zelf mee te draaien en dit te laten voelen aan het kind

óó laat het kind ervaren dat door te draaien de twee blokken van elkaar af of juist naar elkaar toe gaan

Observatie- en aandachtspunten
óó ga na hoe het kind het materiaal onderzoek: ontdekt het de schroefdraad en volgt het deze met de 

vinger of nagel, ontdekt het het beweegbare onderdeel enzovoorts

óó observeer hoe de fijne motoriek is: beweegt het twee handen tegelijkertijd of gebruikt het één hand 

om te fixeren 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Opmerken OM 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

Alternatieve materialen
óó speelgoed (plastic) schroeven en moeren 

óó doppen op flessen

óó op latere leeftijd echte schroeven met moeren

Schroefblokken
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2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Er zijn houten en plastic sets met moeren te koop in de speelgoedzaak, ook kunnen bouten en moeren 

uit een gereedschapswinkel gebruikt worden. Mogelijke activiteiten met dit materiaal:

óó de moeren erop en eraf draaien

óó iets construeren

óó diverse soorten moeren en bouten (echte en speelgoed) sorteren 

Mogelijke opbouw
óó begin met dikke bouten en moeren die makkelijk vast te houden zijn

óó laat bouten met spijkers vergelijken en vraag wat er verschillend is

óó zoek een bout met moer aan een bestaand voorwerp op en laat voelen waar dit voor dient

óó fixeer zelf de bout en laat het kind de moer op de bout draaien en er weer vanaf halen

óó laat het kind zelfstandig de moer op de bout draaien, met twee handen: één fixerende hand en  

één dynamische 

óó als dit goed gaat kunnen kleinere bouten en moeren aangeboden worden 

óó laat het kind iets met bouten en moeren maken

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind het verschil tussen spijkers en bouten voelt

óó observeer of het kind de bout zo vast kan houden dat de moer erop gedraaid kan worden, de bout 

moet daarbij ook stil gehouden worden (één fixerende en één dynamische hand)

óó het erop draaien van een moer vraagt een goede strategie om het uiteinde zo vast te houden dat  

er nog ruimte overblijft om de moer op de bout te draaien 

óó let erop of de vingers een goede draaibeweging maken 

Bouten en moeren
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC 

- Construeren/reproduceren CR 

- Deel-geheel relaties DGR

óó Praktische Vaardigheden          

- Koppelen object aan functie OF 

- Omgaan met variabelen OV

Alternatieve materialen
óó doppen en flessen

óó een wekker opwinden, bijvoorbeeld een kookwekker

Bouten en moeren
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2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó het omwikkelen van een pijpje (bijvoorbeeld PVC-pijp, toiletrol)

óó pompoenen omwikkelen, later beplakken bijvoorbeeld tot een poppetje

óó hetzelfde principe van omwikkelen, kan ook met andere materialen uitgevoerd worden,bijvoorbeeld 

repen stof om ander materiaal wikkelen en hier bijvoorbeeld een sieraad voor rond je nek van maken

Mogelijke opbouw
óó eenvoudig starten met rechte pijpjes die omwikkeld moeten worden met bijvoorbeeld een  

crepepapieren slinger, voordat de pompoenen omwikkeld worden. Bij de pompoenen moet namelijk 

een draaiende beweging tijdens het omwikkelen gemaakt worden en dit is moeilijker

óó als het kind nog moeite heeft om met één hand het pijpje vast te houden en de andere hand de draad 

erom heen te wikkelen, kan het pijpje in eerste instantie vastgezet worden

óó van kleine pompoenen met één soort draad naar grotere pompoenen en verschillende soorten garen

óó de pompoenen kunnen op een wat hoger niveau (D-Niveau) gecombineerd worden met de  

muizentrapjes voor armen en benen; dan kunnen er poppetjes van gemaakt worden

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind een goede verdeling maakt van de draad over de pompoen (gelijkmatige  

spreiding) of dat het de neiging heeft in één bepaalde positie meer te blijven hangen (de fixatie is  

op één punt het gemakkelijkst)

óó observeer welke hand ter fixatie en welke als dynamisch wordt gebruikt

óó ga na of het kind met verschillende materialen dezelfde actie kan uitvoeren (omwikkelen)

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Construeren/reproduceren CR

Pompoenen
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2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó het kind met de veterkaarten laten werken, om op die manier de tweehandigheid te oefenen

óó verschillende kaarten aanbieden; het verschil zit in het materiaal, de vorm en de grootte

óó de veterkaarten zijn een voorbereiding op het rijgen van schoenveters in schoenen 

Mogelijke opbouw
óó fixeer in het begin de veterplank

óó begin met veters die aan een stokje vast zitten zodat de veter makkelijk te vinden is en het gat ook

óó zorg bij dunnere veters dat er een duidelijk beginpunt is

óó laat het kind alle gaatjes opzoeken met de vinger, waarbij het plankje met de andere hand wordt 

vastgehouden

óó laat de veter willekeurig door de gaten doen

óó geef het kind een opdracht, bijvoorbeeld langs de randen veteren

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of de kaart zo vast gehouden wordt dat de veter er makkelijk door kan, dit vraagt iets van de 

propriocepsis en het tactiel ruimtelijk inzicht

óó ga na of het kind handig is in het manipuleren van de veter door een gat in de kaart

óó observeer of er ruimtelijk inzicht is: waar gaat de veter erin en komt hij er weer uit, op een  

verwachte plek of ergens anders

óó let op of het kind de handelingsvolgorde begrijpt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden   

- Taststrategie TS 

- Handelingsvolgorde HV

Alternatieve materialen
óó zelfredzaamheidsvestje met veters

Veterkaarten
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2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het kind een matje laten vlechten. Hiermee wordt de behendigheid van de vingers geoefend, evenals de 

tweehandigheid.

Mogelijke opbouw
óó begin met dikker karton

óó fixeer het raamwerk in eerst instantie, zodat het kind twee handen kan gebruiken bij het verkennen 

en de eerste oefeningen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het kind het raamwerk met de eigen 

hand fixeert

óó laat de stroken en het raamwerk waar ze doorheen moeten verkennen

óó maak eerst de bewegingen en controleer wat er gebeurt

óó laat het kind steeds zelfstandiger de handelingen uitvoeren

óó als het matje af is. laat het kind dan met de handen er overheen gaan en ervaren hoe dit voelt

óó aanvankelijk gaat het om het oefenen van de handelingen (onderdoor, overheen); later kunnen er 

patronen gemaakt worden

Observatie- en aandachtspunten
óó voor vlechten zijn twee handen nodig, één houdt het raamwerk vast en zorgt dat de strook er  

doorheen kan, de andere hand stuurt en vlecht de strook

óó let op of het kind een goede tastgevoeligheid heeft om de strook van het raamwerk te  

onderscheiden, waarbij het raamwerk de ondergrond vormt 

óó observeer of het kind ruimtelijke begrippen kent, iets naar links, verder naar boven enzovoorts

óó let op dat het kind niet te hard duwt want dan buigt de strook om

óó observeer of het kind steun heeft aan taal om de handelingen te begeleiden 

Vlechtstroken
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Construeren/reproduceren CR 

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Figuur-ondergrond FO

óó Praktische Vaardigheden          

- Handelingsvolgorde HV

Alternatieve materialen
óó eenvoudig weven

Vlechtstroken
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2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Vormenstoof laten “vullen” met verschillende materialen; van eenvoudig naar moeilijker.

Mogelijke opbouw
óó vormenstoof laten “vullen”: eerst eenvoudige vormen, later meer complexe

óó werk met een toenemend aantal gaten en blokken 

óó de vormenstoof op een dienblad of plank zetten en dan schuin plaatsen, waardoor het lastiger 

wordt om de stoof te fixeren en de blokken er in te doen

óó het dienblad of de plank steeds een beetje schuiner zetten

Observatie- en aandachtspunten

óó het is belangrijk dat de vormenstoof met hand gefixeerd wordt, dus niet door hem tegen de  

onderste rand van het dienblad te laten rusten

óó observeer of het kind een “trial and error” benadering hanteert bij het vinden van de juiste vormen 

óó houd in de gaten of het kind met één hand het juiste gat opzoekt en met de andere de vorm erin 

doet

óó let erop of het kind het fixeren langere tijd kan volhouden

óó kijk of het kind bij het pakken van de vormen de middenlijn kan kruisen

óó ga na of het kind met links èn rechts kan pakken

óó observeer of het kind de druk aanpast waarmee gefixeerd wordt èn waarmee de vorm in het gat 

wordt gestopt 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC

Alternatieve materialen
óó trein op hellend vlak; wagons aanhaken

óó drukkralen; armband of ketting maken

Vormenstoof
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2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het kind leren muizentrapjes te maken.

Mogelijke opbouw
óó leg eerst het principe van het muizentrapje uit aan de hand van goed vouwbare stroken; laat het 

kind een voorbeeld voelen 

óó start met het fixeren van het begin van het muizentrapje (vastplakken beginpunt); later hoeft dit 

niet meer vastgeplakt te worden

óó leer het kind hoe een muizentrapje gemaakt moet worden

óó begin met korte stroken om muizentrapjes mee te vouden en gebruik steeds langere 

óó gebruik eerst eenvoudig vouwbaar karton; later kan dit afgewisseld worden met ander materiaal, 

zodat het kind ervaart wat het effect is van het verschillende materiaal op het trapje: hoe het voelt 

en hoe makkelijk het te maken is

óó de muizentrapjes gebruiken als onderdeel van een object, bijvoorbeeld van muizentrapjes een  

krokodil maken of gebruiken als armen en benen bij een poppetje 

óó het muizentrapje kan als onderdeel van een totaalplan bij een handvaardigheidsles gebruikt worden: 

er kunnen allerlei varianten van bijvoorbeeld het begin en het einde van het trapje aangeleerd 

óó worden, verschillende manieren van bevestiging kunnen aan bod komen (bijvoorbeeld op papier  

machee hoofd, waarbij het lange krullen voorstellen of als slingers aan een touwtje voor versiering)

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind scherpe rechte lijnen kan vouwen. Lukt dit niet dan moet dit eerst apart geoefend 

worden (observeer of het kind moeite heeft met het beoordelen van recht/schuin en hoe het kind dit 

controleert)

óó observeer of het kind het principe van ‘om en om’ vouwen begrijpt en of het de richting steeds kan 

veranderen (steeds moet er een hoek van 90 graden gemaakt worden)

óó indien het kind nog enig gezichtsvermorgen heeft, kan gewerkt worden met twee verschillende 

kleuren stroken (contrasterend, of licht/donker variatie); observeer of kind steun heeft aan het 

kleurverschil

Muizentrapje
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Construeren/reproduceren CR 

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden          

- Handelingsvolgorde HV

Muizentrapje
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2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Gebruik stroken van niet te dun papier of kartonnen kokers (wc-rollen of keukenpapier) en ve 

llen papier die even breed zijn als de kokers. Activiteiten met dit materiaal:

óó slingers maken

óó kokers versieren met papier

Mogelijke opbouw
óó stroken papier tot rondjes plakken

óó een slinger maken, door deze rondjes met elkaar te verbinden dmv een strookje dat vervolgens ook 

weer tot een rondje geplakt wordt 

óó de koker op een vel papier leggen, één rand vastplakken, het vel rond de koker rollen en de tweede 

rand op de eerste vastplakken 

Observatie- en aandachtspunten
óó bij het plakken van de rondjes en slingers, moeten de uiteinden van de stroken recht op elkaar  

komen. Observeer op het kind in staat is deze opdracht nauwkeurig uit te voeren

óó de koker moet recht op het vel liggen, er mag geen stuk papier aan één kant uitsteken. Let op of  

het kind voelt dat het papier scheef ligt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP

Alternatieve materialen
óó papier oprollen

Slingers en kokers
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2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó vingerhaken met diverse soorten draad

óó na het vlechten kan het kind de gehaakte draden opplakken, zodat er een lijnfiguur ontstaat.  

Laat het kind de lijnen van deze draadfiguren volgen met de vinger

óó Mogelijke opbouw

óó start met dikker materiaal

óó variëren met dunner, pluiziger draad, draadelastiek

óó drie draden in elkaar vlechten

Observatie- en aandachtspunten
óó let op eventuele tactiele afweer (bij welk materiaal)

óó observeer of het kind de lijnen kan laten kruisen met het plakken en of het deze gekruiste lijnen  

kan volgen

óó let op of het kind er plezier aan beleeft

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden   

- Spel SP 

- Handelingsvolgorde HV

Alternatieve materialen
óó punniken

óó haken met een haaknaald     

Vingerhaken
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Hoofdstuk 3

2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het leren vouwen van een blad overdwars in het midden, of over de korte kant. 

Mogelijke opbouw
óó met beide handen één papierhoek bovenaan het blad opzoeken, dan met één hand de hoek opzoeken 

die er recht onder ligt, waarbij de andere hand als referentiepunt op de eerste hoek blijft

óó de onderste hoek wordt naar de bovenste hoek gebracht, deze twee hoeken op elkaar leggen en 

fixeren

óó dit vasthouden en met de linkerhand opzij langs het papier glijden en de beide andere hoeken op 

elkaar leggen

óó de vingers fixeren de hoeken, de duimen glijden naar beneden om de vouw aan te drukken

óó dan de wijsvingers in het midden van het blad met de toppen tegen elkaar aan leggen en van elkaar 

af naar buiten bewegen waarbij de vouw aangedrukt wordt

óó varieer de dikte van het papier

óó vouw meerdere bladen zodat een boekje ontstaat

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of de hoeken voldoende gevoeld worden en ook of ze op elkaar liggen

óó let op of de twee handen samen werken

óó houdt in de gaten of er een verdeling is in fixatiehand en werkhand en of dit wel of niet wisselt

óó let op of er niet te veel en niet te weinig kracht gebruikt wordt bij het vouwen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV 

- Propriocepsis PC

Alternatieve materialen
óó met twee handen braille lezen

óó met een ballpoint een lijn trekken op reliëfpapier

óó oefenen met typen, met name met een elektronisch toetsenbord 

Blad vouwen
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Hoofdstuk 3

2.3 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het weven van diverse patronen met verschillende materialen.

Mogelijke opbouw
óó start met een klein weefgetouw en een eenvoudig patroon 

óó als een kind de beweging (om en om) doorheeft met eenvoudige wol, kunnen variaties aangebracht 

worden in het materiaal (bijvoorbeeld dikke en dunne wol, touw, pluizig materiaal)

óó van een klein lapje kan de overstap gemaakt worden naar een grotere doek

óó er kunnen variaties aangebracht worden in het patroon: één overslaan, twee overslaan,  

twee onder/drie boven

óó er kan van weefgetouw gewisseld worden: van kleiner naar groter en complexer weefgetouw

óó tijdens de lessen kan ook extra aandacht besteed worden aan de verschillende materialen en hun 

eigenschappen (benoem deze ook) 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de coördinatie van de twee handen

óó observeer of het kind onafhankelijke bewegingen kan maken met de linker- en rechterhand

óó let op de fijne bewegingen: kan het kind meerdere draden achter elkaar weven of moet het beweging 

na beweging maken

óó observeer of het kind een voorkeur heeft voor bepaalde materialen: zachte wol, 

óó fluweelachtige draden, hard touw

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS 

- Handelingsvolgorde HV

Weefgetouwen



119

Hoofdstuk 3

2.1 Tweehandigheid TH 

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De jongere leren breien, haken of punniken.

Mogelijke opbouw
óó volg de standaard methodes om breien, haken of punniken te leren 

óó geef extra aandacht aan het leren kijken met de vinger; een goed tastgevoel is nodig om te voelen 

wat er gebeurt. Het vergt veel oefening om hier vaardig in te worden

Observatie- en aandachtspunten
óó voor de schoolsituatie: overleg zo nodig met een leerkracht textiele werkvormen 

óó bij breien is het noodzakelijk om complexe handelingen uit te kunnen voeren, beide handen maken 

tegengestelde bewegingen en de armen en handen moeten de juiste spanning aanhouden zodat de 

pennen niet wegzakken

óó let erop of er misschien bepaalde soorten garen zijn waar de jongere niet graag mee werkt; probeer 

deze te vermijden

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW 

- Construeren/reproduceren CR

óó Praktische Vaardigheden   

- Handelingsvolgorde HV

Alternatieve materialen
óó activiteiten in het techniek lokaal

óó werken met de reliëf tekenmap en een liniaal

óó een muziekinstrument bespelen 

Mandje met wol en breinaalden
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Hoofdstuk 3

2.4 Grote en nabije ruimte GNR 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Los gaan lopen is voor kinderen met een ernstige visuele beperking een grote stap. Na lichamelijk 

contact kan een duwkar of andere buffer houvast en/of veiligheid bieden. Sommige kinderen vinden dit 

prettig, anderen willen liever de ruimte met het eigen lichaam verkennen.

Mogelijke opbouw
óó als een kind nog niet los kan lopen dan is een stevige duwkar een geschikte buffer. Verzwaar deze 

eventueel zodat de kar niet te snel rijdt

óó als een kind steviger loopt dan kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld een poppenwagen, 

kruiwagen maar ook een stok met een speeltje eraan, een hoepel, een grote vrachtwagen, et cetera

Observatie- en aandachtspunten
óó de motorische ontwikkeling van het kind bepaalt de geschikte buffer 

óó observeer of het kind via de buffer de meubels en mensen die het tegenkomt voelt en herkent

óó let op of het kind de vloerbedekking via de buffer voelt en herkent

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen

Alternatieve materialen
óó voor motorisch beperkte kinderen bestaan er looprekjes, ook op wieltjes. Bij deze looprekjes is de 

buffer minder groot waardoor de voorwerpen waar tegenaan gelopen wordt, makkelijker betast  

kunnen worden met de handen. 

Duwkar
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Hoofdstuk 3

2.4 Grote en nabije ruimte GNR 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó binnen in de kruiptunnel is een lange, nauwe ruimte. Liggend in de tunnel kan het kind de  

begrenzing om zich heen voelen

óó kruipend, van de ene naar de andere kant kan het kind bijvoorbeeld van de ene persoon naar de  

andere gaan, van de ene vloerbedekking naar de andere, of van het ene meubelstuk naar het andere 

óó er kan een bal in de tunnel gerold worden

óó het kind kan om de tunnel heen lopen 

óó het kind kan vanaf de boven of zijkant voelen dat er iemand in ligt of kruipt

óó het kind kan gaan staan (eventueel samen met iemand) en dan de tunnel over zich heen laten  

zakken

óó het kind kan het verschil ervaren van een opgevouwen, gedeeltelijk ontvouwde of geheel  

ontvouwde tunnel

Mogelijke opbouw
óó laat het kind de tunnel voelen in ontvouwde staat

óó loop of kruip er samen omheen

óó moedig het kind aan in de tunnel te kruipen en/of doe het zelf voor. Laat het kind eventueel  

eerst alleen met de handen erin voelen of alleen met de voeten en benen. Leg eventueel een  

eluidmakend speeltje in het midden of het eind van de tunnel 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind actief gaat verkennen en of het hierbij zijn hele lichaam of slechts bepaalde  

gedeelten gebruikt

óó observeer of het kind in de tunnel durft te kruipen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden   

- Omgaan met variabelen OV

Kruiptunnel
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Hoofdstuk 3

2.4 Grote en nabije ruimte GNR 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó als een kind niet uit zichzelf de ruimte om zich heen verkent, dan is het goed dit samen met iemand 

te doen

óó geef structuur aan de ruimte door het te begrenzen met meubelstukken en/of vloerbedekking

óó het samen door de ruimte bewegen kan eventueel ook een oefening voor de 

óó bewegingsontwikkeling zijn

Mogelijke opbouw
Houdt op de eerste plaats lichamelijk contact met het kind. Denk bijvoorbeeld aan: 

óó het leggen van het kind over de (onder) benen van de volwassene zodat het kind in kruiphouding ligt 

en vervolgens samen door de ruimte schuiven/kruipen

óó het kind laten zitten tussen de benen van de ouder en al ‘bil-schuivend’ door de ruimte

óó achter het kind zitten als deze langs een meubelstuk loopt

óó vervolgens verbaal contact houden met het kind en het zo aanmoedigen de ruimte te verkennen 

óó bewegen in een beperkte ruimte (bijvoorbeeld tussen een meubelstuk en de muur in) is voor veel 

kinderen veiliger

Observatie- en aandachtspunten
óó ga uit van de motorische mogelijkheden en vaardigheden van het kind en de doelstellingen op dat 

gebied. Soms is het moeilijk om te weten of een kind zich niet voortbeweegt omdat de bewegings-

functie achterblijft of omdat het zich niet in de ruimte durft te bewegen

óó observeer goed of het bewegen het kind niet beangstigt

óó geef het kind de ruimte om zelf te onderzoeken

Samen bewegen
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Hoofdstuk 3

2.4 Grote en nabije ruimte GNR 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Een parcours bouwen en het kind dit laten afleggen.

Mogelijke opbouw
óó een gymbank op- en afstappen: aan de hand, begeleid maar dat het kind wel los loopt, of zelfstandig

óó een gymbank helemaal aflopen

óó een gymbank dakpansgewijs opstellen tegen een wandrek: op de bank stappen, naar boven kruipen 

tot aan wandrek, overstappen op het wandrek en eraf klimmen

óó idem, maar nu lopend aan de hand

óó idem, maar nu lopend, begeleid / los

óó idem, nu helemaal zelfstandig 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de veiligheid; gebruik zachte matten

óó maak hoogteverschillen goed duidelijk

óó observeer de wijze waarop het kind aan deze opdracht begint: angstig, onzeker, overmoedig,  

zelfverzekerd

óó observeer hoe het kind de op- en afstap maakt: door de bank met handen beet te pakken, door met 

voet de hoogte uit te proberen of op een andere manier 

óó kijk of het kind bij de tweede keer de tactiele en proprioceptieve informatie van de eerste poging 

gebruikt

óó houdt in de gaten of het evenwichtsgevoel voldoende is

óó het aan de hand lopen zal voor sommige kinderen het hoogst bereikbare zijn

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Propriocepsis PC

Alternatieve materialen 
óó combinaties met ander gymnastiekmateriaal, zoals het bovendeel van de kast, trapezium

óó stoepranden

óó trappen     

Gymparcours
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3.3 Tactiel-perceptueel functioneren

Hoofdstuk 3
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Hoofdstuk 3

3.1 Herkennen HK 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó bekende, dagelijkse voorwerpen en voedsel herkennen als deze aangeboden worden

óó de eigen fles en dergelijke herkenen tussen andere flessen

Mogelijke opbouw
óó begin met bekend voedsel, een bekende fles of bordje

óó voeg een ander element toe, zoals een andere beker, een ander stuk fruit of koekje

óó laat de overgangen of veranderingen in voedsel en gebruiksvoorwerpen geleidelijk verlopen

óó laat het kind kiezen uit het bekende en het nieuwe voorwerp, door ze tegelijk aan te bieden en te 

vragen om bijvoorbeeld de eigen beker te pakken

óó breid dit uit naar meerdere bekers 

Observatie- en aandachtspunten
óó sommige blinde kinderen blijken geen voorkeur te ontwikkelen voor de eigen spullen omdat de andere 

kinderen en soms ook de ouders dezelfde soort beker gebruiken. Toch is het belangrijk om een eigen 

beker en dergelijke te hebben, omdat dit al jong het discrimineren oefent

óó eigen spullen kunnen herkenbaar gemaakt worden door er iets omheen te schuiven of iets tastbaars 

op te plakken

óó benoem steeds tijdens de dagelijkse activiteiten wat er aangeboden wordt, zodat het kind bekend 

raakt met de voorwerpen en benamingen

óó observeer hoe het kind reageert op het bekende aanbod

óó let op of het kind iets nieuws meteen onderzoekt (en hoe dan) of afwijst

óó ga na of kind het nieuwe voorwerp herkent als beker

Eten, bordje, fles

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC
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Hoofdstuk 3

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Eten, bordje, fles

óó Praktische Vaardigheden 

- Zelfredzaamheid ZR 

- Koppelen object aan functie OF 

- Omgaan met variabelen OV 

Alternatieve materialen
óó tandenborstel

óó speelgoed
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Hoofdstuk 3

3.1.Herkennen HK 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Elke soort fruit heeft zijn eigen vorm en textuur. Het kan verschillend aanvoelen als men erin duwt, 

afhankelijk van de rijpheid. Geur speelt natuurlijk ook mee met het herkennen van de vrucht.

Mogelijke opbouw
óó laat een kind eerst de hele vrucht voelen voordat men het schilt/pelt/snijdt

óó maak het eerst gemakkelijk door niet te veel, of te veel op elkaar lijkende vruchten op de mand te 

leggen

óó laat een kind het gewenste stuk fruit zelf uit de fruitmand zoeken

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer hoe het kind de vrucht verkent

óó let op of het kind het fruit herkent, ondanks kleine verschillen binnen dezelfde soort

óó ga na of het kind het fruit met en zonder schil herkent

óó kijk of het kind eventueel ook een plastic speelvrucht herkent

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden 

- Omgaan met variabelen OV

Alternatieve materialen
óó groentenmand

Fruit
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Hoofdstuk 3

3.1 Herkennen HK 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Geef het kind setjes van dezelfde voorwerpen. Hiermee leert een kind om voorwerpen te sorteren. 

Mogelijke opbouw
óó begin met drie voorwerpen en vraag: welke zijn dezelfde, welke zijn gelijk? Hiervoor zijn voorwerpen 

te gebruiken die al vaak samen gaan: twee schoenen/sokken/wanten en één sterk afwijkend voor-

werp

óó als het goed gaat met drie voorwerpen, dan het aantal uitbreiden

óó op latere leeftijd zijn sorteerbakken gebruiken

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer hoe het kind de voorwerpen verkent en onderzoekt

óó let erop of het kind de voorwerpen herkent 

óó ga na hoe het kind omgaat met drie of meer voorwerpen: houdt het ze allemaal vast of legt het ze 

neer. Observeer hoe het verder dan te werk gaat

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden 

- Spel SP

Setjes van dezelfde voorwerpen
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Hoofdstuk 3

3.1 Herkennen HK 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó samen bekijken, betasten en benoemen van de eigenschappen van de materialen: is iets glad, ruw, 

bobbelig, ribbelig et cetera

óó niet alleen texturen laten benoemen, maar ook laten refereren aan iets bekends: het voelt net als …. 

óó dezelfde texturen bij elkaar laten zoeken en benoemen

Mogelijke opbouw
óó eerst kiezen uit texturen die makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn

óó van vier naar meer bladzijden

Observatie- en aandachtspunten
óó let op een goede zithouding van het kind

óó een aandachtspunt is het gebruik van beide handen

óó let op de druk die het kind gebruikt tijdens het tasten

óó observeer of het kind de vingertoppen of de hele hand gebruikt

óó ga na hoe het kind het geheel aftast: systematisch, consequent, chaotisch

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tastend onderzoeken TO 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS

Alternatieve materialen
óó tastdomino

Voelboek met verschillende texturen
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Hoofdstuk 3

3.1 Herkennen HK 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó allerlei voorwerpen uit het dagelijks leven kunnen in de ‘dingen doos’ gedaan worden om te kijken of 

het kind ze herkent. Het kunnen eigen, bekende dingen zijn of onbekende. Aan de vorm en het mate-

riaal is de functie van het voorwerp dan af te leiden

óó dit spel is ook in de peuter- en kleuterschool te spelen met andere (ziende) kinderen. Dan moet de 

doos één of twee openingen hebben waar een kind met de hand(en) in kan zonder dat het de voor-

werpen ziet

Mogelijke opbouw
óó begin met voorwerpen van het kind zelf, zoals: borstel, tandenborstel, zalfpot, rompertje, luier. Doe 

niet teveel voorwerpen tegelijk in de doos 

óó voeg daarna varianten toe, bijvoorbeeld de kam van moeder, schoen van verschillende familieleden, 

een trui van vader

óó dit is eindeloos uit te breiden tot op latere leeftijd; bijvoorbeeld verschillende voorwerpen om mee 

te meten: rolmaat, duimstok, liniaal en daar weer verschillende uitvoeringen van 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind de voorwerpen goed onderzoekt en herkent

óó let op de strategie die het kind gebruikt om voorwerpen te herkennen: herkent het kind het door 

details, of juist door de globale vorm

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden 

- Koppelen object aan functie OF 

- Omgaan met variabelen OV

Voorwerpen voor in een dingendoos
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Hoofdstuk 3

3.1 Herkennen HK 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Iets aanbieden aan het kind dat bekend is voor hem en dan nagaan of er sprake is van herkenning.

Mogelijke opbouw
óó starten met een voorwerp dat van het kind zelf is

óó een eigen voorwerp herkennen tussen dezelfde soort voorwerpen van anderen

óó kinderen bijvoorbeeld tassen, jassen en dergelijke van andere kinderen laten herkennen

óó voorwerpen die bij het kind thuis of in de klas voorkomen, gebruiken: herkent het kind dit 

óó bespreek met het kind of de “eigen” voorwerpen van de keuken, de klas et cetera, ook elders voorko-

men, bijvoorbeeld in een winkel en op de markt 

Observatie- en aandachtspunten
óó een aandachtspunt is de taststrategie; zoekt het kind naar relevante details, referentiepunten 

óó ga na of het kind voorwerpen alleen in de logische context herkent, of ook daarbuiten 

óó het herkennen van het materiaal waar iets van gemaakt is, kan steun geven

óó let op het taalgebruik dat het kind gebruikt bij het herkennen van de voorwerpen: heeft het hier 

houvast aan

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW 

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden 

- Omgaan met variabelen OV

Alternatieve materialen
óó beker

óó (regen)jas

óó brooddoos

óó speelgoed

óó poppenhoekmeubels

Rugzakjes
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Hoofdstuk 3

3.1 Herkennen HK 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó bingo / lotto met plankjes met texturen en bladvormen

óó draaispel (voor uitleg zie opbouw) 

Mogelijke opbouw
óó de plankjes met verschillende texturen (plankjes met cirkels) laten onderzoeken en verschillen/over-

eenkomsten/gradaties(zacht - zachter, glad - gladder) laten benoemen

óó een memory- of matchingtaak met een aantal plankjes

óó de leerkracht beschrijft textuur en/of vorm en de leerling zoekt bijpassend plankje

óó in tweetallen: de een haalt een plankje uit de zak en geeft die aan de ander, die het bijpassende 

plankje moet zoeken. Als dit gelukt is, kunnen de rollen omgedraaid worden

óó individueel: op het draaiplateau wordt van elke vorm of textuur 1 plankje gelegd en na het draaien 

met de pijl wordt het bijpassende plankje uit de zak gehaald en erop gelegd

óó idem, maar in tweetallen: elke gevonden set plankjes wordt eraf gehaald en degene die aan het eind 

de meeste plankjes heeft, wint

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind zelfstandig dezelfde vorm of textuur herkent

óó kijk of het kind de gaatjes in de plankjes ontdekt en of het weet waar ze voor dienen (ruimtelijke 

component)

óó de blad- en dakgevel vormen hebben voor ons wel, maar voor blinde kinderen waarschijnlijk geen 

betekenis

óó bij deze taak kunnen bijvoorbeeld de volgende aspecten aan de orde komen: herkennen van textuur, 

lijn, positieve en negatieve vorm en kenmerken

óó houd rekening met het aantal vormen en texturen dat een kind van die leeftijd kan onthouden 

 

Tasto

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW 

- Discrimineren DC 

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Tactiele taal TT
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Hoofdstuk 3

3.1 Herkennen HK 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Met een kind naar buiten gaan en laten verkennen wat men op straat tegenkomt, bijvoorbeeld 

lantarenpalen, amsterdammertjes, putten, brievenbussen, telefooncellen, bushokjes, electriciteits-

kast, tramrails, verschillende soorten bestrating. 

Mogelijke opbouw
óó met het kind in een bekende omgeving, zoals de eigen straat, het schoolterrein, naar buiten gaan en 

dan de omgeving verkennen met of zonder taststok. Als via de stok iets gevoeld wordt, verkennen 

met handen en/of voeten

óó de volgende keer op dezelfde manier verkennen en nagaan of voorwerpen en referentiepunten  

herkend worden 

óó het aantal objecten dat herkend wordt, uitbreiden 

óó in andere straten, andere omgevingen op verkenning gaan en zoeken naar bekende voorwerpen, 

referentiepunten 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de ruimtelijke oriëntatie van het kind 

óó ga na of er angst is voor de grote ruimte 

óó een belangrijk aandachtspunt is de taststrategie, de manier waarop het kind te werk gaat met het 

verkennen van de omgeving

óó let op het taalgebruik van het kind tijdens deze verkenningen: ruimtelijke begrippen, tactiele taal

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Grote en nabije ruimte GNR

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Omgaan met variabelen OV

Alternatieve materialen
óó in huis overeenkomsten opzoeken; waar kom je dezelfde tegels tegen, dezelfde vloerbedekking of 

dezelfde gordijnen

óó meubeltjes in poppenhuis 

Voorwerpen op straat
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Hoofdstuk 3

3.1 Herkennen HK 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó het kind thuis de tafel laten dekken voor meerdere mensen, bijvoorbeeld drie keer dezelfde 

placemat, hetzelfde bestek, bord en kopje uit de kast pakken 

óó dit kan ook met de afwas opruimen als het droog is: wat hoort bij elkaar en waar moet het liggen of 

staan

óó het kind moet de vormen van de verschillende belegverpakkingen herkennen en de benodigde  

voorwerpen op tafel kunnen zetten

Mogelijke opbouw
óó het kind de tafel laten dekken voor één persoon en later voor meerdere mensen

óó het kind de tafel laten dekken met voorwerpen van diverse uitvoeringen en afmetingen 

Observatie- en aandachtspunten
óó houd rekening met de ruimtelijke oriëntatie van het kind

óó het is belangrijk bij deze taken dat het kind systematisch kan werken

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS 

- Zelfredzaamheid ZR 

- Handelingsvolgorde HV 

- Omgaan met variabelen OV

Alternatieve materialen
óó servies voor warme maaltijd

óó kinderservies

Gedekte tafel voor broodmaaltijd
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Hoofdstuk 3

3.2 Detailwaarneming DW 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Mensen, dieren, meubels, gebruiksvoorwerpen, eten en veel speelgoed hebben details. Het belangrijk-

ste doel is dat ouders zich bewust zijn van het belang van deze details. Als ouders ze herkennen in hun 

omgeving, kan het kind ze leren waarnemen.

Mogelijke opbouw
óó benoem eerst zelf een aantal details aan voorwerpen die in de kamer zijn, en details aan de ouders 

zelf 

óó stimuleer het kind om op zoek te gaan naar details

óó ga van duidelijke details naar kleine details  

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer hoe het kind de details aan het voorwerp of aan de ouder verkent

óó let op hoe groot het detail moet zijn om waargenomen te worden

óó het is belangrijk erop te letten of het kind nog details vindt als er veel afleiders zijn binnen het  

voorwerp  

óó ga na of de fijne motoriek voldoende is voor de detailwaarneming

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP

Voorwerpen met details
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Hoofdstuk 3

3.2 Detailwaarneming DW 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó leren de flesjes van elkaar te onderscheiden door middel van details

óó dezelfde flesjes bij elkaar zoeken 

Mogelijke opbouw
óó zet de flesjes op tafel en laat ze verkennen: kan het kind de dopjes opendraaien en merkt het  

eventueel een geur op die uit het flesjes komt

óó bekijk en benoem de flesjes; let daarbij op de vorm van het flesje (lange hals, dikke buik), indien van 

toepassing het reliëf en de doppen

óó laat de flesjes die hetzelfde zijn bij elkaar zoeken

óó begin met een gering aantal en breid dit later uit 

óó bied de flesjes eerst staand aan en later door elkaar, in een bak of doosje

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind uit zichzelf de details waarneemt of dat het hier op gewezen moet worden

óó observeer op welke manier het kind de flesjes onderzoekt: met één of twee handen, met de vingers 

langs de flesjes glijden enzovoorts

óó let op hoe het kind de verschillende flesjes benoemt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS 

- Omgaan met variabelen OV

Alternatieve materialen
óó schelpen

óó vaasjes, kleine bloempotjes

Flesjes
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Hoofdstuk 3

3.2 Detailwaarneming DW 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Verschillende paren knopen aanbieden en dezelfde bij elkaar laten zoeken.

Mogelijke opbouw
óó start met knopen die erg van elkaar verschillen

óó laat vervolgens steeds meer op elkaar lijkende knopen bij elkaar zoeken

Observatie- en aandachtspunten
óó een aandachtspunt is de taststrategie: kan het kind tweehandig werken: één hand als referentie 

gebruiken en met de andere hand dezelfde knoop gaan zoeken

óó ga na hoe het tactiel geheugen is

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC 

- Tactiele taal TT

Alternatieve materialen
óó macaroni

óó theelepeltjes

óó fantasiemateriaal zoals poppenschoentjes

óó speelgoeddieren bijvoorbeeld haaien, dinosaurussen 

Knopen
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Hoofdstuk 3

3.2 Detailwaarneming DW 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het gaat bij dit materiaal niet om betekenisverlening: kinderen hoeven niet te zeggen of weten wat de 

objecten voorstellen; het zijn kleine, betekenisloze objecten voor hen met veel details om te voelen. 

Kinderen kunnen aan de hand van dit soort materiaal goed leren werken met belangrijke details, die als 

referentiepunt kunnen dienen. Zo zijn de twee schoentjes van de clown bijvoorbeeld erg afwijkend van 

de andere details die bovenaan de objecten gevonden kunnen worden; de kinderen kunnen leren hierop 

te letten om snel te kunnen screenen (snelle beslissingskeuze: deze hoort er dus wel/niet bij). 

Mogelijke activiteiten, zonder betekenisverlening, zijn: 

óó de materialen kunnen gebruikt worden om de details te leren onderscheiden en benoemen

óó met twee gelijke sets werken: dezelfde vormen laten matchen op grond van details

óó met twee gelijke sets werken: bij één object een detail laten voelen (bijvoorbeeld schoentje van 

meisje met vlechten) en dit laten opzoeken tussen de andere objecten

óó met twee gelijke sets werken: met set één een opstelling neerzetten; op grond van de details  

kunnen objecten herkend worden en vervolgens in dezelfde positie geplaatst worden als in de  

voorbeeldopstelling

óó een detail laten opzoeken op grond van verbale informatie, bijvoorbeeld: ‘geef mij het object,  

waar een bol bovenaan staat met kleine vormpjes erop’

Mogelijke opbouw
óó eerst één object bekijken en benoemen; de moeilijkheidsgraad kan verhoogd worden door het aantal 

objecten te laten toenemen

óó eerst opvallende details laten zoeken, bijvoorbeeld aan de bovenkant van de objecten, later kleinere 

details die verder ingebed zijn

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de strategie van het kind: betrekt het belangrijke referentiepunten in de waarneming of zoekt 

het volgens ‘trial and error’

óó observeer of een kind een detail ook nog herkent als deze tegen een drukkere ondergrond is geplaatst 

Circusbeesten

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Figuur-ondergrond FO Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS
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Hoofdstuk 3

3.2 Detailwaarneming DW 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó het kind laten benoemen wat het opvalt

óó het kind moet de kenmerkende delen opzoeken

óó laat het kind dezelfde stukken fruit bij elkaar zoeken

Mogelijke opbouw
óó begin eerst met bekend fruit: appel, peer en aardbei bijvoorbeeld. Maak dit later moeilijker door 

onbekender fruit te gebruiken en dan de details te laten opzoeken

óó gebruik fruit van verschillende materialen: plastic, hout, steen. Eventueel kan begonnen worden 

met echt fruit

óó begin met driedimensionaal fruit en maak de overgang naar tweedimensionaal fruit.  

Werk bijvoorbeeld eerst met de helft van fruit, dan een plakje. Gebruik ook voelbladen met fruit, 

opgeplakt fruit, swellpaper met fruit of een tekening of voelblad waar het negatief is: het fruit is 

dan een uitsparing

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de taststrategie die het kind gebruikt

óó houd rekening met de ervaring die het kind heeft met fruit

óó observeer of het kind bepaald fruit herkent

óó het is belangrijk te letten op de tastgevoeligheid

óó let ook op afweer voor bepaald fruit of de geur ervan 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC 

- Tactiele taal TT

Alternatieve materialen
óó een serie autootjes; bij elke auto de koplampen, deurkruk, bumper en dergelijke opzoeken

óó jassen met veel details: lusje, rits, zakken, knopen, merkje et cetera

Namaakfruit
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Hoofdstuk 3

3.2 Detailwaarneming DW 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó bij het werken met twee sets kan ervoor gekozen worden een detail dat aangewezen wordt op één 

plaat uit de ene set, te laten opzoeken bij dezelfde plaat van de andere set, bijvoorbeeld het rondje 

in het wiel van het voertuig

óó als er twee sets gebruikt worden, kunnen de kaarten gematcht worden, door details in de waarne-

ming te betrekken

óó één of meerdere details los aanbieden (bijvoorbeeld op swell-paper tekenen) en laten opzoeken op 

de plaat. Het kind heeft dan geen aanwijzing waar dit detail zich op de plaat bevindt. Dit kan uitge-

breid worden door een bepaald detail te geven dat opgezocht moet worden in één van drie voorlig-

gende picture-plates

Mogelijke opbouw
óó laat eerst een duidelijk losstaand detail zoeken, dat in de plaat gemakkelijk te vinden is, bijvoor-

beeld een losstaand detail aan de buitenrand

óó neem later een detail dat in het midden van de kaart staat, maar wel nog goed te onderscheiden is

óó het moeilijkst is een ingebed detail, bijvoorbeeld dicht tegen andere lijnen aan getekend

óó een detail in een andere oriëntatie of andere grootte aanbieden, dan op de kaart wordt weergegeven 

verhoogt eveneens de moeilijkheidsgraad in de opdracht

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de oriëntatie van het kind. Als er met twee platen gewerkt wordt, en het kind moet een detail 

van de ene plaat terug vinden op de andere, gaat het dan direct in het juiste kwadrant zoeken: kan 

het zich ruimtelijk oriënteren en verplaatsen

óó observeer het vinden van het detail vanuit het opklimmen in moeilijkheidsgraad: buiten detail, bin-

nen detail, ingebed detail, anders geroteerd detail

óó een aandachtspunt is de zoekstrategie op de plaat: zoekt het kind de plaat systematisch af, is de 

aanpak analytisch of globaal

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Figuur-ondergrond FO

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS  

Picture plates
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Hoofdstuk 3

3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Met behulp van etenswaren van verschillende substanties leert het kind te discrimineren met de mond 

en met de handen, als het kind deze substanties met de handen mag en kan eten. Ook verschillende 

temperaturen geven verschillende tastindrukken.

Mogelijke opbouw
óó ga uit van de algemene voedingsadviezen van de kinderarts/ het consultatiebureau 

óó wijs ouders erop dat het voor een blind kind extra belangrijk is om onderscheid te kunnen maken 

tussen verschillende tastindrukken. Variatie in het eten is daarom extra belangrijk 

óó doe een nieuwe substantie voorzichtig rond de mond, laat het kind likken aan een lepeltje. Laat het 

kind later ook met de handen voelen

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de mondmotoriek

óó ga na of het kind alles lust

óó houd in de gaten of het kind een voor- of afkeur van bepaald eten heeft 

óó observeer of het kind met de handen het eten naar de mond kan brengen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TG

Etenswaar van verschillende substanties
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Hoofdstuk 3

3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Verschillende voorwerpen bij elkaar leggen, waarvan er steeds één niet bij hoort. Het kind moet 

aangeven welke dat is. Het kind moet kunnen beredeneren waarom het ene voorwerp er niet bij hoort. 

Enkele voorbeelden: 

óó mes-vork-lepel-autootje

óó paraplu-regenjas-laarzen-gympies

óó dropje-zuurtje-lollie-appel 

óó skateboard-skates-schaats-skelter

óó hagelslag-kaas-worst-boterham

Mogelijke opbouw
óó begin met een voorwerp dat er heel duidelijk niet bij hoort en maak dit steeds moeilijker door  

voorwerpen te kiezen die wel iets te maken hebben met de andere voorwerpen, maar die er toch niet 

echt bij horen

óó om het moeilijker te maken kunnen voorwerpen aangeboden worden in een positie die het kind niet 

verwacht (tactiel ruimtelijk) of met een dubbelfunctie: een vaas van slap plastic of een opblaasstoel

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind de verschillende voorwerpen en hun functie herkent

óó let op of het kind voldoende details herkent

óó een aandachtspunt is het taalgebruik: kan het kind goed omschrijven hoe de voorwerpen voelen, wat 

de verschillen tussen voorwerpen zijn en waarom een voorwerp er niet bij hoort

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW 

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Tactiele taal TT

Bestek en autootje
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Hoofdstuk 3

3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Voorwerpen aanbieden die tot dezelfde categorie behoren, met één die er niet bij hoort; bijvoorbeeld 

drie schapen en één koe.

Mogelijke opbouw
óó er is een opbouw mogelijk in moeilijkheid qua materiaal; bijvoorbeeld beginnen met een aantal  

stoffen schapen en één koe van plastic; later ook schapen van plastic gebruiken 

óó de verschillen steeds kleiner maken, zodat het kind moet discrimineren op vorm, op grootte of op 

gewicht

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop of het kind de opdracht begrijpt: kent het begrippen als dezelfde bijvoorbeeld

óó een aandachtspunt is de taststrategie: systematisch werken, zoeken naar relevante details,  

vergelijken, één- of tweehandig werken 

óó observeer hoe goed het tactiele geheugen van het kind is

óó let op het taalgebruik van het kind: de beschrijving van de dieren, van de details en dergelijke

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK 

- Detailwaarneming DW

óó Praktische Vaardigheden 

- Omgaan met variabelen OV

Boerderijdieren
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Hoofdstuk 3

3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Voorwerpen opzoeken in een kast, bijvoorbeeld een plastic beker met oor of een dun klein boekje. Dit 

kan in de vorm van winkeltje spelen: een klant komt iets kopen en de verkoper moet het voorwerp in de 

kast zoeken.

Mogelijke opbouw
óó geef het op te zoeken voorwerp eerst aan het kind, zodat goed getast kan worden. Zet het daarna op 

de plank in een kast, zodat het kind het kan zoeken. Later kan overgegaan worden op het omschrij-

ven van het voorwerp. Op basis daarvan moet het kind gaan zoeken naar dit voorwerp in de kast

óó varieer in de voorwerpen die in de kast liggen: begin met weinig voorwerpen, die veel verschillen van 

het voorwerp dat gezocht moet worden. Dit kan moeilijker gemaakt worden door het kind het voor-

werp te laten zoeken tussen meerdere voorwerpen van dezelfde soort 

óó het aantal planken waarop gezocht wordt, kan steeds worden uitgebreid 

Observatie- en aandachtspunten
óó een aandachtspunt is de taststrategie

óó let op het geheugen van het kind: zowel voor wat het moet zoeken, als voor de plaats waar het kind 

al gezocht heeft 

óó observeer of het kind afleidbaar is door de veelheid aan tactiele indrukken (als er veel materialen in 

de kast liggen)

óó ga na hoe het taalgebruik van het kind is: welke termen gebruikt het om bepaalde voorwerpen,  

details of tactiele eigenschappen aan te duiden 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK 

- Detailwaarneming DW 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS 

- Zelfredzaamheid ZR 

- Spel SP 

Alternatieve materialen
óó fruit in de supermarkt

Kast met verschillende spullen
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Hoofdstuk 3

3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó twee gelijke zeebeesten zoeken, temidden van andere zeebeesten (bijvoorbeeld twee orka’s tussen 

zeesterren)

óó zeebeesten laten zoeken in een bak met rijst of bonen

óó benoemen van verschillen tussen twee verschillende zeebeesten (benoemen van textuur, materiaal, 

grootte ten opzichte van elkaar, kleine details zoals staart en vinnen)

óó het sorteren van de gelijke beesten in de sorteerbak

óó leg in de sorteerbak vier zeebeesten naast elkaar, waarvan de eerste en de derde hetzelfde zijn.  

Laat het kind dezelfde beesten bij elkaar zoeken 

Mogelijke opbouw
óó het aantal zeebeesten dat gesorteerd moet worden laten toenemen in aantal

óó eerst de grotere beesten sorteren en daarna de kleinere erbij

óó eerst de beesten laten sorteren die het makkelijkst van elkaar te onderscheiden zijn 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op het gebruik van twee handen

óó een aandachtspunt is een goede zithouding van het kind

óó werk van links naar rechts bij het gebruik van de sorteerbakken

óó let op het gebruik van de tactiele taal en leg dit zonodig vast op papier

óó observeer wat er gebruikt wordt om mee te tasten: alleen de vingers, de hele hand, eventueel 

het gezicht  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tastend onderzoeken TO 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW 

- Tactiele taal TT

Sorteerbak met zeebeesten
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Hoofdstuk 3

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Sorteerbak met zeebeesten

Alternatieve materialen
óó doppen

óó schroeven 

óó moeren 

óó poppetjes 

óó lego 

óó snoepjes 

óó kraaltjes 
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Hoofdstuk 3

3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó betasten en laten beschrijven hoe de texturen worden ervaren 

óó twee dezelfde texturen bij elkaar zoeken

óó een plankje laten volleggen met texturen (zes) en dezelfde eronder laten leggen

óó texturen van fijn naar grof laten leggen 

Mogelijke opbouw
óó een textuur laten voelen en kiezen uit twee andere texturen welke dezelfde is. Dit steeds verder 

uitbreiden, tot het kind uiteindelijk uit 6 verschillende texturen moet kiezen welke dezelfde is

óó begin met grove texturen en ga verder met steeds fijnere texturen die moeilijker van elkaar te  

onderscheiden zijn 

Observatie- en aandachtspunten
óó let er op dat het kind een goede zithouding heeft

óó belangrijk is dat de texturen steeds consequent dezelfde benaming krijgen (schrijf ze desnoods op)

óó let er op dat het kind beide handen gebruikt 

óó belangrijk is dat het kind overzicht houdt over welke texturen al betast zijn en welke niet. Er kan 

met bakjes gewerkt worden, links en rechts van het kistje 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS 

- Omgaan met variabelen OV

Voelkist: zakjes met texturenplankjes 
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Hoofdstuk 3

3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó texturen betasten met de handen en benoemen

óó texturen betasten met de voeten en benoemen

óó de textuur in de doos betasten met de handen en dezelfde textuur erbij zoeken; hierbij kan het kind 

kiezen uit rondjes met verschillende texturen. Het kind kan vervolgens het goede rondje op de doos 

leggen (de rondjes passen op de bovenkant van de voelkast)

óó de textuur in de doos betasten met de (blote) voeten en dezelfde textuur erbij zoeken met de handen

óó de textuur in de doos betasten met de (blote) voeten en dezelfde textuur erbij zoeken met de voeten 

Mogelijke opbouw
óó zoals in volgorde is aangegeven bij activiteiten en lessuggesties

óó eerst drie dozen gebruiken en dit aantal langzamerhand uitbreiden 

óó Observatie- en aandachtspunten 

let er op dat voor de texturen steeds dezelfde benamingen gebruikt worden om het voor het kind zo 

overzichtelijk mogelijk te houden

óó let op hoe het kind het materiaal betast: gebruikt het alleen de vingertoppen of teentoppen, een 

gedeelte van de hand of de voet of juist de hele hand of voet

óó vraag wat het kind prettiger vindt: tasten met de handen of met de voeten en waarom

óó observeer of het kind spontaan te werk gaat of dat het aanmoediging nodig heeft   

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën:
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS

Voettast-kasten
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Hoofdstuk 3

3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó de vormen uit de bakken op vorm sorteren

óó de vormen afzonderlijk benoemen

óó de vormen in de juiste vorm duwen

óó uit vier vormen drie dezelfde zoeken; één is er afwijkend 

Mogelijke opbouw
óó eerst de ronde bak gebruiken en hier de ronde balletjes in doen 

óó twee bakken nemen (rond en vierkant) en vier vormen die erin passen

óó meer dan vier vormen voor de ronde en vierkante bakken

óó drie bakken (rond, vierkant en driehoek) met zes vormen

óó meer dan zes vormen voor de ronde, vierkante en driehoekige bakken  

Observatie- en aandachtspunten
óó let op het gebruik van twee handen

óó de driehoekige bak is het moeilijkst

óó let op de druk die gebruikt wordt tijdens het duwen van de vorm in de opening

óó let op een goede zithouding van het kind 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Tactiele taal TT 

Alternatieve materialen
óó vormenstoof

óó knikkerbaan

Vormenbakken: rond, vierkant, driehoek 
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3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó vormen en texturen benoemen en sorteren

óó met meerdere plankjes en vormen bingo spelen 

Mogelijke opbouw
óó fixeer het plankje

óó de vormen op het plankje langs gaan en benoemen

óó doe dit eveneens met de losse vormen

óó laat de texturen benoemen

óó geef één vorm op tafel en laat het kind deze in het juiste gat leggen

óó de vorm kan ook met de gladde kant naar boven op tafel gelegd worden, 

óó zodat het kind alleen de vorm kan gebruiken om het goede gat te vinden, en niet de textuur

óó breid dit uit naar meerdere vormen en geef uiteindelijk alle vormen  

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of de vormen herkend worden

óó observeer of het kind steun heeft aan de textuur of dat dit de taak juist moeilijker maakt

óó wanneer meerdere of alle stukken gegeven worden, observeer dan of het kind systematisch kan 

werken: op een vast punt beginnen en een rijtje af werken

óó let op of het kind vaak ‘trial and error’ laat zien of dat het onthoudt dat het een vorm of textuur al 

eerder gevoeld heeft en waar deze zich op het plankje bevindt

óó een aandachtspunt is de tactiele taal: ga na hoe het kind de texturen beschrijft 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS 

Alternatieve materialen
óó tastdomino

Vormenplankje met textuur
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3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Er zijn diverse houten en plastic planken waar eenvoudige geometrische vormen in gepast kunnen  

worden. Activiteiten met deze vormenpuzzels zijn:

óó het bekend maken met verschillende vormen en deze leren herkennen 

óó de juiste vorm in het juiste gat neerleggen

óó het leren gebruiken van een referentiepunt, zodat het kind makkelijk weet waar welk gat is op de 

plank  

Mogelijke opbouw
óó begin met een plank met één vorm en breid dit uit naar meerdere vormen

óó begin met puzzelstukken met een knop(je), zodat ze makkelijk in en uit de plank te halen zijn

óó laat eerst de vormen in de plank voelen 

óó benoem de vormen 

óó leg ook de vormen van de puzzelstukken op tafel en leg uit wat de bedoeling van de vormenpuzzel is

óó laat het kind de puzzelstukken op de plank leggen: eerst ‘trial and error’ en dan toewerken naar het 

bekijken van de vorm en de plank, voordat het stukje in de plank gelegd wordt 

óó geef de vormen in de hand en laat het kind ze meteen in een gat leggen

óó bied de plankjes in verschillende oriëntaties aan 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de strategie om de vorm te herkennen

óó observeer of het kind bij meerdere vormen de juiste kan discrimineren

óó let op of het kind een hand gebruikt als referentie om bij het juiste gat te houden en zodoende ook 

de plank fixeert 

óó let op of het kind vormen ook herkent die in de hand worden gegeven

óó observeer of het kind voldoende kan manipuleren om de vorm in het gat te krijgen

óó indien het kind nog over enig gezichtsvermogen beschikt, ga dan na of het hiervan gebruik maakt bij 

het plaatsen van de puzzelstukken in de plank

Vormenpuzzel
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Hoofdstuk 3

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Vormenpuzzel

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS

Alternatieve materialen
óó logiblokken

óó vormenstoof
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3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
CD (4-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het kind verschillende vormen laten discrimineren met behulp van de vormenkaarten van Creative 

Adaptive Learning (CAL). Er is een set voor beginners en kinderen die al meer geoefend zijn. 

Mogelijke opbouw
óó start met de beginners-kaarten (14 kaarten) 

óó laat aanvankelijk alleen de lijnen volgen

óó laat het kind vervolgens discrimineren tussen groot en klein: welke van de twee vierkanten is het 

grootst 

óó bij de laatste kaarten kan het begrip ‘anders’ geïntroduceerd worden: welke vorm hoort er niet bij, 

welke vorm is anders

óó introduceer vervolgens de voortgezette kaartenset (17 kaarten); bij de eerste kaarten hiervan kan 

gediscrimineerd worden op textuur

óó laat het kind de verschillende texturen benoemen

óó discrimineer vervolgens op vorm: laat het kind twee gelijke vormen zoeken, terwijl één van die  

vormen een afwijkende positie heeft (afleider)

óó de laatste kaarten van de set zijn gericht op logische reeksen: welke vorm zou hierna komen

óó gebruik de handleiding van dit materiaal voor een gedetailleerdere opbouw in moeilijkheidsgraad  

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer de druk die het kind gebruikt om de lijnen te voelen en volgen

óó let op of een kind een hele kaart aftast; als bijvoorbeeld het afwijkende figuur op de derde plaats 

staat, bekijkt het kind dan ook nog het vierde figuur 

óó ga na of het kind een figuur nog als dezelfde kan herkennen als deze geroteerd of op de kop wordt 

aangeboden 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Tactiele taal TT

CAL vormenkaarten
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3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Chairs is een spelletje dat bestaat uit verschillende stoeltjes, die gestapeld moeten worden.  

Er zijn acht soorten stoeltjes en van ieder soort zijn er vier; dus in totaal 32 stoeltjes.  

Mogelijke activiteiten met dit spel zijn: 

óó alle acht stoeltjes aftasten en de verschillen opmerken en benoemen

óó sorteer de stoeltjes: zoek alle stoelen bij elkaar die hetzelfde zijn 

óó verschillen laten benoemen tussen deze stoeltjes en echte stoelen 

Mogelijke opbouw
óó start met twee setjes van vier stoelen; zoek dezelfde bij elkaar en dan het aantal uitbreiden totdat 

alle stoelen gebruikt worden

óó maak in het begin gebruik van sorteerbakjes, om de opdracht meer te structureren 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de taststrategie die het kind gebruikt bij het sorteren van de stoeltjes

óó een belangrijk aandachtspunt is de detailwaarneming

óó observeer of het kind onthoudt waar het de stoeltjes die hetzelfde zijn, neergezet heeft

óó het gebruik van taal kan het discrimineren structureren  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Detailwaarneming DW 

- Tactiele taal TT 

Alternatieve materialen
óó koelkastmagneten: flesjes met kleine verschillen

óó dezelfde papieren randjes bijvoorbeeld van taarten bij elkaar zoeken

óó het is met veel verschillende materialen mogelijk; fantasiemateriaal en dergelijke

Chairs



155

Hoofdstuk 3

3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó sorteren op gelijke vormen

óó vormen in insteekblad plaatsen

óó de kenmerken van alle vormen benoemen

óó discrimineren op afwijkende vorm

óó gelijke vormen zoeken in insteekblad 

Mogelijke opbouw
óó begin met slechts twee verschillende vormen en breid dit langzaam uit naar meer verschillende 

vormen

óó begin met weinig blokjes en voeg er steeds meer bij  

Observatie- en aandachtspunten
óó kijk op welke wijze het kind het voorwerp betast; systematisch, analytisch, globaal

óó bij globaal tasten zijn het trapezium en het vierkant makkelijk verwisselbaar

óó kijk of er een verschil is in taststrategie tussen het aftasten van de buiten- en de binnencontouren

óó let op het taalgebruik: hoe omschrijft het kind de verschillende vormen  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW 

- Drie/twee dimensionaal DTD

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie

Colorama



156

Hoofdstuk 3

3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
leren onderscheiden van verschillende ordeningen en afmetingen van geometrische vormen  

Mogelijke opbouw
óó vraag het kind wat voor vorm de plank heeft (vierkant of rechthoek); let daarbij op de taststrategie

óó vraag het kind het aantal vakjes te tellen; let ook daarbij op de taststrategie

óó vraag het kind met een vinger de gleuven af te tasten; observeer of het kind op de kruispunten  

aarzelt, van richting verandert en dergelijke; vraag wat voor vorm de vakjes hebben

óó roteer de plank en vraag aan het kind de plank weer net zo neer te legen als eerst; observeer welke 

vorm het kind als referentiepunt kiest (op de hoek, aan de kant of in het midden)

óó geef het kind in eerste instantie één vierkantje tegelijk; begin met een enkelvoudige geometrische 

vorm

óó geef vervolgens alle vierkantjes die bij een bepaalde plank horen allemaal tegelijk en laat het kind 

deze selecteren

óó leg er ook één of meerdere vierkantjes tussen die niet bij de desbetreffende plank horen; zeg tegen 

het kind dat er foute stukken tussen liggen (kinderen vinden dit vaak erg leuk)

óó leg twee (of meer) planken naast en/of boven elkaar

óó het is de bedoeling dat het kind niet alleen een bepaald vierkantje op de goede plaats legt, maar 

dit ook doet in de juiste rotatie (bijvoorbeeld de punt van de driehoek naar boven, net zoals op de 

ondergrond)

óó bekijk of het kind de kleinste geometrische vormen nog kan benoemen, ondanks kleine tussen- 

ruimtes en dergelijke

Senso
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Hoofdstuk 3

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Senso

Observatie- en aandachtspunten
óó om te voorkomen dat door het tasten de kleine vierkanten verschuiven, kunnen deze met buddies of 

iets dergelijks worden gefixeerd. Een andere oplossing is het vierkant, nadat dit juist is geplaatst, 

weer van de plank verwijderen en door het kind op een stapeltje ‘klaar’ te laten leggen. Bedenk wel 

dat wanneer de vierkantjes worden weggehaald, deze taak moeilijker wordt omdat er nergens al 

ingevulde vakjes zijn 

óó observeer of het kind gebruik maakt van een ‘trial and error’ benadering

óó luister naar opmerkingen die het kind maakt 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Tactiel ruimtelijk TR



158

Hoofdstuk 3

3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
opdoen van ervaring met textuurverschillen van hetzelfde oppervlak  

Mogelijke opbouw
óó laat het kind de rackets bekijken

óó geef aan dat deze in de gaatjes van een standaard passen

óó besprek het verschil met de voor- en achterkant van de rackets

óó vraag aan het kind een woord te bedenken bij een bepaalde textuur (dit kan soms erg verrassend 

zijn!)

óó kijk of het kind bepaalde delen van de textuur kan onderscheiden, bijvoorbeeld een vierkantje of een 

streepje

óó laat bij een streeppatroon het verschil in tastinput voelen, afhankelijk van de richting waarin de 

textuur wordt afgetast 

óó vraag het kind om dezelfde texturen bij elkaar te zoeken en deze naast elkaar in een standaard te 

plaatsen

óó verander de plaats van een racket nadat het kind er een aantal heeft neergezet en vraag wat er nu 

veranderd is 

óó laat het kind voor juf/meester spelen en iets veranderen. De trainer, leerkracht of een ander kind 

moet de standaard weer in originele vorm terugzetten en het kind moet dit controleren 

óó werk vervolgens met twee standaards en vraag het kind een racket met dezelfde textuur in elk van 

de standaards in hetzelfde gaatje te plaatsen (bijvoorbeeld het tweede gaatje van rechts)

óó verplaats de rackets in een bepaald gaatje naar een ander gaatje (omdat het gegeven verplaatsen 

voor veel blinde kinderen moeilijk te begrijpen is)

óó zet de standaard in verticale richting en herhaal het plaatsen

óó ga, samen met het kind, op zoek naar andere texturen die op de lege ‘rackets’ geplakt kunnen 

worden (doe dit met bijvoorbeeld klittenband of buddies, zodat wijzigen tot de mogelijkheden blijft 

behoren) 

óó geeft een les over texturen, in het kader van tactiele vorming, aan de klas waar het kind in zit; neem 

de kinderen ook mee naar buiten om textuur-tastervaring op te doen; denk bijvoorbeeld aan tex-

turen op boomblaadjes (en niet alleen in de herfst), muren, putdeksels, aanrechtdoekjes, kopjes, 

truien, meubilair, glas, boomschors, et cetera. De mogelijkheden zijn eindeloos 

óó gebruik lessen handvaardigheid om het kind meer ervaring te laten opdoen met de gegeven ‘tex-

tuur’, bijvoorbeeld door de texturen van de rackets te laten dupliceren op een vlak waarop deze in 

het echt ook zouden kunnen voorkomen (dit bevordert de conceptvorming)

Tennisrackets met textuur
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Tennisrackets met textuur

óó praat met kinderen over texturen

óó maak een textuurtafel of een textuurboek en laat het individueel geoefende kind aan de klas vertel-

len waar het over gaat

óó schakel ouders in om thuis eens te kijken naar allerlei texturen die daar te vinden zijn (eventueel 

meenemen naar school) 

Observatie- en aandachtspunten
texturen zijn voor blinde kinderen net zo belangrijk als kleur is voor ziende kinderen

observeer hoe enthousiast kinderen worden bij deze ontdekkingsreis

beperk het opdoen van textuur-tastervaring vooral niet tot alleen de klas of het huis 

bedenk dat blinde kinderen vaak een zeer beperkt idee hebben van hoe de omringende wereld eruit 

ziet; het is van groot belang om, zeker met betrekking tot vorm en textuur, deze voorstellingen te 

vergroten

observeer of het kind (te) veel druk geeft bij het voelen van texturen (dit is niet gewenst)

luister, in het kader van de verbreding, naar opmerkingen van het kind zoals: “dit lijkt wel…..” of “dit 

heb ik al eerder gezien bij mijn oma” 

stel vragen over waar een bepaalde textuur ook nog zou kunnen voorkomen (de boord van een trui kan 

bijvoorbeeld ribbelig zijn, maar ook de botjes die op de bovenkant van de hand voelbaar zijn)  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

Alternatieve materialen
óó zelfgemaakte (memory) textuurkaartjes

óó tastdomino
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3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De eerste verkenningen van een schaakspel.  

Mogelijke opbouw
óó uitgebreid verkennen van de schaakstukken: de verschillen ontdekken en benoemen

óó dezelfde bij elkaar laten zoeken

óó eventueel de functie van de verschillende schaakstukken doornemen   

óó later kan een schaakspel erbij betrokken worden dat anders uitgevoerd is. Het kind kan attent ge-

maakt worden op het materiaal (hout, glas, steen) en de vorm 

óó als er twee schaakspelen zijn, kan het kind bijvoorbeeld van beide spelen de paarden zoeken  

Observatie- en aandachtspunten
óó let op hoe het kind de vormen onderzoekt en discrimineert

óó observeer hoe de stukken en eigenschappen van de stukken omschreven worden en begeleid dit zo 

nodig 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW 

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Spel SP 

- Omgaan met variabelen OV 

Alternatieve materialen
óó aardrijkskundige kaarten: de verschillende texturen van de legenda terugvinden op de kaart

óó tijdens biologielessen allerlei tastbare ervaringen op laten doen: bloemen, bladeren enzovoorts  

bespreken, benoemen op hun tactiele kenmerken en laten sorteren 

Schaakbord met stukken
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3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het vergelijken en matchen van vormen.  

Mogelijke opbouw
óó bekijk met het kind één van de plankjes met driehoek, cirkel en kruis

óó geef hetzelfde plankje, met de driehoek ondersteboven 

óó laat het kind de twee driehoeken vergelijken en de verschillen en overeenkomsten benoemen

óó laat de twee plankjes zò leggen, dat ze er hetzelfde uitzien en laat de drie figuren benoemen van 

links naar rechts

óó geef er een plankje bij met dezelfde vormen, maar in een andere volgorde

óó laat het zò leggen dat de driehoek er weer hetzelfde uitziet en laat ook deze figuren benoemen van 

links naar rechts

óó vraag het kind wat er anders is

óó geef nu het plankje met driehoek, kruis en halve cirkel 

óó laat het goed leggen en vraag welke figuur er ontbreekt

óó geef tenslotte het plankje met halve cirkel, kruis en cirkel 

óó laat het zo leggen dat de halve cirkel identiek is aan die op het vorige plankje en vraag welke figuur 

nu is verdwenen

óó geef het kind drie plankjes, waarvan er twee gelijk zijn en laat de verkeerde teruggeven 

óó doe hetzelfde met vier en vijf plankjes

óó leg alle plankjes met de vormen naar boven op tafel en laat het kind steeds twee gelijke aanwijzen

óó doe hetzelfde, maar nu met de vormen naar onderen; een soort memory spel

Witte plankjes met zwarte figuren
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Witte plankjes met zwarte figuren

Observatie- en aandachtspunten
óó door steeds uit te gaan van de driehoek, die op elk nieuw plankje er net zo moet uitzien als op het 

andere plankje, wordt het kind een structuur opgelegd. Een door het kind zelf bedachte structuur 

(mits adequaat en consequent) is uiteraard ook goed

óó kijk of het kind na enige tijd automatisch zelf het plankje juist roteert, ook als het wordt aangebo-

den met de figuren niet naast maar onder elkaar, of als het plankje ondersteboven wordt aangereikt

óó bij de laatste twee oefeningen wordt ook een groot beroep gedaan op het geheugen en de  

propriocepsis. Als de overige oefeningen goed gaan, maar deze niet, kan dit betekenen dat er op één 

van deze terreinen een probleem is  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden 

- Spel SP 

Alternatieve materialen
óó plankjes die ook zelf gemaakt zijn, maar met andere vormen 
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3.3 Discrimineren DC 

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó laat de verschillende details van de sleutels beschrijven

óó laat een afwijkende sleutel opzoeken tussen een aantal dezelfde sleutels

óó vraag waar een sleutel bij hoort; een autosleutel, een huisdeur, tuinhek enzovoorts 

Mogelijke opbouw
óó geef verschillende sleutels, die variëren in vorm en met verschillende baarden. Maak een opbouw in 

moeilijkheid, door minder goed te onderscheiden sleutels toe te voegen en het aantal sleutels uit te 

breiden

óó zo mogelijk het tempo opvoeren 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of er tweehandig wordt gewerkt

óó observeer of details voldoende in de waarneming worden betrokken

óó let op of de sleutels in dezelfde positie worden gelegd, het ruimtelijk aspect speelt een rol

óó snel leren discrimineren kan voordelen hebben in het dagelijks leven 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK 

- Detailwaarneming DW 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Omgaan met variabelen OV 

Alternatieve materialen
óó oorknopjes

óó de juiste veters kiezen bij een paar schoenen 

Sleutels
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Hoofdstuk 3

3.4 Construeren/reproduceren CR 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De bekende activiteiten met een nest ronde of vierkante stapelbekers zijn: 

óó de bekers in elkaar zetten 

óó een toren bouwen. Het omgooien van een toren van iemand anders is meestal een leuk spelletje

óó In combinatie met andere voorwerpen is tevens te oefenen:

óó iets ergens in doen

óó past een voorwerp in de bekers

óó een beker over een voorwerp heen zetten

óó verschil tussen groot en klein, tussen laag en hoog enzovoorts  

Mogelijke opbouw
óó laat een kind de bekers onderzoeken. Zorg eventueel voor een werkplek waar de bekers niet weg 

kunnen rollen (opstaande rand aan werkblad, in een hoekje van de kamer)

óó begin met twee bekers die gemakkelijk in elkaar passen. Breid dit uit naar meerdere bekers

óó begin met ronde bekers en gebruik later vierkante. Ronde bekers zijn namelijk makkelijker dan 

 vierkante 

óó als het kind niet zelf ontdekt wat het met de bekers kan doen, ga dan samen de bekers verkennen  

Observatie- en aandachtspunten
óó ga na of het kind al toe is aan het combineren van twee voorwerpen

óó observeer wat het niveau is van de fijne motoriek 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Spel SP

Stapelbekers
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Hoofdstuk 3

3.4 Construeren/reproduceren CR 

Leeftijdsniveau
BC (2-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó het kind met een nagel op het papier laten krassen en laten nagaan of dit een afdruk geeft op het 

papier

óó laten ontdekken dat je met behulp van een vork of pen een tastbare afdruk op papier kunt maken

óó het kind verschillende materialen geven en zelf laten ontdekken waarmee je effecten kunt creëren 

op het reliëfpapier

óó een begin maken met tekenen: tekenen als expressie en voor later in het onderwijs

Mogelijke opbouw
óó laat de tekenmap of gelmat en het papier verkennen

óó laat het kind zelf experimenten met verschillende materialen, bijvoorbeeld steentjes, lepel, vork, 

blokje

óó trek met het kind samen met een vork een lijn op het papier en laat het voel wat er gebeurt

óó laat het kind met een pen krabbelen op het papier 

Observatie- en aandachtspunten
óó ook blinde kinderen houden er van om te tekenen; het feit dat er iets ontstaat is boeiend (zie ook 

het boek: Ich weiss wo ich bin; Blind geborene Kinder zeichnen wie sie sich die Welt erleben;  

Waldkirchen : Südost Verlag)

óó let op dat het kind niet te veel en niet te weinig kracht zet bij het hanteren van een pen 

óó observeer of het kind voldoende kan voelen wat er op het papier komt

óó let op wat het kind er bij zegt: stelt het iets voor of gaat het vooral om het bezig zijn 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP

óó Praktische Vaardigheden 

- Spel SP 

- Koppelen object aan functie OF

Reliëfpapier
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Hoofdstuk 3

3.4 Construeren/reproduceren CR 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Magneetblokken kunnen gebruikt worden om constructie op het platte vlak te maken, of de hoogte in. 

Mogelijke opbouw
óó het materiaal laten verkennen

óó een eenvoudig voorbeeld na laten maken op het platte vlak

óó een voorbeeld na laten maken omhoog; eerst in één richting (links-rechts), daarna in meerdere  

richtingen (links-rechts en voor-achter)

óó het aantal onderdelen uitbreiden 

Observatie- en aandachtspunten
óó een aandachtspunt is de oriëntatie op het platte vlak: welke strategie heeft het kind hiervoor,  

gebruikt het een referentiepunt enzovoorts

óó ga na of het kind kennis heeft van de ruimtelijke begrippen

óó let op de motoriek, bijvoorbeeld het kruisen van de middellijn 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Tactiel ruimtelijk TR 

Alternatieve materialen
óó ander constructie materiaal zoals magneet-lego

Magneetblokken
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Hoofdstuk 3

3.4 Construeren/reproduceren CR 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De blokjes van verschillende vormen en kleuren op elkaar plaatsen op stokjes, zodat er een huisje 

gebouwd wordt. 

Mogelijke opbouw
óó laat het kind de verschillende blokken voelen

óó laat het kind een paar vormen op de stokjes plaatsen; het uiteindelijke figuur hoeft nog geen  

betekenis te hebben 

óó laat het kind ervaren hoeveel blokken er op één stok passen, zodat het duidelijk wordt dat dit niet 

oneindig is

óó begin met eenvoudige vormen te maken (bijvoorbeeld een vierkant van twee halve vierkanten);  

uiteindelijk kan het huisje gemaakt worden 

óó geef in het begin veel hulp en laat het kind geleidelijk aan steeds meer zelf doen, zodat het  

uiteindelijk zelfstandig het huisje kan maken  

Observatie- en aandachtspunten
óó voor kinderen die nog enig gezichtsvermogen hebben, kan het aantrekkelijk zijn om met kleur te 

werken

óó let op een goede zithouding van het kind

óó observeer hoe het kind de vormen vastpakt: met de vingers (welke) of met de volle hand

óó let op het gebruik van beide handen

Stokpuzzel
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Deel-geheel relaties DGR 

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS 

Alternatieve materialen
óó kralenstokje

Stokpuzzel
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Hoofdstuk 3

3.4 Construeren/reproduceren CR 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Met lego creator een constructie van bijvoorbeeld 14 onderdelen bouwen. Het kind moet deze  

constructie vervolgens nabouwen. De constructie kan tweedimensionaal zijn (op een lego-plaat)  

en driedimensionaal (bijvoorbeeld een poppetje of een dier). 

Mogelijke opbouw
óó het voorbeeld laagje voor laagje bouwen en dit vervolgens laten nabouwen

óó geef het kind eerst de opdracht te bekijken hoe het voorbeeld opgebouwd is; als het dit gedaan 

heeft, kan het gaan bouwen

óó leg eerst alle benodigde onderdelen in een sorteerdoos. Om het later moeilijker te maken kunnen 

meer materialen gegeven worden dan nodig zijn, zonder ze te sorteren  

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop of het kind systematisch werkt

óó een aandachtspunt is de taststrategie die het kind gebruikt bij het uitvoeren van de opdracht

óó de ruimtelijke oriëntatie speelt een belangrijke rol bij het nabouwen van het voorbeeld

óó observeer of het kind stukken van de constructie onthoudt of dat het steeds elk onderdeel moet 

aftasten voordat het dit nabouwt  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW 

- Tactiel ruimtelijk TR 

Alternatieve materialen
óó andere constructiematerialen zoals nopper, siomontage enzovoorts

Lego creator
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Hoofdstuk 3

3.4 Construeren/reproduceren CR 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Een driedimensionale figuur ontleden en in elkaar zetten. 

Mogelijke opbouw
óó de totale figuur (pandabeer, vliegtuig, huis) verkennen. Hierbij ook letten op gelakte, ongelakte 

(gladde, ruwere) delen

óó onderdelen opzoeken en benoemen: kop, poten, oor, cockpit, vleugel, motor, dak, schoorsteen, deur, 

enzovoorts 

óó bevestigingspunten bepalen. Let hier ook op de verschillen: stevige of losse bevestiging

óó de vorm uit elkaar halen; schuiven, draaien, wrikken

óó losse delen rubriceren, sorteren

óó voorwerp in elkaar zetten 

Observatie- en aandachtspunten
óó houd er rekening mee, dat de driedimensionale figuren voor het kind geen enkele relatie hebben met 

de werkelijkheid

óó observeer de wijze waarop het kind de puzzel uit elkaar haalt en weer opbouwt; in al dan niet  

logisch volgorde 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Deel-geheel relaties DGR  

- Tactiel ruimtelijk TR

3D-puzzels: pandabeer, vliegtuig, huis
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3.4 Construeren/reproduceren CR 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó werk steeds met twee borden: op het ene bord wordt een voorbeeld gemaakt, dat op het andere 

bord nagelegd kan worden (dit kan zowel met de kleine als grote versie)

óó het kind speelt ‘juf/meester’ en maakt een voorbeeld. De begeleider maakt het voorbeeld na en het 

kind controleert of dit goed is 

óó maak een voorbeeld op swellpaper; bij replica zitten voorbeelden waar een swellpaper-kopie van 

gemaakt kan worden

óó als kinderen nog over enig gezichtsvermogen beschikken, kan dit ook ingezet worden bij de opdracht 

(bijvoorbeeld kiezen voor duidelijk contrast, of eventueel bepaald lijnen in verschillende kleuren 

weergeven) 

Mogelijke opbouw
óó werk van eenvoudige naar meer complexe patronen

óó het kind kan een strategie aangereikt worden: leren werken vanuit de matrix-gedachte ,  

bijvoorbeeld drie omhoog, vier opzij

óó start met rechte lijnen; later pas diagonalen als voorbeeld geven

óó eerst werken dichtbij de rand (bijvoorbeeld patroon start op basislijn, van hieruit omhoog), zodat 

een kind een referentielijn of -kader heeft; later patronen meer centreren in het midden 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer de strategie, die het kind hanteert: is deze globaal of analytisch; is een kind gebaat met 

een aangereikt kader, bijvoorbeeld denken vanuit een matrix

óó observeer hoe het kind diagonale lijnen waarneemt en interpreteert

óó ga na hoe het kind het patroon van de ander controleert (als het de rol heeft van ‘juf/meester’);  

welke fouten worden wel/niet opgemerkt. Verwerk dit verder in het aanbod van de training

óó let op hoe het kind het patroon op het bord plaatst: is de oriëntatie hetzelfde als in het voorbeeld

óó houd in de gaten waar het kind het snelst fouten maakt, bijvoorbeeld in het midden van het patroon, 

dan wordt het meer afgeleid door omliggende stimuli 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS

Replica (groot en klein)
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Hoofdstuk 3

3.4 Construeren/reproduceren CR 

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Laat het kind met (technisch) lego een bouwwerk maken, in het kader van een bepaald thema of een 

les, zoals vervoer of wereldoriëntatie.  

Mogelijke opbouw
óó geef een beschrijving van een situatie, bijvoorbeeld: bouw een straat met huisjes, een kerk, of maak 

een spoor met een trein, een station en dergelijke 

óó laat het kind benoemen wat er moet gebeuren, in welke volgorde het beste alles uitgevoerd kan 

worden enzovoorts

óó begin met een eenvoudige opdracht, met niet te veel verschillende steen-vormen of aanvullende 

materialen zoals wielen

óó als het bouwwerk klaar is, bespreek dan wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen dit 

bouwwerk en het echte voorwerp, zoals het in werkelijkheid is 

Observatie- en aandachtspunten
óó de strategie speelt een belangrijke rol

óó let op of er voldoende gebruik gemaakt wordt van de tactiel ruimtelijke aspecten

óó let op het gebruik maken van referentiepunten

óó observeer hoe de verschillende steentjes benoemd worden en de te bouwen situaties

óó observeer hoe wordt de taak benaderd wordt en of er veel hulp nodig is 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC 

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden 

- Spel SP 

- Handelingsvolgorde HV 

Alternatieve materialen
óó knex-constructie materiaal

óó meccano

Lego
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Hoofdstuk 3

3.5 Deel-geheel relaties DGR 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Maak een mandje of doos met allerlei incomplete voorwerpen, zoals: 

óó een kam met ontbrekende tanden

óó een kopje waar het oor af is

óó een autootje met drie wielen

óó een (poppen-)stoeltje waar een poot aan ontbreekt 

Mogelijke opbouw
óó begin met één heel voorwerp en eenzelfde voorwerp waar iets aan ontbreekt

óó begin met voor het kind vertrouwde voorwerpen en met een duidelijk ontbrekend deel

óó bespreek het voorwerp en laat het kind beide voorwerpen vergelijken. Als het zelf de verschillen niet 

opmerkt, geef het dan aan

óó breid het aantal voorwerpen uit en laat het kind paren maken: welke voorwerpen horen bij elkaar 

(zijn hetzelfde) en wat ontbreekt er 

óó voeg later ook voorwerpen toe die minder bekend zijn voor het kind of waar het ontbrekend deel een 

klein detail is

óó gebruik alleen de voorwerpen waar iets aan ontbreekt en laat het kind zeggen wat er mist, zonder 

het complete exemplaar te geven om te vergelijken 

Observatie- en aandachtspunten
óó deze activiteiten zijn pas mogelijk wanneer een kind in staat is tot herkennen en detailwaarneming 

óó voorwaarde is dat het kind al een goed beeld heeft opgebouwd van voorwerpen (conceptvorming). 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Opmerken OM

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW

óó Praktische Vaardigheden 

- Spel SP 

- Omgaan met variabelen OV

Incomplete voorwerpen
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Alternatieve materialen
óó kledingstukken die deels binnenstebuiten zijn, zoals een trui met één mouw naar binnen

óó een sok die opgerold is

óó een schoen waar de veter uit is

óó fruit waar een stuk afgesneden is

Incomplete voorwerpen
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Hoofdstuk 3

3.5 Deel-geheel relaties DGR 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Gebruik het ‘listen and touch book 1’ van Hungry Fingers, oftewel het berenboek. De set bestaat uit 

een cassettebandje, een boek en een houten puzzel van een beer. Mogelijke activiteiten hiermee zijn: 

óó aan de hand van het verhaal uitleggen dat de verschillende onderdelen samengevoegd één geheel 

vormen: romp, armen, benen en hoofd zijn onderdeel van de beer

óó de puzzelstukken koppelen aan de tekeningen in het boek

óó op deze manier is het kind ook bezig met lichaamsbesef   

Mogelijke opbouw
óó neem een speelgoedbeer als uitgangspunt 

óó volg het verhaal in het boek en geef het kind de gelegenheid stap voor stap te ontdekken hoe de 

beer ontstaat 

óó de houten puzzel van de beer erbij nemen

óó bekijk eerst het plaatje in het geheel

óó leg de verschillende onderdelen los op tafel en ga samen met het kind kijken welk stuk waar moet

óó begin met de makkelijkste onderdelen 

óó leg in eerste instantie de onderdelen in de goede positie en werk toe naar willekeurig neerleggen, 

zodat het kind ook soms moet gaan roteren voor de juiste positie

óó haal onderdelen weg en vraag wat er weg is

óó koppel de eigen lichaamsdelen aan die van de beer: waar is jouw hoofd, been enzovoorts

óó onder andere met dit materiaal de beer als thema in een kleutergroep uitwerken  

Observatie- en aandachtspunten
óó ruimtelijke relaties in samenhang met lichaamsbesef spelen bij dit materiaal een rol

óó observeer of het kind begrijpt dat een onderdeel een deel van een geheel vormt, zodat het betekenis 

krijgt; de oren zijn bijvoorbeeld kenmerkend voor een beer

óó ga na in hoeverre het kind besef heeft van de plaats waar de verschillende onderdelen, bijvoorbeeld 

de benen, zich ongeveer aan het lichaam horen te bevinden en of ze in de juiste positie liggen

Berenboek  
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3.5 Deel-geheel relaties DGR 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Lichaamsbewustzijn LB

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC 

- Construeren/reproduceren CR 

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Drie/twee dimensionaal DTD 

- Tactiele taal TT 

Alternatieve materialen
óó andere lichaamspuzzels

Berenboek  
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Hoofdstuk 3

3.5 Deel-geheel relaties DGR 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het kind laten ervaren dat delen op meerdere manieren een geheel kunnen vormen en wat het 

betekent dat deze delen verplaatst, omgeruild of verwisseld kunnen worden. 

Mogelijke opbouw
óó begin met de kleinste puzzel en laat het kind deze aftasten

óó vraag het kind de stukken uit het frame te halen en deze te benoemen

óó sta stil bij de verschillende verschijningsvormen van het vierkant (groot/klein)

óó vraag hoeveel kleine vierkanten er in het gat van de grote passen en laat het kind vervolgens kijken 

of dat klopt (eerst denken, dan doen)

óó bekijk een van de rechthoeken en bepreek waarom een rechthoek geen vierkant is (veel blinde  

kinderen gaan af op het aantal hoeken bij het benoemen van geometrische vormen en letten  

niet/onvoldoende op de zijden/kanten)

óó vraag aan het kind hoeveel kleine vierkanten er in het gat van een rechthoek passen; laat het kind, 

na het antwoord, proberen of dit klopt

óó vraag het kind de stukken anders in het frame te leggen dan eerst; leer het schuiven, optillen en 

dergelijke

óó neem de middelgrote plank erbij en herhaal het bovenstaande; doe dit ook met de grootste plank  

(de planken zijn anders, de stukken hetzelfde maar daar zijn er meer van)

óó laat het kind stukken van de ene plank naar de andere plank verplaatsen: bijvoorbeeld eerst het 

grote vierkant ruilen, later twee rechthoeken ruilen voor een groot vierkant of vier kleine vierkanten 

voor twee rechthoeken enzovoorts 

óó doe dit zowel met twee als met drie planken 

Deuvelspuzzel
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Hoofdstuk 3

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Observatie- en aandachtspunten
óó blinde kinderen willen ook graag puzzelen, net als ziende kinderen; het hoeft niet altijd iets te  

worden, want het gaat vooral om het puzzelen zelf (dus spelen met allerlei stukken)

óó probeer puzzelmateriaal te vinden waarbij afbeeldingen geen rol spelen

óó luister naar opmerkingen van het kind, die vaak heel verhelderend kunnen zijn over het inzicht dat 

het kind heeft

óó stimuleer dat het kind zelf met een idee komt over verschillende mogelijkheden

óó observeer of het kind beide handen gebruikt

óó observeer of de deuvels het benoemen van de vorm moeilijker maken (tactiele afleider)

óó fixeer de planken op tafel (indien nodig) 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS

Deuvelspuzzel
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3.5 Deel-geheel relaties DGR 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Laten ervaren wat bij elkaar hoort, bijvoorbeeld:

óó flesje en dop

óó fietsje en wiel

óó schoen en veter 

Mogelijke opbouw
óó voorwerpen neerleggen en kinderen laten benoemen wat bij elkaar hoort

óó een voorwerp neerleggen met twee andere voorwerpen ernaast; één van de twee is een deel van het 

eerste voorwerp

óó uitbouwen naar verschillende volledige voorwerpen en meerdere losse onderdelen ervan; het kind 

moet zoeken wat bij elkaar hoort

Observatie- en aandachtspunten
óó ga na of er voldoende ervaring is opgedaan met de voorwerpen

óó een aandachtspunt is de taststrategie

óó let op eventuele afweer van bepaalde materialen 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Zelfredzaamheid ZR 

- Koppelen object aan functie OF 

Alternatieve materialen
óó schoteltje - kopje

óó schil - partjes van fruit

Fles en dop, schoen en veter



180

Hoofdstuk 3

3.5 Deel-geheel relaties DGR 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Gebruik geometrische vormen zoals driehoeken, vierkanten en cirkels. Deze vormen zijn er in 

verschillende verschijningsvormen: compleet en verdeeld in stukken. Bij elke vorm zijn er verschillende 

verdelingen. Mogelijke opdrachten met dit materiaal: 

óó laat het kind de vormen benoemen

óó het kind krijgt de complete vorm aangeboden als voorbeeld en krijgt de losse onderdelen om het 

voorbeeld na te maken. Dit kan gedaan worden met alle varianten van dezelfde geometrische vorm

óó leg een reeks neer van drie figuren, met gebruikmaking van samengestelde figuren; bijvoorbeeld een 

hele cirkel en twee halve cirkels. Het kind krijgt de complete vorm van ieder samengesteld figuur en 

tevens de losse onderdelen. Het moet de reeks die er al ligt, op de goede manier namaken, met alle 

stukken in dezelfde volgorde en in de juiste oriëntatie 

Mogelijke opbouw
óó begin eerst met de hele vorm; biedt vervolgens 2 stukken aan die één figuur vormen en breid dit uit 

tot het maximale aantal stukken dat samen één figuur vormt

óó bij het naleggen van reeksen kan gevarieerd worden in moeilijkheidsgraad door eerst de eenvoudige 

opdelingen te gebruiken (bijvoorbeeld twee halve cirkels) en later pas moeilijkere opdelingen 

Observatie- en aandachtspunten
analyse en synthese zijn belangrijke aandachtspunten bij dit materiaal

let bij het benoemen van de vormen op de manier waarop het kind de vorm als geheel herkent

observeer of het kind uit een onderdeel (bijvoorbeeld een halve of een kwart cirkel) al kan opmaken hoe 

groot de vorm waarschijnlijk moet worden

het is belangrijk te letten op de ruimtelijke oriëntatie van de stukken op zich en de stand ten opzichte 

van elkaar 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

Alternatieve materialen
óó magneetvormen

óó tangram

óó geometrische puzzels

Hele en gedeelde geometrische vormen
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3.5 Deel-geheel relaties DGR 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó de puzzel in zijn geheel aftasten en onderzoeken welke onderdelen waar zitten in de lichaamspuzzel

óó de losse lichaamsdelen eruit pakken en vergelijken met eigen het lichaamsdeel: kijken wat groter is, 

bijvoorbeeld het puzzelstuk arm of je eigen arm. Hierna het puzzelstuk weer in het geheel passen

óó een onderdeel van het puzzelstuk aan het kind geven en vragen waar dit onderdeel hoort. Laat het 

kind het zelf in de puzzel leggen

óó alle onderdelen los geven en het kind de hele puzzel in elkaar laten zetten; laat eventueel twee  

kinderen samenwerken en overleggen

óó vragen stellen over de puzzel en laten afvoelen: wat zit er aan het hoofd vast, waar zit de hand aan 

vast enzovoorts

óó eventueel kan de puzzel in een houding gelegd worden, die het kind moet imiteren

óó er kan ook een spel met de puzzelonderdelen gespeeld worden: alle onderdelen krijgen bijvoorbeeld 

een braillenummer; verdeel de stukken over de kinderen en gooi met een dobbelsteen, totdat de 

hele puzzel in elkaar gezet is. Op dit spel kunnen verschillende varianten bedacht worden met als 

doel vanuit de delen een geheel in spelvorm opbouwen 

Mogelijke opbouw
óó laat het kind eerst lichaamsdelen benoemen bij zichzelf

óó vervolgens lichaamsdelen benoemen in de puzzel: observeer of het kind puzzelstukken herkent  

vanuit het eigen lichaamsschema

óó lichaamsdelen vanuit de puzzel bij andere kinderen opzoeken; het kind krijgt bijvoorbeeld een  

puzzelstuk in de hand en moet dit deel bij een ander kind aanwijzen

óó tot slot de hele lichaamspuzzel met alle stukken in elkaar zetten

Lichaamspuzzel
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Lichaamspuzzel

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of kinderen het vervelend vinden om elkaar aan te raken of aangeraakt te worden (tactiele 

afweer)

óó observeer of het kind de houding goed kan navoelen en naleggen: voelt het of een arm bijvoorbeeld 

krom of recht ligt

óó let op het lichaamsschema van het kind: weet het aan het eigen lichaam alle onderdelen te vinden 

en benoemen, kan het dit ook bij een ander kind, hoe goed is de lichaamsoriëntatie 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR

óó Praktische Vaardigheden 

- Spel SP
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3.5 Deel-geheel relaties DGR 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Oefenen met een vorm (met betekenis) die wordt samengesteld uit losse onderdelen. 

Mogelijke opbouw
óó leg de complete puzzel voor het kind neer en vraag het kind wat het denkt dat het is 

óó laat het kind vertellen hoe een vis eruit ziet

óó vraag waaraan de voorkant en de achterkant van een vis kan worden herkend

óó vraag naar kenmerken van een vis

óó bekijk de contouren van de puzzelstukken waaruit de vis wordt opgebouwd

óó bepreek het tastverschil tussen hol en bol

óó leg uit hoe puzzelstukken in elkaar passen: de bolle contour past in de holle contour of, anders 

geformuleerd, de positieve vorm past in de negatieve vorm (voor veel blinde kinderen is dat een 

moeilijk te begrijpen fenomeen)

óó leer het kind eerst de vorm te bekijken en dan pas te handelen (dus geen ‘trial and error’ benadering)

óó leer het kind een taststrategie: waar kun je het beste beginnen en waarom

óó wanneer het kind uit zich zelf geen adequate taakbenadering hanteert, geef hem dan de stukken in 

de juiste volgorde

óó geef daarna alle stukken tegelijk waardoor het kind zelf keuzes moet maken

óó laat het kind vertellen waarom hij wat doet

óó laat het kind vertellen hoe de geplaatste puzzelstukken benoemd zouden kunnen worden,  

bijvoorbeeld: “dit is de kop” of “dit is de buik”

óó laat de vis zowel naar rechts als naar links ‘zwemmen’ in verband met het opdoen van ervaring met 

richtingsverschillen en de consequenties daarvan voor het gebruik van de puzzelstukken 

Vispuzzel
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind in staat is het verschil waar te nemen tussen de bolle en de holle lijn van  

de contour (dit is zeker niet vanzelfsprekend); daarbij wordt een groot beroep gedaan op de  

proprioceptieve component van de tast

óó kijk of het kind een logische manier van werken heeft gebaseerd op een voorstelling van een vis in 

de tactiele databank

óó luister, in verband met de noodzakelijke conceptvorming, naar wat het kind vertelt over vissen in het 

algemeen en de ervaringen die het daarmee heeft opgedaan 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

- Tactiel ruimtelijk TR 

Alternatieve materialen
óó andere puzzels met grote stukken die geen plaatjes nodig hebben om uit delen een geheel te maken

Vispuzzel
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3.5 Deel-geheel relaties DGR 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó leren dat een cirkel op veel verschillende manieren in tweeën gedeeld kan worden

óó leren omgaan met ‘negatieve’ en ‘positieve’ vormen en de relatie daartussen 

Mogelijke opbouw
óó vertel het kind dat het bij deze taak om helften van cirkels gaat die samen een hele cirkel kunnen 

vormen

óó laat het kind een paar cirkels met eenvoudige helften voelen (vooral de helft-contour) en in elkaar 

schuiven

óó bespreek de begrippen ‘negatief’ en ‘positief’ en de relatie daartussen, bijvoorbeeld dat een  

‘uitsteeksel’ in een ‘inham’ past

óó benoem karakteristieken van de ‘helft-lijn’, bijvoorbeeld: golvend, halfrond of hoekig 

óó geef het kind de helften van een cirkel die past en een cirkel die niet past 

óó geef het kind de in elkaar passende helften van vier cirkels; begin met de eenvoudigste ‘helft-lijnen’

óó geef de cirkelhelften in eerste instantie in de juiste rotatie; later geroteerd of omgeklapt

óó breid het aantal cirkels uit dat tegelijkertijd wordt aangeboden 

óó laat het kind de in elkaar gepaste cirkels terug doen in de kist

óó experimenteer tijdens de lessen handvaardigheid met andere geometrische vormen die uit helften 

met variabele ‘helft-lijnen’ zijn opgebouwd en maak daar een tastcompositie van die aan de muur 

kan worden opgehangen (zorg wel dat de kinderen erbij kunnen) 

 

Cirkelhelften
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Cirkelhelften

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind gebruik maat van geboden ankerpunten; bijvoorbeeld bij een golvende lijn 

hoort altijd een golvende andere helft

óó let op de strategie van het kind: voelt het eerst voor het de andere helft inpast, of komt het met 

‘trail and error’ tot de juiste combinatie 

óó ga na of het kind een vorm nog steeds herkent als deze geroteerd wordt aangeboden

óó observeer of een kind steun heeft aan tactiele taal en of het deze spontaan inzet 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC 

- Construeren/reproduceren CR 

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie  

Alternatieve materialen
óó zelfgemaakte helften van bijvoorbeeld karton
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3.5 Deel-geheel relaties DGR 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Oefenen met samengestelde vormen die worden gemaakt met identieke, basale, onderdelen. 

Mogelijke opbouw
óó laat het kind kennismaken met de basale vorm

óó bespreek tastverschil tussen de boven- en onderkant, de gelijke schuine kanten, het richtings- 

verschil tussen de schuine kanten bij rotatie en de ongelijke lengte van de rechte kanten

óó leg twee van de basale vormen, op verschillende manieren, aan elkaar en bespreek de rotatie die 

daarvoor nodig is

óó doe dit zowel in horizontale als in verticale richting

óó maak, op tafel, een willekeurige voorbeeld-figuur van zes stukken, fixeer deze met buddies en laat 

het kind deze figuur nalegen

óó laat het kind een voorbeeld-figuur maken die de leerkracht of trainer moet namaken. Deze kan met 

opzet een fout maken, die het kind vervolgens moet ontdekken als het controleert of de trainer het 

goed gedaan heeft

óó maak figuren met meer stukjes 

óó laat het kind langs de rand van het frame een patroon leggen (wel/niet naar voorbeeld)

óó laat het kind het hele frame ‘vullen’

óó maak een zelfbedachte reeks (in horizontale richting) die het kind moet voortzetten, met  

bijvoorbeeld om de drie stukjes een uitsteeksel (naar boven, naar beneden of afwisselend boven en 

beneden) 

 

Scope
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop dat het kind vertrouwd is met roteren van vormen

óó observeer of de fijne motoriek een belemmering is bij het plaatsen van de basale vormen

óó observeer of het kind de enkelvoudige vorm kan blijven waarnemen, ook al ligt deze tegen een  

andere vorm aan

óó let op of het kind regelmatig het voorbeeld moet aftasten om met eigen werk verder te gaan  

(geheugen)

óó observeer of het kind moeite heeft met het vinden van dezelfde plaats op het voorbeeld en het 

eigen werk  

 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

Alternatieve materialen
óó mozaïek-vormen 

 

Scope
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Hoofdstuk 3

3.5 Deel-geheel relaties DGR 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Ervaren van verschillende mogelijkheden waarmee delen en gehelen kunnen worden samengesteld. 

 

Mogelijke opbouw
óó neem één van de tweedelige vormen uit de plank en laat het kind dit deel passen in het deel wat  

nog in de plank zit 

óó roteer het rode stuk en laat het kind vertellen waarom dit op de ene manier wel en op de andere 

manier niet in de blauwe vorm past

óó haal drie rode vormen (die op een rij liggen) uit de plank en laat het kind deze terug plaatsen

óó haal nu alle rode vormen uit de plank en laat het kind deze terug plaatsen

óó haal nu drie samengestelde vormen uit de plank en laat het kind deze terug plaatsen

óó haal alle samengestelde vormen uit de plank en laat het kind deze terug plaatsen

óó bespreek tijdens het werken de karakteristieke tactiele kwaliteiten van de vormen met het kind 

(benoemen, discrimineren, roteren, omklappen)

óó roteer de plank (kwartslag of halve slag) en herhaal (een deel) van de oefeningen 

Observatie- en aandachtspunten
óó probeer het kind te stimuleren om eerst de vorm en het gat gericht te bekijken en pas daarna de 

puzzelstukken in elkaar te passen; dus geen ‘trial and error’ benadering die veel blinde kinderen 

hanteren

óó maak gebruik van de mogelijkheden voor het benoemen, discrimineren, roteren, omklappen van de 

verschillende puzzel-stukken

óó blinde kinderen hebben vaak een fragmentarische voorstelling van met name de ruimtelijke  

componenten van een taak; bespreek deze met het kind als dat nodig is 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC 

- Tactiel ruimtelijk TR

Sleutelpuzzel
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3.5 Deel-geheel relaties DGR 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Omgaan met een aantal manieren waarop negatieve en positieve vormen corresponderen en in elkaar 

kunnen passen. 

Mogelijke opbouw
óó bekijk, samen met het kind, de negatieve vormen (het gat) en de daarbij behorende positieve vormen 

(cirkel, driehoek, ruit, vierkant)

óó bespreek de overeenkomsten en verschillen

óó laat het kind de basale vormen (cirkel, driehoek, ruit en vierkant) bij elkaar zoeken

óó laat het kind, met gebruik van de negatieve vormen, symmetrische figuren leggen, zowel rond de 

verticale als rond de horizontale as; bijvoorbeeld de twee negatieve vormen van de cirkel uit elkaar 

halen en zo neerleggen dat er twee ‘bogen’ ontstaan 

óó bekijk de andere, niet-basale vormen met het kind

óó stel, met gebruik van helften van de negatieve vormen, gaten samen waarin deze andere vormen 

passen bijvoorbeeld een helft van de cirkel en een helft van het vierkant (daarin past de roze vorm)

óó doe dit eerst met één vorm en later met meerdere vormen tegelijk

óó door omklappen en roteren van sommige negatieve vormen wordt de taak nog moeilijker 

óó Observatie- en aandachtspunten 
deze taak vraagt een adequate taststrategie

óó naast begrip voor de deel-geheel relaties is er sprake van een ruimtelijke component

óó het is belangrijk dat het kind uitgaat van relevante kenmerken van de vorm: lange/korte kant, 

schuin, rond/halfrond, symmetrisch/asymmetrisch, benoembaar/niet benoembaar

óó wanneer het kind niet in staat is uit delen gehelen te maken probeer dan te observeren door welke 

van de hierboven genoemde componenten dat komt 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS

Wisselspel
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3.5 Deel-geheel relaties DGR 

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Oefenen met een samengestelde vorm (een cirkel) die op meerdere manieren kan worden gemaakt van 

verschillende onderdelen. 

Mogelijke opbouw
óó bekijk de verschillende stukjes met de jongere 

óó vraag aan het kind welke stukjes vervangen zouden kunnen worden door iets anders terwijl de cirkel 

toch gehandhaafd blijft

óó maak, samen met het kind, binnen een cirkel-frame, een aantal cirkels die op verschillende manieren 

zijn samengesteld

óó maak een voorbeeld en laat de jongere dit na leggen 

óó geef de jongere in eerste instantie de benodigde stukjes en laat het kind later deze stukjes zoeken 

tussen alle andere stukjes

óó maak meerdere voorbeelden en laat de jongere deze na leggen

óó laat het kind een aantal cirkels samenstellen op een zelfgekozen wijze

óó vervang bepaalde stukjes door andere en laat de jongere vertellen welke dat zijn 

óó experimenteer met andere samengestelde vormen (dus geen cirkels); wie heeft de grootste, de 

mooiste, de meeste stukjes gebruikt et cetera (eventueel fixeren met buddies) 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of de jongere ‘maar wat doet’ en/of (bewust) wacht op verbale ondersteuning

óó let op of de jongere een adequate taststrategie hanteert 

óó observeer of de jongere in een samengestelde cirkel nog de afzonderlijke stukjes kan onderscheiden 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

Alternatieve materialen
óó breukencirkels en dergelijke

Geoform
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Gebruik de kruiptunnel apart of als onderdeel van een parcours met meerdere (grofmotorische)  

materialen. 

Mogelijke opbouw
óó laat het kind eerst om de tunnel heen kruipen of lopen om de vorm en het materiaal te onderzoeken

óó laat het kind er een stukje ingaan en ervaren hoe het om hem heen is

óó laat het achter een ander kind aan kruipen

óó lok het kind uit door aan de andere kant te zitten en iets te zeggen of roepen 

óó ga zelf in de kruiptunnel liggen om het kind uit te lokken met handen en stem

óó rol een bal met een belletje of een favoriet speeltje door de tunnel heen of leg het bijna aan het 

begin van de tunnel waar het kind staat of zit

óó als het kind er aan gewend is, laat het er dan doorheen tijgeren

óó met de tunnel van links naar rechts en terug rollen als het kind er in ligt

óó de tunnel kan ook ingekort worden aangeboden 

Observatie- en aandachtspunten
óó kinderen vinden het in het begin vaak eng om door de tunnel te kruipen, in dat geval is het belangrijk 

ze langzaam te laten wennen

óó observeer of het kind de ribbels onderzoekt, de hoogte van de tunnel, de zijkanten enzovoorts  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Grote en nabije ruimte GNR 

Alternatieve materialen
óó onder de omgekeerde schommelbak door kruipen

óó onder de tafel of stoelen door kruipen

óó onder een kleed of mat door kruipen

Kruiptunnel
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Maak een parcours van diverse grofmotorische materialen, waar onderdoor, overheen, op en af, langs 

en tussendoor gelopen, gekropen en geklommen kan worden. Het parcours kan bestaan uit: banken, 

trapjes, glijbaan, kruiptunnel, omgekeerde schommelbak, matten, hoepels en 

andere materialen. 

Mogelijke opbouw
óó maak het parcours in het begin klein met een beperkt aantal materialen

óó leg het parcours eerst samen met het kind af en benoem het materiaal en de ruimtelijke begrippen

óó laat het kind ook alleen experimenteren met de materialen

óó begin met kruipen, daarna lopen

óó laat het kind het parcours meerdere malen afleggen 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op wat het kind aan kan en aan durft; begeleid het waar nodig

óó let op of het kind anticipeert op wat gaat komen na het parcours enkele malen gedaan te hebben en 

leer het zo nodig dit te doen

óó observeer of het kind de route of delen er van onthoudt

óó let op of handen en voeten ingezet worden om te tasten

óó observeer of het kind de ruimtelijke begrippen al kan benoemen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Grote en nabije ruimte GNR 

Alternatieve materialen
óó in de thuissituatie is materiaal te gebruiken als kussens, matrassen, kleden. Denk ook aan meubels 

waar op, overheen en onderdoor te klimmen en kruipen is

óó speeltuin met klim- en klautermateriaal

óó de duinen opklimmen en afrollen of aflopen

Parcours
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Bij een kast met planken op verschillende hoogten kan het kind de begrippen hoog en laag ervaren.  

Het kan een kast zijn met speelgoed, maar ook een keukenkastje of zelfs de ijskast. 

Mogelijke opbouw
óó kijk of het kind uit zichzelf gaat onderzoeken. Als het dit niet doet, kan het geholpen worden door  

op een plank te tikken of er een geluidmakend speeltje op te zetten. Een andere manier is samen 

met het kind de zijkant van de kast af te tasten, waardoor het kind de planken tegenkomt 

óó gebruik ook hogere kasten als het kind al kan staan 

óó laat het kind spullen verzetten, van plank naar plank

óó maak gebruik van een opstapje 

Observatie- en aandachtspunten
Let erop dat er geen gevaarlijke spullen zitten in de kasten waar het kind bij kan. 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Grote en nabije ruimte GNR

Alternatieve materialen
óó een kast met verschillende lades, waar interessant materiaal in ligt om te ontdekken

Plankenkast
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Met wereldspelmateriaal een voorbeeld maken wat het kind na moet bouwen, rekening houdend met 

tussenruimten.  

Mogelijke opbouw
óó laat het kind eerst de verschillende onderdelen bekijken en benoemen 

óó begin met een eenvoudig voorbeeld en maak dit steeds moeilijker

óó in eerste instantie de benodigde materialen afgepast aanbieden; daarna het kind zelf laten  

benoemen wat het nodig heeft om het voorbeeld na te maken en dan deze onderdelen aanbieden; 

vervolgens het kind het materiaal zelf laten pakken 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind een goed besef heeft van de tussenruimten en of het deze incalculeert bij het 

namaken van het voorbeeld 

óó let op de strategie: gebruikt het kind twee handen, hoe bepaalt het de tussenruimten 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK 

- Construeren/reproduceren CR 

Alternatieve materialen
óó speelgoedboerderij

óó dierentuin 

Huisje boompje beestje
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het leren maken van een samengestelde figuur (zonder betekenis) waarbij ruimtelijke aspecten, zoals 

richting en rotatie een belangrijke rol spelen.

Mogelijke opbouw
óó gebruik een voorbeeld-frame en een frame waar het kind mee werkt; leg deze naast elkaar op tafel 

(eventueel fixeren); vraag aan het kind of het het voorbeeld het liefst rechts of links heeft liggen

óó maak (wel of niet met een plaatje als voorbeeld) een figuur dat uit vier stukken is samengesteld

óó begin met de driehoek en/of de halve cirkel

óó laat het kind deze figuur naleggen in zijn eigen frame

óó laat het kind ook andere samengestelde figuren naleggen

óó voeg ook blokjes met een lijn toe aan de losse stukken en maak opnieuw voorbeelden

óó leg de frames nu boven elkaar en laat enkele figuren naleggen

óó breng een verandering aan in het voorbeeld en kijk of het kind deze waarneemt en herstelt óf de 

verandering ook aanbrengt binnen zijn eigen frame

óó laat het kind zelf een figuur bedenken dat de trainer of leerkracht dan vervolgens moet namaken 

(ki§nd controleert of dat goed is gedaan)

óó roteer een voorbeeld-frame en vraag aan het kind zijn frame net zo neer te leggen (zonder stukken 

te verwijderen)

óó leg twee losse stukken op tafel die, rond een (denkbeeldige of concrete) verticale middenas een 

symmetrische figuur vormen (de twee vierkantjes liggen dus in spiegelbeeld)

óó vraag het kind om deze figuur te dupliceren

óó herhaal dit met andere symmetrische figuren

óó doe hetzelfde rond een horizontale middenas

óó maak, bijvoorbeeld vier, figuren waarvan er drie symmetrisch zijn en een niet

óó vraag het kind welke gespiegeld zijn (leg dit begrip uit indien nodig) en welke niet

Gappio
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Observatie- en aandachtspunten
óó kinderen noemen ‘gespiegeld’ vaak ‘hetzelfde maar dan andersom’

óó observeer of het kind de richtingsverschillen in de waarneming kan betrekken (vooral bij de  

lijnen-blokken)

óó observeer of het kind blijft doordraaien met de blokken, wanneer rotatie nodig is om de figuur te 

leggen (dit betekent dat het kind niet weet waar het op kan of moet letten en maar wat doet in de 

hoop dat een en ander wel van zelf op de juiste plaats komt)

óó observeer de taststrategie

óó kijk of het kind vaak terug moet keren naar het voorbeeld of kan onthouden hoe dit eruit ziet

óó gebruik lessen handvaardigheid om dergelijke figuren te maken of op te plakken 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

Alternatieve materialen
óó zelfgemaakte reliëfkaartjes waarmee patronen of figuren kunnen worden samengesteld

Gappio
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó de figuren matchen met de uitgesneden vorm; bied alles liggend aan, zowel de figuren die helemaal 

zijn uitgesneden als de figuren met een open onderkant

óó de figuren rechtop plaatsen en matchen met de juiste uitgesneden vorm, zowel de figuren die  

helemaal zijn uitgesneden als de figuren met open onderkant

óó figuren omtrekken met een pen op een reliëf-tekenmap. Vervolgens de uitgesneden vorm laten  

voelen en relateren aan de getekende omtrekken. Figuren kunnen ook met wikki stix omtrokken 

worden  

Mogelijke opbouw
óó eerst slechts enkele vormen aanbieden, die allemaal in gelijke oriëntatie neergelegd worden

óó later meerdere vormen aanbieden in gelijke oriëntatie 

óó vervolgens vormen ook geroteerd aanbieden, alles door elkaar leggen; kinderen moeten dan ook  

vormen die ‘op de kop’ of ‘op zijn kant’ worden aangeboden nog herkennen

óó bij staande en liggende vormen kan dezelfde opbouw worden aangeboden als hierboven beschreven 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind moeite heeft met rotaties van vormen

óó ga na op welke wijze het kind de taken organiseert; welke strategie wordt hierbij gehanteerd

óó houd in de gaten of het kind belangrijke referentiepunten in de waarneming betrekt

óó let op of het kind al ervaring heeft met de tekenmap of wikki stix 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK 

- Construeren/reproduceren CR 

- Drie/twee dimensionaal DTD

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS

Houten inpasfiguren
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó maak een voorbeeld van een keuken-opstelling en laat het kind deze namaken

óó laat het kind met de kleine onderdelen van het playmobiel de tafel dekken

óó geef het kind de opdracht alle benodigdheden te zoeken die nodig zijn voor bijvoorbeeld het  

bakken van pannenkoeken. Later kan dit uitgebreid worden naar een echte keuken: zoek eerst de 

benodigdheden voor het bakken van pannenkoeken en ga deze dan maken 

Mogelijke opbouw
óó laat het kind eerst het materiaal verkennen. Begin met alleen het keukentje. Nadat dit helemaal 

verkend is, kunnen toegevoegde materialen erbij aangeboden worden. Tot slot kan het uitgebreid 

worden naar een echte keuken (zie ook lessuggesties)

óó er kan een opbouw gemaakt worden in de manier van het aanbieden van de benodigde onderdelen: 

begin bijvoorbeeld eerst met een sorteerdoos. Deze kan later weggelaten worden, zodat er minder 

structuur geboden wordt  

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind systematisch kan werken

óó let erop of het kind alle onderdelen in de juiste positie neerzet; of het kind de materialen herkent in 

dit kleine formaat

óó ga na of er tussenruimten in de waarneming betrokken worden  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW 

- Construeren/reproduceren CR 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Zelfredzaamheid ZR 

- Handelingsvolgorde HV 

 

Alternatieve materialen
óó logiblokken: deze in allerlei posities aanbieden en observeren of de vormen herkend worden

Playmobile keukentje
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó vormen op gelijke textuur bij elkaar zoeken en in de vormenpuzzel leggen 

óó rechtopstaande vormen matchen met liggende vormen

óó symmetrie-perceptie: nagaan of de vormen gespiegeld aan beide kanten gelijk zijn

óó bingo met vier kinderen: wie heeft het eerst de puzzel vol

Mogelijke opbouw
óó bied in eerste instantie alle stukken van één textuur in gelijke rotatie als de puzzel aan en vraag aan 

het kind of het de puzzel kan maken

óó leg alle stukken van éénzelfde textuur willekeurig geroteerd aan het kind voor en geef de opdracht 

om de puzzel te maken

óó bied alle texturen door elkaar aan en laat het kind ze sorteren 

óó bied de stukken willekeurig geordend aan en laat het kind alle vier de puzzels maken; iedere puzzel 

heeft een eigen textuur, bijvoorbeeld bolletjes, streepje

óó deze opdracht kan moeilijker gemaakt worden door te variëren, bijvoorbeeld de linkerhelft van het 

figuur steeds bolletjes-textuur, de rechterhelft vierkantjes

óó plaats de vormen in de richel van een puzzelplank, kris-kras door elkaar, wel één textuur. Geef de 

opdracht om de juiste helften bij elkaar te vinden in rechtopstaande oriëntatie

óó laat het kind rechtopstaande figuren matchen met liggende figuren

óó geef uitleg over helften in een les over spiegelen van figuren: als er in het midden een denkbeeldige 

lijn wordt getrokken, is de figuur aan beide kanten gelijk. Het kind mag beoordelen bij welke figuren 

de helften volledig symmetrisch zijn en bij welke figuren er verschillen tussen de helften  

waarneembaar zijn

óó speel een spel met vier kinderen: in de blauwe zak zitten alle gele stukjes. Elk kind kiest vooraf een 

textuur, bijvoorbeeld: bolletjes dicht bij elkaar of streepjes. De spelleider pakt steeds een stukje uit 

de zak en omschrijft welke vorm hij voelt en welke textuur. Het kind moet opletten of zijn textuur 

genoemd wordt. In plaats van verbaal beschrijven kan het stukje uit de zak ook doorgeven worden, 

zodat de kinderen het kunnen voelen

Tactiform
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer hoe het kind ermee omgaat als er een groter beroep op het ordenen van een taak wordt 

gedaan, of het kind ook met meerdere stukken kan werken 

óó ga na of een kind eenzelfde vorm nog herkent als deze geroteerd is

óó observeer in hoeverre de texturen op de vormen steunend of afleidend zijn

óó ga na of een kind moeite heeft met ‘omklappen’: kan het horizontaal georiënteerde figuren matchen 

met verticaal georiënteerde figuren

óó let op of het kind enig besef heeft van symmetrie-perceptie 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Spel SP

Tactiform
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó reliëf-lijnen overtrekken met wikki stix

óó geometrische vormen naleggen met wikki stix

óó veranderbaarheid van vorm aangeven; vormen kunnen heel anders worden als er een lijn toegevoegd 

wordt of anders neergelegd wordt

óó lijnen volgen in complexe context

óó ‘tekenen’ met wikki stix

óó vlechten

óó poppetjes maken, die kunnen staan

óó figuren bekleden, bijvoorbeeld contouren aangeven met wikki stix  

Mogelijke opbouw
óó laat eerst eenvoudige lijnen plakken en laat het kind ervaren dat het materiaal vervormbaar is en 

kan blijven plakken

óó laat vervolgens figuren maken op het platte vlak, van eenvoudig naar meer complex, bijvoorbeeld 

beginnen met een rondje of vierkant

óó laat zien hoe het vierkant weer gescheiden kan worden in twee helften

óó laat lijnen over elkaar leggen; het kind moet ze volgen en opletten dat het de kruisingen de goede 

lijn blijft volgen

óó laat het kind geometrische figuren op elkaar leggen en herkennen: kan het nog een rondje  

herkennen als er een vierkant op ligt

óó laat het kind draden in elkaar draaien, zodat deze steviger worden en hier bijvoorbeeld een poppetje 

van maken

óó vlechten draaien van drie verschillende draden; voor kinderen met enig gezichtsvermogen duidelijk 

te onderscheiden kleuren hiervoor gebruiken

óó op vormen kunnen contouren geplakt worden met wikki stix (zie ook vrachtwagens in DTD D)

óó leg een vorm op een blad (bijvoorbeeld een blokje of dobbelsteen) en laat deze omtrekken met wikki 

stix; haal het blokje weghalen en de omtrek aftasten

Wikki stix
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer de motorische vaardigheid van het kind (hand-hand coördinatie)

óó ga na of kind de wikki stix een handig hulpmiddel vindt; zo ja, dan kan dit later ook ingezet worden 

bij bijvoorbeeld wiskundelessen

óó observeer of een kind enige visuele voorstelling heeft en plezier beleeft aan figuren maken of  

tekenen 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

- Figuur-ondergrond FO 

- Drie/twee dimensionaal DTD 

Alternatieve materialen
óó pijpenragers

Wikki stix
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
DEF (6-16 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
De leermethode tangible graphics komt oorspronkelijk van het American Printing House for the Blind. 

De methode is in zijn geheel vertaald naar een Nederlandse versie in 1987. Het einddoel van de  

methodiek is het kunnen lezen en begrijpen van grafieken; dit is in kleine fundamentele deelstappen 

uitgewerkt. Het programma begint bij eenvoudige voorstellingen zoals lijnherkenning, lijnen volgen en 

groeit uit tot interpreteren van lijn- en staafgrafieken; de methodiek loopt van D- tot en met F-niveau 

en doet een beroep op verschillende vaardigheden (ën van Tactiel Profiel). In de methode worden 

systematisch nieuwe tastbegrippen geïntroduceerd. Naast de methodiek zijn ook hulpmiddelen ter 

ondersteuning gewenst, om ook zelf grafieken en tekeningen te leren maken; hiervoor kunnen de 

leerlingen werken met een reliëf-tekenmap of pennenbord. 

Mogelijke opbouw
óó de leermethode in zijn totaliteit volgen (wel kritisch lezen op onderdelen of dit achterhaald is;  

bijvoorbeeld getallenlijn, wordt deze op gelijke wijze aangeboden als in de rekenmethode, die in de 

klas wordt gehanteerd)

óó de methodiek kan ook op onderdelen ingezet worden; zo kunnen de plattegronden en lijnen die 

gevolgd moeten worden, behandeld worden bij aardrijkskunde en mobiliteit, terwijl de grafieken 

behandeld worden bij wiskunde

óó het leren bekijken en interpreteren van tastbare figuren kan ook geïntegreerd worden in lessen om 

het tactiel functioneren te trainen  

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de taststrategie van het kind: voelt het tekeningen systematisch af, betrekt het  

belangwekkende details in de waarneming

óó observeer of de leerling in staat is lijnen te volgen: heeft hij moeite met krommingen in de lijnen, 

onderbrekingen of kruisende lijnen, waardoor het de richting bijvoorbeeld verliest

óó let op de druk die het kind hanteert om de lijnen af te voelen; ga na of deze adequaat is

Tangible graphics
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Tangible graphics

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW 

- Figuur-ondergrond FO 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Leren omgaan met verschil in richting, symmetrie en meerdere manieren om een afstand te  

overbruggen. 

Mogelijke opbouw
óó laat het kind de ‘ladderplank’ voelen (begin met de plank waarbij het midden verhoogd is)

óó bespreek met het kind hoe kan worden waargenomen of de linker- en de rechterkant van deplank 

gelijk zijn (met twee handen)

óó leg de term symmetrisch/asymmetrisch uit

óó vertel het kind dat in elke trede van het trapje (twee dimensies) een blokje/kubus (drie dimensies) 

past

óó geef aan dat de staafjes steeds een blokje/kubus korter worden en laat het kind dit voelen

óó vraag het kind nu om één kant van de trap te vullen met staafjes die daar precies in passen wat 

betreft de lengte (er blijft een kleine spelingruimte over)

óó laat het kind dan de andere kant op dezelfde manier vullen

óó bespreek nu met het kind op welke andere manier de treden gevuld kunnen worden, dus niet met 

één staafje, maar met meerdere staafjes die samen net zo lang zijn. Doe dit op diverse manieren, 

ook door er blokjes bij te gebruiken

óó leg een aantal staafjes los op tafel en vraag het kind welke andere staafjes daar boven op passen; 

laat het kind de lengte(s) schatten

óó leg de plank op de kop en herhaal het opvullen daarvan

óó idem met de plank een kwartslag gedraaid 

óó vraag aan het kind een trapje te leggen zonder gebruik te maken van de plank waarbij de boven - of 

de onderkant gelijk moet komen te liggen; doe dit met verschillende lengtes

óó gebruik nu de andere trapplank en herhaal het bovenstaande (behalve de stukken los op tafel)

óó neem nu de doolhofvorm en laat het kind het gat aftasten

óó laat het doolhof ook weer vullen op verschillende manieren 

óó bespreek de verschillende richtingen met het kind en laat deze verwoorden tijdens het werken

óó gebruik de andere planken op soortgelijke wijze 

óó laat het kind de staafjes en blokjes terugleggen in de kist

Blok- en staafjesplanken
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind uit de voeten kan met richtingsverschillen

óó kijk of het kind in staat is om de trap af te tasten door voldoende druk uit te oefenen bij hetvolgen 

van de treden

óó let op of het kind de omslag kan maken met betrekking tot het gebruik van staafjes als de plank is 

geroteerd

óó observeer of het kind moeite heeft met de verschillende lengtes en wat daarmee gedaan kan worden 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Deel-geheel relaties DGR

óó Praktische Vaardigheden 

- Construeren/reproduceren CR 

- Tactiele taal TT

Blok- en staafjesplanken
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó op de kaarten de figuren met voelbare textiellijm (of velpon) overtrekken, zodat de kinderen de  

voorbeelden kunnen voelen. Met een dikke draad lijnen op of naast de figuren leggen

óó een insteekkaart geven en kinderen rechte en schuine en korte en lange laten insteken

óó eenvoudige voorbeeldkaarten van figuras geven en laten namaken in het kwadrant onder het  

voorbeeld

óó gerichte opdrachten geven: steek in, sla drie gaatjes over en steek vervolgens in het vierde gaatje 

in horizontale richting. Deze opdracht kan steeds complexer worden en later controleerbaar worden 

gemaakt, door het patroon dat ontstaan is tijdens het uitvoeren van de opdracht, zoals een huis dat 

ontstaat uit al de deelopdrachten 

Mogelijke opbouw
óó de moeilijkheidsgraad wordt opgevoerd met de complexiteit en richting in figuren. Aanvankelijk  

worden alleen horizontale en verticale lijnen gemaakt, vervolgens ook schuine lijnen 

óó eerst wordt gewerkt met voelbare voorbeelden, waar het kind zich aan kan oriënteren en  

controleren, later op verbale instructie zonder controlemogelijkheid

óó de moeilijkheidsgraad kan verhoogd worden door na de figuras-kaarten voor andere kaarten te  

kiezen met bijvoorbeeld meer gaatjes, slapper materiaal, dunnere draden 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind problemen heeft met de oriëntatie van figuren: heeft het bijvoorbeeld nog de  

neiging tot spiegelen

óó ga na of het kind de rijen en de tel goed kan vasthouden of raakt het ‘de weg kwijt’ door een  

verkeerde strategie

óó observeer hoe de samenwerking tussen beide handen is tijdens de insteekoefening 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS

Figuras, touwkaarten
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Met behulp van de duimen het midden van een vel papier aangeven. 

Mogelijke opbouw
óó controleer of het kind weet wat het midden van zijn eigen lichaam is en of het links-rechts besef 

heeft

óó met een liniaal een horizontale lijn trekken op swellpaper

óó laat het kind de duimen aan weerskanten van de lijn leggen, dus dat de linkerhand aan de linkerkant 

van de lijn begint en de rechterhand aan de rechterkant. 

óó het kind moet de duimen naar elkaar toe laten bewegen in hetzelfde tempo tot ze elkaar raken.  

De handen moeten op dezelfde hoogte liggen, maak het kind hierop attent als het dit niet uit  

zichzelf doet

óó hetzelfde maar nu een verticale lijn in het midden van een blad

óó vraag het kind de handen aan weerskanten van het papier te leggen, net zoals bij de horizontale lijn 

óó de handen naar elkaar toe bewegen tot de duimen elkaar raken

óó markeer het midden op een voelbare manier bijvoorbeeld een stip en laat met de vingers de afstand 

naar de zijkant meten aan beide kanten en vraag of de afstand even lang is

óó herhaal dit met verschillende papieren, in verschillende maten

óó laat het kind ook eens schatten wat ongeveer het midden van een blad is en laat het dan 

óó zichzelf controleren op de manier die hierboven beschreven staat  

Midden van een blad zoeken
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Midden van een blad zoeken

Observatie- en aandachtspunten
óó het op dezelfde hoogte leggen van de armen/handen vereist een goede propriocepsis. Anders wordt 

een mogelijk ongelijke stand van de armen niet waar genomen

óó de handen moeten in het zelfde tempo bewegen anders komen ze niet tegelijk aan en wordt het 

midden niet bereikt

óó tactiel ruimtelijk waarnemen is het moeilijkste onderdeel van het tactiel functioneren. Bij de  

symmetrieperceptie wordt er vanuit gegaan dat het kind zich bewust is van een bepaalde middenas, 

die met name op het platte vlak een rol kan spelen. Links-rechts besef is hierbij belangrijk 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Propriocepsis PC 

Alternatieve materialen
óó werken met regels en kolommen op de kubenplank

óó zich oriënteren op een negen-vaks kaart met een aardrijkskunde kaart daaronder

óó patronen naleggen met plakkralen

óó mozaïek-figuren naleggen
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Hoofdstuk 3

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó twee borden naast elkaar zetten met gelijke vormen: op beide borden dezelfde vormen terugvinden

óó twee borden: één bord roteren (op de zijkant of op de kop); ondanks rotatie gelijke figuren op beide 

borden terug vinden

óó van de figuren die op het bord staan kunnen ook losse exemplaren gemaakt worden en aan het kind 

gegeven worden. Opdracht: figuren matchen, roteren in gelijke positie, naleggen op een lege kaart, 

in dezelfde positie als op het voorbeeldbord

óó twee borden naast elkaar: op één bord vormen roteren, kind moet vinden welke vorm geroteerd is en 

deze op het andere bord in zelfde rotatie draaien

óó twee kinderen samen een spel laten spelen met ieder een eigen bord. De kinderen moeten op het 

bord van de ander vormen vinden die op het eigen bord anders zijn  

Mogelijke opbouw
óó eerst alleen vormen matchen en goed posities onthouden op het bord

óó als er vormen in rotatie veranderd worden, kan dat eerst één vorm zijn; later kan dit uitgebreid  

worden naar meerdere vormen 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de strategie en het geheugen van het kind: kan het de locatie van een vorm vasthouden en 

terugvinden op een ander bord

óó ga na of een kind alle vormen systematisch afvoelt, als gevraagd wordt welke vorm van rotatie  

veranderd is 

óó observeer welke referentiepunten het kind in de waarneming betrekt bij het matchen en vergelijken 

van vormen

óó observeer of het kind direct weet hoe het vormen moet draaien om het in dezelfde rotatie te  

krijgen als het voorbeeld; wordt hier gebruik gemaakt van ‘trial and error’ waarbij vooral het  

resultaat vergeleken wordt of snapt het kind in welke richting gedraaid moet worden om een  

bepaalde positie te krijgen 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS

Roterende vormen
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Hoofdstuk 3

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó tafellaken opvouwen, van groot naar klein

óó met twee tafellakens werken: het kind moet zijn tafellaken in dezelfde vorm naleggen als het  

voorbeeld

óó inschatten waar het tafellaken opgevouwen inpast en waar het uitgevouwen overheen kan hangen

óó het tafellaken over een tafel leggen; experimenteren wat het allemaal kan bedekken

óó het kind de buitenrand van de tafellaken laten afvoelen en leren hoe het kan weten wanneer het 

weer bij het begin is  

Mogelijke opbouw
óó het tafellaken opgevouwen aan kind geven en vragen hierover stellen zoals: wat denk je dat dit is, 

hoe groot zal het zijn, zou het over jou heen gaan, zal het over mij heen passen tot de grond, probeer 

het maar

óó bij de patronen naleggen: van eenvoudig naar complexere taken, eerst alleen rechte lijnen daarna 

ook diagonaal vouwen. Bij deze opdracht kan begonnen worden met kleinere doekjes of papieren 

(vouwblaadjes); schaalvergroting en slapheid van doek zorgen voor hogere moeilijkheidsgraad

óó bij de buitenrand afvoelen: hierbij kan ook begonnen worden met kleinere doeken, bijvoorbeeld:  

zakdoek - theedoek - tafellaken 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of kind moeite heeft met diagonale lijnen

óó let op het overpakken bij de rand aftasten: hoe is de coördinatie van beide handen

óó observeer of het kind in de war raakt met de richting bij het omgaan van de hoeken; kan het de  

juiste richting blijven volgen

óó observeer of het kind enig inzicht heeft in afmetingen; ook bij objecten in relatie tot elkaar 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tweehandigheid TH

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS

Tafellaken
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Hoofdstuk 3

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó een opstelling neerzetten en het kind vragen deze opstelling hetzelfde na te bouwen naast het 

voorbeeld, zodat er een mogelijkheid is van controle aan het voorbeeld

óó een opstelling neerzetten, het kind laten voelen, de opstelling weghalen en het kind uit het hoofd 

de opstelling laten nazetten

óó twee opstellingen naast elkaar zetten en het kind laten controleren of deze identiek zijn

óó figuren omtrekken en laten voelen hoe de afdruk is 

óó een opstelling op swell-paper geven en het kind de opstelling laten neerzetten

Mogelijke opbouw
óó bied aanvankelijk een opstelling met slechts enkele figuren in gelijke rotatie aan; gebruik later 

meerdere objecten en maak dit nog moeilijker door enkele objecten te draaien

óó werk van kleine schaal naar grotere schaal: alles eerst dicht bij elkaar, later verder uit elkaar zetten. 

Leer het kind hoe het tussenruimtes kan meten; geef hiervoor strategieën 

óó geef een les over plattegronden; de afdrukken van de objecten kunnen gebruikt worden om een 

opstelling te laten neerzetten

óó later kan bijvoorbeeld de plattegrond van de klas getoond worden; het kind leert hoe de tafels staan 

opgesteld. De plattegrond moet gerelateerd worden aan de werkelijke situatie. Leer het kind dat 

plattegronden vaak in een andere schaal getekend zijn dan de werkelijke grootte 

Wereldspelmateriaal

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de ruimtelijke oriëntatie van het kind: kan het objecten in relatie tot elkaar onthouden

óó observeer of het kind de neiging heeft tot spiegelen

óó ga na hoe secuur de voorstelling van het kind is: kloppen de objecten bijvoorbeeld wel ongeveer in relatie tot 

elkaar, maar afstanden en rotaties misschien niet (globale waarneming)

óó observeer of het kind een goede strategie hanteert om tussenruimtes te meten

óó let op of het kind in staat is om een plattegrond te interpreteren; begrijpt het kind het concept ‘afdrukken 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

- Drie/twee dimensionaal DTD

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Taststrategie TS 

- Tactiel gewaarworden TG
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Hoofdstuk 3

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het namaken van voorbeelden (met en zonder betekenis), waarbij ruimtelijke aspecten als richting en 

rotatie een rol spelen. 

Mogelijke opbouw
óó omdat één kant van de vormen het beste op de ondergrond blijft plakken, is het goed om aandacht 

te besteden aan de boven- en onderkant van de plak-vormen, waarbij ook tactiele taal aan de orde 

komt: de bovenkant veert en heeft afgeronde zijkanten

óó leg twee zwarte plakborden naast elkaar (fixeer ze eventueel): één als voorbeeldblad, het andere als 

werkblad. Vraag het kind of het linkerblad of het rechterblad als werkblad moet dienen

óó maak op het voorbeeldblad een eenvoudige, samengestelde figuur, bijvoorbeeld een huis van een 

vierkant met een driehoek

óó laat het kind dit op het eigen blad namaken; eerst op een zelf te bepalen plaats, later op dezelfde 

plaats op het bord als het voorbeeld

óó doe hetzelfde met andere samengestelde figuren

óó bouw stapsgewijs een tekening op, die na elk toegevoegd onderdeel door het kind wordt nagemaakt. 

Hierbij is het de bedoeling dat de figuren op de juiste plaats op het blad komen en op de juiste plek 

ten opzichte van elkaar

óó dezelfde werkwijze kan ook met een andere plaatsing van de plakborden ten opzichte van elkaar: 

verder van elkaar af, niet naast maar boven elkaar, diagonaal, of het voorbeeldblad staand en het 

werkblad liggend

óó haal van de bestaande tekening een vorm weg of verplaats er één; laat het kind de verandering  

opzoeken en de eigen tekening aanpassen

Zwart plakbord
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Hoofdstuk 3

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Observatie- en aandachtspunten
óó kijk of het kind rekening houdt met richting bij het namaken 

óó ga na op welke wijze het kind de afstand bepaalt tussen figuren

óó kijk of het kind in staat is te werken met referentiepunten zoals zijkant/onderkant/ bovenkant van 

het blad, onder/naast/boven/schuin ten opzichte van een andere figuur

óó kijk of het kind vaak terug moet kijken naar het voorbeeld of dat het dit goed kan onthouden

óó als de plakborden verder uit elkaar worden geplaatst, wordt een groter beroep gedaan op het  

geheugen 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW 

- Deel-geheel relaties DGR 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS

Zwart plakbord
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Hoofdstuk 3

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het schaakbord verkennen en kennis maken met het schaakspel.  

Mogelijke opbouw
óó verken eerst samen de schaakstukken en het schaakbord. Begin met het rondlopen met een pion 

over de vakken

óó neem de sprongen van de verschillende stukken over het veld door

óó zet de opstelling neer en laat de jongere de opstelling nazetten (eerst in dezelfde volgorde, later 

gespiegeld) 

óó neem de spelregels door en speel het spel  

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of referentiepunten benut worden

óó let op de strategie die de jongere gebruikt om de stukken te herkennen

óó observeer of posities worden onthouden, ook die van de andere speler

óó let op of er rekening wordt gehouden met rotaties; verandering van positie betekent niet dat het 

stuk ook verandert

óó houd er rekening mee dat de paardensprong het moeilijkst is 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC 

- Detailwaarneming DW

óó Praktische Vaardigheden 

- Spel SP 

Alternatieve materialen
óó dammen 

Schaakspel
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Hoofdstuk 3

3.7 Figuur-ondergrond FO

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het kind zoekt verstopte voorwerpen op, eventueel in de vorm van een beurtspelletje. 

Mogelijke opbouw
óó begin met grote voorwerpen die een duidelijk contrast vormen met het materiaal in de bak

óó maak dit verschil geleidelijk kleiner, zodat de grootte en de vorm steeds meer lijkt op de ondergrond 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de zoekstrategie die het kind hanteert

óó ga na of er sprake is van tactiele afweer of overgevoeligheid 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS 

Alternatieve materialen
een bak vullen met:

óó rijst 

óó macaroni

óó verpakkingsmateriaal

óó papiersnippers 

óó houtsnippers.

Voorwerpen in een bak met macaroni 
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Hoofdstuk 3

3.7 Figuur-ondergrond FO

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Laat het kind binnen een begrensde ruimte de “verstopte” materialen opzoeken en verzamelen. 

Mogelijke opbouw
óó begin met voorwerpen die een groot onderscheid vormen met de ondergrond

óó dit verschil geleidelijk kleiner maken zodat het zoeken moeilijker wordt

óó de hoeveelheid voorwerpen is te variëren, evenals de afmeting van het oppervlak 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de manier van zoeken, probeer een zoekstrategie aan te leren als dit nodig is

óó het kind moet gewend zijn aan gras; sommige kinderen vinden dit spel onaangenaam. Begin zo nodig 

met een andere ondergrond  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS 

Alternatieve materialen
óó zandbak of zandtafel om voorwerpen in te verstoppen

óó laat het kind een bepaald speeltje opzoeken uit de speelgoedmand of -kist

óó in de bestekbak tussen de lepels een vork zoeken

óó in de wasmand de eigen sokjes zoeken

óó in de keukenkast tussen de bekers een speciale beker of kopje zoeken

óó gebruik een andere ondergrond dan gras, zoals een kleed of deken

Voorwerpen in het gras
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Hoofdstuk 3

3.7 Figuur-ondergrond FO

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het kind moet een bepaald voorwerp opzoeken tussen afleidend materiaal. 

Mogelijke opbouw
óó het verschil tussen het te zoeken voorwerp en het afleidend materiaal steeds kleiner maken.  

In eerste instantie fijn materiaal als ondergrond en een grof voorwerp dat gevonden moet worden; 

bijvoorbeeld elleboogmacaroni en een ronde houten kraal of duplo blokken en een duplo poppetje

óó het te zoeken voorwerp in eerste instantie los laten voelen en dan verstoppen, later moet het kind 

het opzoeken volgens de omschrijving die het heeft gekregen

óó varieer ook materialen: vriendelijk en onvriendelijk aan te voelen, glad, ruw of veelvormig  

Observatie- en aandachtspunten
óó een aandachtspunt is de taststrategie

óó let op de tastgevoeligheid

óó houd in de gaten of het kind tactiele afweer laat zien en of het tastplezier heeft 

óó observeer of het kind snel opgeeft of dat het door blijft gaan 

óó let op hoe het kind de verschillende materialen benoemt  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC 

- Tactiele taal TT 

Alternatieve materialen
óó voorwerpen in een tastzakje

óó chocoladefiguurtjes tussen hagelslag

óó opdrukken tussen naadjes en plooien bij kleding

Bak met macaroni en kralen
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Hoofdstuk 3

3.7 Figuur-ondergrond FO

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het kind iets laten opzoeken in een doos met bepaald spelmateriaal. 

Mogelijke opbouw
óó het aantal voorwerpen in een doos kunnen langzaam uitgebreid worden

óó begin met een voorwerp dat het kind al kent en wat makkelijk terug te vinden is; later moet het kind 

een onbekend voorwerp zoeken aan de hand van een beschrijving 

Observatie- en aandachtspunten
óó een aandachtspunt is de taststrategie, waaronder het systematisch werken

óó observeer of het kind een voorkeur of juist afweer heeft voor bepaalde materialen 

óó let op of het kind doorgaat of snel opgeeft 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS 

Alternatieve materialen
óó tastdomino op vloerbedekking 

óó bepaalde kleding zoeken in een wasmand

Doos met spelmateriaal
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Hoofdstuk 3

3.7 Figuur-ondergrond FO

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Een lijnfiguur volgen op een afleidende ondergrond. Dit kan bijvoorbeeld door ribbelkarton te  

gebruiken en:

óó in andere richting een lijn erin te maken 

óó een patroon erop neer te leggen met rietjes

óó een patroon erop neer te leggen met wikki stix (klevende draadjes)  

Mogelijke opbouw
óó de lijn die gevolgd moet worden, steeds smaller maken

óó het lijnpatroon steeds ingewikkelder maken

óó het oppervlak groter maken

óó meerdere lijnen maken, die elkaar kruisen 

Observatie- en aandachtspunten
óó de taststrategie: observeer of het kind met alle vingers tast of dat het slechts een paar vingers 

gebruikt en of het kind een voorkeur heeft voor de linker- of rechterhand

óó een aandachtspunt is de concentratie: let erop of het aandachtsniveau (de arousal) verandert

óó het is belangrijk te observeren of het kind meer moeite heeft met het volgen van een lijn als het 

lijnpatroon minder voorspelbaar wordt

óó let erop of het kind een richtingsverandering van een lijn met taal structureert  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW 

- Tactiel ruimtelijk TR 

Alternatieve materialen
óó swellpaper nemen met daarop allemaal gesloten stippen; op deze stippen rondjes neerleggen,het 

kind moet dan de losse rondjes zoeken

óó bubbeltjes plastic of ander verpakkingsmateriaal; hierop fiches zoeken

óó lego onderbord met wikkistix

Ribbelkarton en rietjes
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Hoofdstuk 3

3.7 Figuur-ondergrond FO

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Gebruik tastbare werkbladen waarbij lijnen over een afleidende ondergrond lopen. Het kind moet de 

lijn(en) volgen. 

Mogelijke opbouw
óó de lijn die gevolgd moet worden, steeds smaller maken

óó het lijnpatroon steeds ingewikkelder maken

óó tastbare werkbladen met meerdere lijnen gebruiken, die elkaar kruisen  

Observatie- en aandachtspunten
óó de taststrategie; observeer of het kind met alle vingers tast of dat het slechts een paar vingers 

gebruikt en of het kind een voorkeur heeft voor de linker- of rechterhand

óó een aandachtspunt is de concentratie: let erop of het aandachtsniveau (de arousal) verandert

óó het is belangrijk te observeren of het kind meer moeite heeft met het volgen van een lijn als het 

lijnpatroon minder voorspelbaar wordt

óó let erop of het kind een richtingsverandering van een lijn met taal structureert  

observeer of het kind voorkeur voor of afweer bij bepaalde materialen heeft 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW 

- Tactiel ruimtelijk TR

Tastbare werkbladen
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Hoofdstuk 3

3.7 Figuur-ondergrond FO

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Reliëfkaart biologie

Activiteiten en lessuggesties
óó de kaarten van biologie kunnen in eerste instantie gewoon voor een trainingdoel gebruikt worden, 

zonder dat hier betekenisverlening aan gekoppeld worden: lijnen (eventueel kruisend) en contouren 

volgen, bladkorrels zoeken op een blad

óó op een hoger niveau kunnen kaarten ingezet worden om te onderzoeken of kinderen hier betekenis 

aan kunnen verlenen: de kaarten kunnen gekoppeld worden aan werkelijke voorstellingen  

(bijvoorbeeld doorsnede van bloem) of aan voelbare modellen 

Mogelijke opbouw
óó bij de tekeningen werk je van eenvoudig naar meer complexe tekeningen

óó eerst bijvoorbeeld dikkere lijnen volgen, die slechts enkele andere lijnen kruisen; later meer tactiele 

afleiders inbrengen

óó ook bij de koppeling aan modellen, van eenvoudig naar meer complex werken; dit doet meer een 

beroep op de omslag in het denken van driedimensionaal naar tweedimensionaal 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind een lijn goed kan volgen, ondanks afleiders (kruisende lijnen, stippen, andere 

textuur op ondergrond). Als het kind ‘de weg krijt raakt’, analyseer dan op welk punt dit komt en 

waardoor en vereenvoudig de tekening eventueel eerst 

óó let op of het kind moeite heeft met detailwaarneming op een complexe ondergrond; indien details 

niet gevonden worden, aantal afleiders verminderen en observeren of het kind de grootte van het 

detail zelf wel kan onderscheiden

óó observeer of het kind richting vast kan houden of bij kruisingen ‘de weg kwijt raakt’: afslaan of  

terugkeren bijvoorbeeld

óó ga na of het kind de lijnen volgt met één of meerdere vingers
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Hoofdstuk 3

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Reliëfkaart biologie

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW 

- Discrimineren DC 

- Drie/twee dimensionaal DTD

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS

Alternatieve materialen
óó aardrijkskundige kaarten
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Hoofdstuk 3

3.7 Figuur-ondergrond FO

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Aardrijkskundige reliëfkaarten

Activiteiten en lessuggesties
Werken met complexe aardrijkskundige kaarten. 

Mogelijke opbouw 
óó geef een opdracht en betrek er de kenmerkende punten bij; een stad is een punt, een rivier een lijn, 

een berg heeft een ruw oppervlakte

óó geef deze kenmerken als geheugensteun naast de kaart als de leerling dit nodig heeft 

óó eerst “onder geleide” een wandeling over de kaart maken

óó daarna de kaart als zodanig bestuderen; laat conclusies trekken uit de reliëfaanduidingen; rivieren 

beginnen hoog en stromen naar zee

óó met de ene hand de legenda lezen en met de andere de kaart 

óó neem steeds complexere kaarten  

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of de verschillende texturen als afleiders werken, met name texturen die tussen andere 

ingebed liggen

óó observeer of bij kruisende lijnen nog de juiste lijn gevolgd wordt

óó let op of het tweehandig werken met een legenda lukt; worden texturen en details voldoende met 

de beide handen tegelijk herkend

óó let op of er een goede verhouding is tussen een zekere mate van snelheid in het tasten en  

nauwkeurigheid  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW 

- Deel-geheel relaties DGR 

- Tactiel ruimtelijk TR 

Alternatieve materialen
óó stadsplattegronden

óó plattegrond van een huis, een gebouw

óó werken met grafieken
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3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Blokken en tastbladen

Activiteiten en lessuggesties
Gebruik tastbladen met tekeningen van verschillende soorten vormen erop, in combinatie met  

bijbehorende driedimensionale blokken. Mogelijke oefeningen met deze materialen: 

óó het herkennen en benoemen van de vormen op de tastbladen 

óó het matchen van de driedimensionale blokken met de tekeningen op de tastbladen 

óó de kenmerken, de bijzonderheden van de vormen laten omschrijven

óó een blok geven en het kind deze op reliëfpapier laten tekenen  

Mogelijke opbouw
óó begin met eenvoudige vormen zoals een vierkant; breid dit uit met complexere vormen, bijvoorbeeld 

een kegel of een trapezium 

óó om de overgang tussen tweedimensionaal en driedimensionaal makkelijker te maken, kan gebruik 

worden gemaakt van een tussenvorm: blok - plakje van blok - voelblad van blok

óó begin met ingevulde vormen op de bladen; ga daarna over op contouren 

Observatie- en aandachtspunten
óó de taststrategie: observeer of het kind alleen de vingertoppen gebruikt om een indruk te krijgen van 

de vorm, of ook de handpalm

óó let erop of het kind gebruik maakt van de kenmerken van vormen

óó ga na of het kind de vorm die het voelt, associeert met andere dingen die het kent

óó observeer of het kind de opdracht structureert door het gebruik van taal  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Tactiel ruimtelijk TR 

Alternatieve materialen
óó schuimrubber-vormen met reliëf en swell-kaartjes van deze vormen

óó klei en deegvormpjes; met welk vormpje is deze afdruk gemaakt (voor jongere kinderen zouden  

blokken, voorwerpen of handen, voeten en vingers als stempel in de klei gebruikt kunnen worden)
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3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Transfograph

Activiteiten en lessuggestie
óó matchen van tweedimensionale en driedimensionale voorstellingen

óó inzicht geven in relatie tussen driedimensionale objecten en tweedimensionale tekeningen

óó voor meer informatie en ideeën wordt verwezen naar de website: www.hungryfingers.com 

Mogelijke opbouw
óó leg de dimensionale objecten plat neer, in dezelfde oriëntatie als de houten voorstelling, waarin de 

objecten kunnen verdwijnen, zoals bij een vormenstoof. Vraag aan het kind welk object bij welke 

uitsnede hoort. De set bestaat onder andere uit een tafel, stoel, kast en bed

óó alle objecten worden in verschillende oriëntaties aangeboden (bijvoorbeeld rechtopstaand, op zijn 

kop) en vervolgens wordt gevraagd de objecten met de houten uitsneden te matchen

óó schuif vervolgens de uitsneden één voor één in de transfograph. Het kind wordt gevraagd de  

corresponderende objecten te zoeken bij de juiste uitsnede en het object in gelijke oriëntatie in de 

transfograph te laten ‘verdwijnen

óó de objecten kunnen ook ‘half verdwijnen’, zodat de contouren van de objecten nog boven de uitsnede 

uitsteken; deze kunnen nagevoeld worden om meer inzicht te geven hoe een tekening eruit kan zien

óó eventueel kunnen wikki stix om de vorm gelegd worden, zodat er een contour ontstaat als de vorm 

verdwijnt. Deze vorm die gemaakt is met wikki stix kan gematcht worden met de houten uitsnede

óó er kan ook voor gekozen worden eerst de kinderen zelf te laten experimenteren met de  

transfograph: zelf laten ontdekken hoe ze objecten kunnen laten verdwijnen, zonder dat ze deze 

gericht moeten kiezen en draaien. Na enige tijd ‘vrij onderzoeken’ kan het leselement ingebouwd 

worden van de koppeling driedimensionaal-tweedimensionaal

óó de uitsneden kunnen op een tekenmap gelegd worden en met een pen kan de binnenzijde gekrast 

worden; dan ontstaat er een ‘positieve’ afdruk van het object; wederom kan het object bij de afdruk 

gezocht worden 
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Transfograph

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of kinderen de koppeling werkelijk begrijpen of alleen het spel leuk vinden van het  

verdwijnen 

óó let op of kinderen de contouren van de objecten in de waarneming betrekken

óó ga na in hoeverre het ruimtelijk inzicht van invloed is op de taak: soms kunnen kinderen de taak  

begrijpen als de objecten en uitsneden in gelijke oriëntatie worden aangeboden, maar raken zij  

in de war als de objecten in een andere oriëntatie worden aangeboden; dit kan zowel door een  

zwak ruimtelijk inzicht verklaard worden of het niet begrijpen van deze driedimensionale- 

tweedimensionale taak

óó observeer de motorische vaardigheid (tweehandigheid, manipuleren) van het kind bij deze opdracht

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

- Tactiel ruimtelijk TR
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3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Transfograph 2: houten vrachtwagens

Activiteiten en lessuggesties
óó relatie tussen dikke, dunne en tweedimensionale objecten leggen

óó platte objecten omtrekken op een tekenmap of na laten leggen met wikki stix

óó matchen van vormen en tekeningen

óó voor meer suggesties wordt verwezen naar de website: www.hungryfingers.com  

Mogelijke opbouw
óó bied eerst alle dikke en dunne vormen aan en vraag aan het kind de juiste vormen bij elkaar te  

zoeken; aanvankelijk in gelijke oriëntatie, later willekeurig

óó geef het kind een tekenmap en de platte vorm van de bus en laat het de omtrek van de bus tekenen, 

ook de binnenvormen (ramen) 

óó bekleed vervolgens de dikke bus met wikki stix; dezelfde lijnen worden getrokken als met de  

tekenmap. Door deze koppeling wordt inzicht gegeven in de tweedimensionale voorstelling van het 

driedimensionale object

óó na het omtrekken van deze vormen kunnen ook contouren van andere spullen nagetekend worden: 

begin bij platte vormen, bijvoorbeeld bestek, liniaal, potlood. Na het tekenen moeten de juiste  

vormen met de tekeningen gematcht worden

óó een stap verder is een kind een tekening aanbieden en verschillende voorwerp en dan vragen welk 

object er bij de tekening hoort. Laat het kind uitleg geven waarom deze bij elkaar horen  

Observatie- en aandachtspunten
óó houd rekening met het gegeven dat sommige kinderen nog weinig ervaring hebben met de  

tekenmap; mogelijk dient hier eerst een les aan besteed te worden

óó observeer of het kind belangrijke referentiepunten in zijn waarneming betrekt, waardoor het  

bijvoorbeeld een bepaald object herkennen

óó let op tweehandig werken: één hand om te fixeren en één dynamische hand 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

- Tactiel ruimtelijk TR
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3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Zandvormpjes met klei

Activiteiten en lessuggesties
óó laten ervaren dat je met een zandvormpje een afdruk (drie-dimensionaal) in klei kunt maken

óó de juiste zandvormpjes bij de afdrukken laten zoeken

óó de afdruk in klei aan één kant insmeren met glitterlijm (of ander materiaal wat een voelbare afdruk 

geeft, bijvoorbeeld behangselplak met zand) en op papier of karton aanbrengen. De vorm weghalen 

en afdruk laten drogen. Later de hele vorm bij de gevulde afdruk zoeken

óó langs de zandvormpjes glitterlijm aanbrengen (of ander materiaal wat blijft plakken en een voelbare 

afdruk geeft en op papier aanbrengen. Dit laten drogen en later de afdruk navoelen en matchen met 

verschillende zandvormpjes 

Mogelijke opbouw
óó van eenvoudig, duidelijk te onderscheiden zandvormpjes naar meer complexe figuren/contouren 

gaan

óó eerst alleen voelbare figuren (driedimensionale afdrukken) met zandvormpjes matchen;  

later zandvormpje-voelbare figuur-afdruk op papier matchen 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind de stap begrijpt van contour van het zandvormpje naar afdruk in de klei, en 

vervolgens van contour naar tweedimensionale afdruk met glitterlijm (zowel gevuld als op contour)

óó let op of het kind gebruik maakt van gegeven referentiepunten aan vormen, bijvoorbeeld duidelijk 

uitsteeksels of punten 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tweehandigheid TH

óó Praktische Vaardigheden 

- Spel SP  

- Handelingsvolgorde HV 

Alternatieve materialen
óó brooddeeg
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3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Kubusuitslag

Activiteiten en lessuggesties
Een driedimensionale kubus tweedimensionaal weergeven op swellpaper.  

Mogelijke opbouw
óó merk één vlak op de kubus en trek dit vlak van de kubus om op swellpaper, merk dit ook of laat dit 

merken door de leerling

óó laat vervolgens een uitslag van de kubus maken door deze te kantelen en dit deel om te laten  

trekken. Laat dit doen voor alle vlakken van de kubus, zolang er een uitgevouwen kubus-vorm  

ontstaat. Als de leerling nog moeite heeft om de verschillende zijden op de juiste plaats te tekenen, 

begeleidt hem dan hierbij

óó de ontstane vorm kan uitgeknipt worden en weer tot kubus gevouwen worden ter controle 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of er gebruik gemaakt wordt van het referentiepunt

óó let op of er voldoende tweehandig gewerkt wordt en hoe de behendigheid in het omklappen is

óó let of de juiste druk wordt uitgeoefend om de kubus op zijn plaats te houden tijdens het omtrekken  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Tactiel ruimtelijk TR
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3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Reliëfpuzzels naturel

Activiteiten en lessuggesties
Oefenen met verschillende verschijningsvormen (tweedimensionaal en driedimensionaal) van hetzelfde 

gegeven. 

Mogelijke opbouw
óó vertel het kind dat er met het thema ‘fruit’ gewerkt zal worden (dit geeft een kader waarmee het 

kind de puzzel, mogelijk, kan interpreteren)

óó laat het kind de puzzel van de appel bekijken en, misschien, benoemen

óó benoemt het kind de appel, vraag dan hoe hij tot deze conclusie is gekomen (kenmerken, details, 

contour en dergelijke)

óó doe hetzelfde met de banaan en de citroen

óó gebruik de echte vruchten bij deze taak; vergelijk de contour, wel/niet aanwezige details, kenmerken 

en dergelijke

óó haal enkele stukken uit de appel-puzzel en laat het kind deze terugplaatsen; vraag waar deze  

stukken zich ongeveer op de echte appel zouden bevinden

óó doe dit ook met de banaan en de citroen

óó wanneer het kind geen duidelijk idee heeft hoe een ruimtelijke vorm plat kan worden, kan de echte 

appel worden doorgesneden om een platte kant te krijgen (deze kan zelfs worden afgedrukt)

óó roteer de echte vrucht of zet deze op de kop en vraag het kind de puzzel net zo neer te leggen

óó leg stukken van de puzzel op een verkeerde plaats en vraag het kind dit te corrigeren

óó laat het kind meester of juf zijn en een opdracht bedenken; doe eventueel met opzet iets fout en 

kijk of het kind dit signaleert
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Reliëfpuzzels naturel

Observatie- en aandachtspunten
óó de hele puzzel uit elkaar halen en opnieuw maken is erg moeilijk, zelfs voor ziende kinderen

óó observeer of het kind in staat is de hele contour af te tasten (dus ook weer uitkomen bij het  

beginpunt) en niet in de war raakt bij onderbrekingen (zoals de steel van de appel)

óó observeer of het kind de banaan en de citroen als twee los van elkaar staande vormen kan  

waarnemen

óó bepreek de varianten in afmeting tussen echte vruchten en deze puzzels

óó bespreek met het kind wat nog meer plat gemaakt zou kunnen worden, wel/niet in de vorm van  

een puzzel 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

- Tactiel ruimtelijk TR 

Alternatieve materialen
óó andere reliëfpuzzels van concrete driedimensionale vormen

óó tastplaten die, bijvoorbeeld, bij biologie worden gebruikt
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3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Reliëf-tekenmap

Activiteiten en lessuggesties
Leren en begrijpen hoe een driedimensionale vorm op het platte vlak kan worden gerepresenteerd.  

Mogelijke opbouw
óó leg de eigen hand plat op tafel en zet hem daarna rechtop op tafel, laat het kind tasten en bespreek 

wat er gebeurt

óó bekijk een eenvoudige, rechtop staande, driedimensionale vorm met het kind, bijvoorbeeld een fles

óó bespreek de kenmerken van de contour, bijvoorbeeld een ribbel bij de hals aan de fles

óó leg de fles plat op tafel, bekijk de contour opnieuw en bespreek het verschil in tastgevoel bij de 

rechtopstaande en de liggende fles (vooral met betrekking tot de stand van de armen) 

óó trek eventueel de vorm van de fles om op karton en knip deze vorm uit; bekijk deze ‘fles-vorm die 

geen echte fles meer is’ met het kind

óó trek, samen met het kind deze karton-vorm op het reliëf tekenpapier

óó haal de karton-vorm weg en laat het kind de reliëflijn voelen; bespreek opnieuw de kenmerken van 

de fles

óó teken een verkleinde versie van de fles op het reliëfpapier en laat het kind vertellen of deze fles 

hetzelfde is als de echte fles

óó vul het vlak binnen de contour van de getekende fles met een textuur, bijvoorbeeld een  

streeppatroon en bespreek met het kind dat de fles-vorm er nog wel staat maar dat, door de  

textuur (die afleidt van de waarneming van de vorm) het oppervlak van de fles veranderd is  

(de verschijningsvorm)

óó kies twee (en later meer) driedimensionale vormen, maak daar een tekening van op het reliëfpapier 

en laat het kind de drie- en tweedimensionale vormen bij elkaar zoeken (leer het kind om op de  

relevante kenmerken te letten)

óó bespreek daarna driedimensionale vormen met het kind die niet, of maar gedeeltelijk, met de  

handen kunnen worden omvat, bijvoorbeeld een boom, een auto of een mensfiguur; ook nu weer zijn 

de kenmerken daarvan belangrijk

óó bespreek met het kind dat ook deze vormen, verkleind, op reliëfpapier kunnen worden weergegeven 

met een lijn waarop de kenmerken (toch) zijn waar te nemen

óó laat het kind zelf een reliëftekening maken die voor hem een betekenis heeft (voor een ziende hoeft 

deze geen betekenis te hebben, omdat de voostellingen in het geheugen kunnen verschillen)

óó maak een tekening met één of meerdere tactiele afleiders (bijvoorbeeld met veel details, dunne en 

dikke lijnen, onrustige oppervlak of afleidende tactiele informatie in de buurt van de waar te nemen 

vorm) voor het kind, bekijk deze tekening samen met het kind en probeer het kind te attenderen op 
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Reliëf-tekenmap

het verschil tussen relevante en niet relevante tactiele informatie 

óó bekijk overeenkomsten en verschillen tussen de twee- en driedimensionale vormen met het kind

óó gebruik lessen handvaardigheid om blinde kinderen meer vertrouwd te maken met het fenomeen 

‘tekening van de werkelijkheid’ 

Observatie- en aandachtspunten
óó interpreteren van ‘tastplaten’ is voor heel veel blinde kinderen een onderschat probleem omdat 

voorstellingen die deze kinderen hebben van de omringende wereld meestal zeer fragmentarisch zijn 

en het bovendien verre van vanzelfsprekend is dat die voorstellingen kunnen worden omgezet naar 

een representatie daarvan op het platte vlak

óó observeer of een tekening/tastplaat ondersteunend of juist verwarrend is voor het blinde kind  

(bijvoorbeeld bij biologie of aardrijkskunde)

óó let op wat het kind vertelt bij het bekijken van een tastplaat

óó een plaat goed kunnen aftasten betekent niet dat het kind ook betekenis kan verlenen aan de  

tactiele informatie

óó wanneer het kind betekenis verleent aan een tastplaat kan deze betekenis een totaal andere zijn 

dan die van een ziende 

óó observeer of het kind blijft hangen in de waarneming van, bijvoorbeeld, details en niet in staat is tot 

een zogenaamde ‘beeldsynthese’

óó let op of het kind wel voldoende tastervaring heeft opgedaan om de tekening te kunnen herkennen, 

want om iets te herkennen moet het eerst gekend zijn en juist dit laatste is voor veel blinde  

kinderen een groot probleem

óó ga na hoe de tastervaring van het kind vergroot zou kunnen worden, bijvoorbeeld door in lessen  

tactiele vorming gericht van alles met kinderen te bekijken (ook buiten) met het accent op de  

tactiele kwaliteiten ervan (zie bijvoorbeeld de stimulusvariabelen in Tactiel Profiel)

óó wat voor ziende kinderen logisch is, blijft voor blinde kinderen vaak een abstractie 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC 

- Figuur-ondergrond FO 

Alternatieve materialen
óó swellpaper tekeningen
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3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Polydrom

Activiteiten en lessuggesties
Leren dat platte vormen (in dit geval driehoeken en vierkanten) gebruikt kunnen worden om een  

ruimtelijke vorm te maken die wel de kenmerken behoudt, maar toch anders genoemd wordt  

(bijvoorbeeld driehoekig/piramide) 

Mogelijke opbouw
óó bekijk het materiaal met de jongere

óó oefen de aansluiting van de stukken

óó verander de hoek van twee stukken die op elkaar zijn aangesloten (van plat naar omhoog)

óó maak een eenvoudige piramide met een vierkant als basis en laat de jongere deze vorm dupliceren

óó laat de jongere een piramide maken met een driehoek als basis en bespreek het verschil tussen 

beide piramides

óó geef de jongere een aantal stukken en laat hem daar een samengestelde, platte vorm van maken 

óó gebruik dezelfde stukken voor een ruimtelijke vorm

óó speel met de verschillende mogelijkheden van dit materiaal

óó als er vormen zijn die benoemd kunnen worden, laat de jongere deze dan benoemen of doe dit zelf

óó maak gekke vormen 

Observatie- en aandachtspunten
óó bij dit materiaal wordt een beroep gedaan op adequaat gebruik van beide handen

óó de jongere moet druk kunnen uitoefenen om de stukken in elkaar te passen

óó de jongere moet begrijpen dat een negatieve vorm (de inham) hoort bij een positieve vorm  

(het uitsteeksel)

óó ook is het belangrijk dat de jongere begrijpt dat vormen op meerdere plaatsen aan elkaar kunnen 

passen

óó het kunnen waarnemen van een contour is een voorwaarde voor de opdrachten die hierboven  

beschreven zijn
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Polydrom

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

- Deel-geheel relaties DGR 

Alternatieve materialen
óó al het constructiemateriaal waarmee van losse onderdelen een ruimtelijke constructie kan worden 

gemaakt
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3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Reliëfpuzzels gekleurd

Activiteiten en lessuggesties
De jongere laten ervaren hoe grote driedimensionale vormen (een huis en een boom) zich kunnen  

voordoen op het platte vlak.

Mogelijke opbouw
óó vraag aan de jongere om een beschrijving te geven van een boom en een huis

óó bespreek de kenmerken en laat de jongere er een aantal hiervan aanwijzen op de puzzel,  

bijvoorbeeld de stam van de boom en het dak van het huis

óó zet de puzzelplanken recht op en leg ze dan weer plat op tafel; de jongere heeft daarbij de handen 

op de puzzel

óó bespreek de vreemde verhoudingen, bijvoorbeeld in vergelijking met een echt huis en een echte 

boom, maar ook met betrekking tot de boom en het huis onderling

óó begin met de boom omdat deze geen verwarrende tussenruimtes heeft

óó vraag, bijvoorbeeld of er takken zijn te voelen, wat de bolletjes zouden kunnen zijn, of het gras iets 

met de boom te maken heeft

óó haal bijvoorbeeld drie stukken weg en laat de jongere deze terugplaatsen

óó leg een paar stukken verkeerd neer en laat de jongere deze fout herstellen

óó haal de bovenkant van de boom helemaal uit elkaar en laat de jongere de kruin terugleggen (laat het 

gras liggen om een referentiepunt te handhaven)

óó herhaal een dergelijke opbouw met het huis

óó de boom en het huis kunnen op verschillende manieren worden gelegd; doe dit samen met de  

jongere; maak bij het huis een positieve (een hoge reliëf-vorm) of een negatieve (een lage  

reliëf-vorm) deur

óó vraag, eventueel, of het dak en de kruin symmetrisch zijn of niet (en hoe je daarachter kan komen)
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Reliëfpuzzels gekleurd

Observatie- en aandachtspunten
óó de vorm van deze puzzels wijkt waarschijnlijk nogal af van de voorstelling die de jongere heeft van 

een huis en een boom; bovendien is het verschil in afmeting een extra probleem

óó blinde kinderen zijn vaak niet gewend om lege tussenruimtes in de waarneming te betrekken; vooral 

bij het huis kan dat problemen opleveren; toch is het belangrijk de jongere te attenderen op het feit 

dat een lege ruimte ook vorm kan hebben en dat een dergelijke ruimte mede bepalend is voor de 

plaats van andere, niet lege, vormen  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

- Tactiel ruimtelijk TR 

Alternatieve materialen
óó andere reliëfpuzzels van grote, concrete, driedimensionale vormen
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3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Reliëf-tekenmap

Activiteiten en lessuggesties
Het leren begrijpen van ruimtelijke vormen, zoals een cilinder en een kubus, en de manier waarop deze 

op het platte vlak kunnen worden weergegeven.  

Mogelijke opbouw
óó teken een verticale rechte lijn en laat de jongere deze natekenen (met of zonder liniaal)

óó bespreek de wel/niet juiste richting van de lijn en waaraan/waarom deze herkend kan worden;  

bijvoorbeeld door de afstand tussen de voorbeeld-lijn en de nagetekende lijn, de afstand tot de rand 

van de tekenmap of, veel beter, door de richting van de armen bij het aftasten van de lijn(en) (een 

korte lijn is moeilijker dan een lange)

óó doe hetzelfde met een horizontale en een schuine lijn

óó maak nu een halfronde lijn en laat de jongere deze natekenen (dit doet een groter beroep op de  

proprioceptieve component van de tast dan bij rechte lijnen)

óó maak een willekeurige lijn (met hoekige en/of golvende component) en laat deze natekenen

óó maak twee lijnen die wel/niet hetzelfde zijn en vraag de jongere deze te discrimineren (twee en/of 

éénhandig)

óó bekijk een driedimensionale cilinder met de jongere en bespreek welk deel daarvan als rechte lijn 

zou kunnen worden weergegeven en welk deel als een halfronde lijn

óó laat de jongere de tekening maken

óó introduceer het begrip ‘perspectief’ oftewel ruimtelijke tekeningen van geometrische vormen, maar 

hierbij moet wel gerealiseerd worden dat dit voor een blind kind buitengewoon moeilijk is 

óó gebruik de ovaal bij de tekening van een cilinder (weet de jongere, tactiel, een getekende ovaal van 

een cirkel te onderscheiden) 

óó doe hetzelfde met een kubus en bespreek waarom deze in een driedimensionale tekening niet als 

vierkant kan worden weergegeven

óó maak een voorbeeld van een ruimtelijke weergave van een kubus en bepreek deze met de jongere. 

Leg uit wat de betekenis is van de stippellijnen
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Reliëf-tekenmap

Observatie- en aandachtspunten
óó bedenk dat bij de waarneming van lijn er meer gevraagd wordt van de proprioceptieve component 

van de tast dan van de cutane (de tastgevoeligheid van de huid)

óó ga na of de jongere begrijpt dat de stippellijnen de zijden zijn die eigenlijk niet zichtbaar zijn

óó wat voor ziende kinderen logisch is, blijft voor blinde kinderen vaak een abstractie  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC 

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Figuur-ondergrond FO 

Alternatieve materialen
óó swellpaper tekeningen
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3.9 Tactiele taal TT

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Voorwerpen met tactiele eigenschappen

Activiteiten en lessuggesties
In de eerste twee jaren zijn vooral de voorwaarden voor tactiele taal belangrijk: het benoemen, laten 

voelen, het wijzen op de tactiele eigenschappen. Bied het kind veel verschillende voorwerpen en  

materialen aan, zodat het een breed scala opdoet aan tactiele ervaringen; benoem en benadruk daarbij 

wat de tactiele eigenschappen zijn. Het kind moet als het ware een tactiel woordenboek opbouwen, 

waarin het veel begrippen en hoedanigheden opslaat. Stel vragen of geef kleine opdrachtjes waarin de 

tactiele taal verwerkt is, zoals: 

óó pak de zachte bal

óó mag ik een nat washandje

óó hoe voelt de klei aan, je knuffel, het zand, het water 

Mogelijke opbouw
Maak het kind bewust dat materialen, voorwerpen en vloeistoffen te benoemen zijn volgens tactiele 

eigenschappen. Leer het kind deze eigenschappen (her-)kennen en onderscheiden; in het begin door de 

extreme eigenschappen te benoemen, later door nuances te gebruiken, zoals vochtig of lauw.  

Observatie- en aandachtspunten
óó let op tactiele afweerreacties

óó benoem de tactiele eigenschappen steeds opnieuw en geef veel informatie 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Opmerken OM

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK 

- Detailwaarneming DW 

- Discrimineren DC
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3.9 Tactiele taal TT

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Balken in diverse verschijningsvormen

Activiteiten en lessuggesties
De verschillende balken verkennen en de eigenschappen en materialen benoemen. 

Mogelijke opbouw
óó begin met balken die veel van elkaar verschillen

óó laat ervaren welke dik en welke dun, klein of groter zijn

óó bespreek van welk materiaal ze gemaakt zijn en hoe dit aanvoelt; betrek ook de temperatuur hierin

óó vraag welke voorwerpen nog meer van bijvoorbeeld hout of ijzer gemaakt worden en waar die  

gevonden kunnen worden 

óó vraag welke balken voor het kind het prettigst aanvoelen en waarom  

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het materiaal herkend wordt

óó ga na in hoeverre de materialen en verschijningsvormen door het kind benoemd worden: kent het al 

diverse tactiele begrippen

óó observeer of het kind kan associëren: dit voelt net als, daar is …. van gemaakt 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK

óó Praktische Vaardigheden 

- Koppelen object aan functie OF 

- Omgaan met variabelen OV 

Alternatieve materialen
óó natuurlijke materialen zoals schelpen, noten

óó poppetjes, auto’s

óó lepels

óó broodbeleg zoals stroop, hagelslag, pindakaas met stukjes (korrelig)
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3.9 Tactiele taal TT

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Ballen

Activiteiten en lessuggesties
óó verschillende ballen tastend verkennen en onderzoeken op eigenschappen: hoe hard kun je erin  

knijpen, erop duwen, wat voet fijn, wat voelt vervelend enzovoorts

óó vertellen hoe de verschillende ballen voelen 

óó bedenken wat je er mee kan doen, bijvoorbeeld gooien of rollen, en in welk spel 

Mogelijke opbouw
óó begin met bekende ballen zoals een tennisbal 

óó bied ook allerlei andere ballen in een mand of op een theeblad aan 

óó bespreek met het kind hoe ze voelen: hard, zacht, met stekels, deukjes, sprieten enzovoorts

óó laat het kind uitproberen of alle ballen rollen, of ermee gestuiterd kan worden en wat voor een  

geluid ze maken als ze vallen 

óó bespreek van welk materiaal de ballen gemaakt zijn; waarom een voetbal bijvoorbeeld van leer is 

gemaakt 

Observatie- en aandachtspunten
óó niet alle ballen hebben alle eigenschapen die je meestal van een bal verwacht, bijvoorbeeld een 

kooshbal

óó observeer hoe de ballen worden verkend; wordt de taststrategie aan de materialen en details  

aangepast 

óó let op of het kind varieert in het beschrijven van de verschillende ballen: gebruikt het tactiele taal

óó observeer of het kind sommige materialen eng vindt om te voelen; ga na of het tactiele afweer  

laat zien 



245

Hoofdstuk 3

3.9 Tactiele taal TT

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Ballen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren 

- Tastend onderzoeken TO  

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW

óó Praktische Vaardigheden 

- Taststrategie TS 

- Omgaan met variabelen OV

 
Alternatieve materialen

óó sponzen

óó exotisch fruit
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3.9 Tactiele taal TT

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Tastdomino

Activiteiten en lessuggesties
Tastdomino spelen; niet alleen dezelfde erbij zoeken maar ook vertellen hoe het aanvoelt en eventueel 

wat voor materiaal het is. 

Mogelijke opbouw
óó eerst een aantal plankjes laten aftasten en beschrijven

óó de hoeveelheid aan te bieden plankjes uitbreiden

óó met twee spelers, ieder de helft van de plankjes en aan elkaar de ontbrekende plankjes vragen 

Observatie- en aandachtspunten
óó een aandachtspunt is de taststrategie, waaronder het werken met twee handen om de verschillende 

plankjes te vergelijken

óó let op de tastgevoeligheid: hoe fijn is het onderscheid dat gemaakt kan worden

óó ga na of de texturen die al gevoeld zijn, herkend worden. Let hierbij op of het uitmaakt dat de  

texturen in dezelfde richting worden aangeboden

óó observeer hoe het kind omgaat met afleidende factoren, zoals twee texturen op een plankje of  

randen die de textuur begrenzen 

óó let op het taalgebruik van het kind: hoe beschrijft het de verschillende texturen 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden 

- Spel SP 

Alternatieve materialen
óó ballen met verschillende kenmerken; lijntjes, puntjes, glad, ruw 

óó broodbeleg; vet, kleverig, korrelig 

óó schelpen; glad, ruw, ribbelig, gedraaid
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3.9 Tactiele taal TT

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Het kind een stukje van de vloer en de wand laten aftasten. Laat het benoemen hoe het oppervlak 

aanvoelt. 

Mogelijke opbouw
óó van weinig naar veel verschillende wand- of vloerstructuren. Start bijvoorbeeld met het benoemen 

van het verschil tussen vloerbedekking en behang. Daarna een drempel erbij nemen of een plint.  

Dan bijvoorbeeld het verschil laten benoemen tussen verschillende wandtegels en voegen, of tussen 

verschillende soorten vloerbedekking en behang. Uiteindelijk naar een plek in huis of naar een  

gebouw gaan waar veel verschillende soorten materiaal dicht bij elkaar zijn

óó maak onderscheid in het tasten met handen en voeten en met een taststok. Bij het tasten met een 

stok is het ook mogelijk om het geluid dat materialen op de grond maken te benoemen  

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind nieuwsgierig of juist angstig is bij het aftasten van verschillende materialen 

en structuren 

óó een aandachtspunt is de hoeveelheid begrippen die het kind kent

óó let erop of het kind meer op de tast of op het geluid gericht is, en of het gevoelig is voor geur

óó ga na of het kind materialen herkent die het al eerder gevoeld heeft

óó let er op of het kind de tasttechniek en de druk aanpast aan de verschillende materialen 

óó observeer of het kind de verschillende materialen bij de oriëntatie in de ruimte gebruikt 

óó het is belangrijk het aandachtsniveau (arousal) van het kind in de gaten te houden; ga na of dit  

verandert bij langer tasten  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK 

- Discrimineren DC 

Alternatieve materialen
óó losse vloertegels met verschillende vloerbedekking, plavuis, ribbels, grote noppen en kleine noppen

Gang met vloerbedekking,  

muur en tegels 
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3.9 Tactiele taal TT

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó herfstmaterialen verzamelen en ordenen

óó een herfsttafel inrichten  

Mogelijke opbouw
In emmers materialen gesorteerd verzamelen, aan de hand van tactiele taal: 

óó gladde, harde, ronde: kastanjes (wilde)

óó gladde, harde, niet helemaal ronde(afgeplat): kastanjes (tamme)

óó gladde, harde, ovale, met 1 scherp puntje: eikels (met/zonder dopje)

óó bolsters; met/zonder steel, open/dicht, hard/zacht, met/zonder puntjes, met/zonder stekels aan de 

bolle/holle kant

óó mos: droog/vochtig, hard/zacht/verend; textuur: harig, plat/bol, onderkant zanderig  

óó bladeren: zacht, slap, droog, knisperig, puntige/ovale/ronde vormen, met/zonder steel, ribbels op 

het blad

óó maïskolven: hard, langwerpig, ribbels of bobbels; met of zonder blad: zijn bobbels dan nog te voelen 

of voelt het anders

óó vormen, texturen met elkaar vergelijken en de verschillen benoemen. Al het materiaal kan op een 

hoopje op tafel gelegd worden, of naast elkaar of uitgespreid 

Observatie- en aandachtspunten
óó kijk uit voor de scherpe stekels van de tamme kastanje

óó let op of het kind zelf de juiste benaming kan vinden, of daarbij geholpen moet worden

óó observeer of het kind het tasten aanpast aan vorm, grootte of textuur

óó let op tactiele afweer of geurafweer

óó ga na of het kind onthoudt waar bepaald materiaal op tafel ligt

Herfsttafel
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC 

Alternatieve materialen
óó schelpen of strandtafel

óó fruittafel

óó bloementafel

óó stenentafel 

Herfsttafel
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3.9 Tactiele taal TT

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó benoemen van alle verschillende lijnen op tastkwaliteiten

óó zelf lijnenkaarten met draden maken, oplopend van bijvoorbeeld meest zacht, naar meest ruw

óó lijnen kaarten matchen met elkaar: welke zijn precies hetzelfde

óó lijnen aan elkaar passen, dezelfde lijnen op verschillende kaarten laten doorlopen

óó een dominospel met lijnkaarten: een kaart met gelijke lijn aanpassen  

Mogelijke opbouw
óó laat het kind allerlei verschillende lijnen met diverse tastkwaliteiten voelen. Laat het in eerste 

instantie benoemen wat het voelt; vervolgens kan het kind ook op nieuwe kwaliteiten of namen 

geattendeerd worden, bijvoorbeeld gedraaid, geweven, viltig

óó het plakken van lijnstroken kan eerst met enkele sterk van elkaar te onderscheiden draden  

uitgevoerd worden; later kan dit in meer tastnuances gebeuren

óó er kunnen ook nieuwe voorstellingen of tekeningen geplakt worden met wol. Getracht kan worden 

bepaalde functies aan tastkwaliteiten te koppelen, bijvoorbeeld bij het maken van een poppetje de 

trui van hele zachte wol maken en het haar van pluizige wol of touw 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind ook kleine verschillen tussen draden goed kan voelen: hoe is het  

onderscheidende vermogen

óó let op de druk die het kind gebruikt om de lijnen te voelen

óó onderzoek de woordenschat in tactiele taal: hoe breed en genuanceerd is deze  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden 

- Spel SP

Lijnenkaarten
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3.9 Tactiele taal TT

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
óó laat eerst verschillende stoffen beurtelings voelen en beschrijven op tastkwaliteit: hoe valt het 

materiaal aan: ruw, glad, zacht, geribbeld

óó aan de tastkwaliteit kan ook een subjectief waarde-oordeel gekoppeld worden: dit materiaal vind ik 

het prettigst voelen, omdat… Vraag aan het kind welke stoffen het het liefst draagt en ga kleding 

van elkaar bekijken

óó laat het kind eigenschappen aan bepaalde stoffen koppelen: welke stof is stevig, welke is slap, 

soepel

óó aan de eigenschappen kunnen functies gekoppeld worden: waar zou je deze zachte fluwelen stof 

voor kunnen gebruiken en om welke reden. Laat het kind de kwaliteiten van verschillende  

materialen benoemen

óó maak een collage van stoffen met een thema, bijvoorbeeld van zijdezacht naar ruw 

Mogelijke opbouw
óó starten met enkele stoffen, die sterk verschillen in tastkwaliteit

óó later meer nuances inbrengen en op thema benoemen; hier zijn allemaal zachte stoffen, toch zijn er 

verschillen, kunnen jullie die benoemen

óó kinderen veel ruimte geven om te experimenteren met de verschillende materialen om zelf  

verschillende eigenschappen te laten ontdekken (wat is een rafelige stof?) 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of een kind een duidelijke voorkeur of afweer heeft van bepaalde stoffen

óó let op het vermogen van het kind om kleine weefverschillen in stoffen te onderscheiden:  

welke nuances voelt het nog

óó ga na hoe uitgebreid de databank voor tactiele begrippen van het kind is en of het kind deze  

begrippen goed kan verwoorden en uitleggen 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Praktische Vaardigheden 

- Omgaan met variabelen OV

Verschillende lappen stof
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3.9 Tactiele taal TT

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Beschrijven van de verschillende materialen en texturen.  

Mogelijke opbouw
óó begin met het verkennen en benoemen van vloerbedekking in de leef- en schoolomgeving van het 

kind

óó betrek erbij waarom er in de ene ruimte een ander soort vloerbedekking ligt dan in de andere

óó laat het stalenboek verkennen en leg de functie ervan uit

óó laat de materialen en texturen benoemen. Help het kind om zijn taal uit te breiden, wanneer het 

vaak dezelfde woorden kiest  

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de manier van tasten, bijvoorbeeld het gebruik van handpalmen, vingertoppen, nagels

óó observeer hoe het kind reageert na een aantal stalen. De hoeveelheid tastindrukken die een kind aan 

kan, varieert per persoon. De aandacht en tastgevoeligheid kunnen verminderen, maar ook kan na 

enige tijd een latent aanwezige overgevoeligheid zichtbaar worden

óó let op het niveau van de tactiele taal: niet alleen de meest gangbare begrippen zoals ruw en glad, 

maar ook golvend, geribbeld moeten benoemend worden 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK  

- Discrimineren DC 

Alternatieve materialen
óó behangselpapier en verfmaterialen

óó materiaal dat gebruikt wordt bij textiele werkvormen (liever geen schuurpapier gebruiken, dit vlakt 

de huid af waardoor de tastgevoeligheid vermindert)

óó voorwerpen in een doos doen en aan de hand van tactiele beschrijvingen door een andere leerling 

laten raden wat het is

Stalenboek vloerbekleding
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3.9 Tactiele taal TT

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Activiteiten en lessuggesties
Beschrijven van de verschillende materialen en texturen.  

Mogelijke opbouw
óó begin met het verkennen en benoemen van vloerbedekking in de leef- en schoolomgeving van het 

kind

óó betrek erbij waarom er in de ene ruimte een ander soort vloerbedekking ligt dan in de andere

óó laat het stalenboek verkennen en leg de functie ervan uit

óó laat de materialen en texturen benoemen. Help het kind om zijn taal uit te breiden, wanneer het 

vaak dezelfde woorden kiest  

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de manier van tasten, bijvoorbeeld het gebruik van handpalmen, vingertoppen, nagels

óó observeer hoe het kind reageert na een aantal stalen. De hoeveelheid tastindrukken die een kind aan 

kan, varieert per persoon. De aandacht en tastgevoeligheid kunnen verminderen, maar ook kan na 

enige tijd een latent aanwezige overgevoeligheid zichtbaar worden

óó let op het niveau van de tactiele taal: niet alleen de meest gangbare begrippen zoals ruw en glad, 

maar ook golvend, geribbeld moeten benoemend worden 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK  

- Discrimineren DC 

Alternatieve materialen
óó behangselpapier en verfmaterialen

óó materiaal dat gebruikt wordt bij textiele werkvormen (liever geen schuurpapier gebruiken, dit vlakt 

de huid af waardoor de tastgevoeligheid vermindert)

óó voorwerpen in een doos doen en aan de hand van tactiele beschrijvingen door een andere leerling 

laten raden wat het is

Stalenboek vloerbekleding
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3.4 Praktische vaardigheden

Hoofdstuk 3
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4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Het aanbieden van veel verschillende voorwerpen en materialen, vormen en structuren geeft een  

toenemende ervaring in het manipuleren en in het zich eigen maken van een taststrategie.

Mogelijke opbouw
óó begin met de gewone dagelijkse voorwerpen die het kind regelmatig tegenkomt

óó laat het kind zowel kleine als grote voorwerpen onderzoeken

óó neem later voorwerpen waar ook een binnenkant aan te voelen is

óó Observatie- en aandachtspunten

óó let er op dat het kind beide handen inschakelt om te tasten

óó zorg ervoor dat het kind het hele voorwerp betast

óó let erop dat het kind ook de achterkant gaat ontdekken

óó let erop dat het kind de voorwerpen om kan draaien, kan overpakken, naar de mond kan brengen

óó observeer of er voorkeur of eventueel afweer is bij bepaalde materialen

óó een aandachtspunt is de strategie, bijvoorbeeld met de vingers langs een voorwerp glijden om  

de lengte te ervaren, de nagels gebruiken enzovoorts

óó observeer of de strategie in de loop van de tijd verandert

óó benoem wat het kind onderzoekt 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK  

- Discrimineren DC 

- Tactiele taal TT

Alternatieve materialen
óó een mandje met verschillende lapjes

óó een mandje met verschillende ballen

óó een mandje met verschillende soorten papier, karton, bobbeltjesplastic

óó materiaal met ribbeltjes en bobbeltjes 

Keukengerei
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Hoofdstuk 3

4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó het kind zelf het kleed laten onderzoeken; laat het er overheen en er omheen rollen of kruipen 

óó het kind op het kleed zetten en het stimuleren om om zich heen te voelen

óó het kind de rand en de hoeken laten voelen

óó het kind met de vingertoppen en de nagels over de structuren laten gaan en geluidjes ermee maken, 

bijvoorbeeld bij ribbeltjes

Mogelijke opbouw
óó begin met het kind zelf te laten onderzoeken en breng geleidelijk meer structuur in het tasten aan

óó benoem de tactiele hoedanigheden die het kind al tastend tegenkomt

óó in het kleed met de zakjes kan men voorwerpen verstoppen

óó hang het kleed ook eens op aan de box, aan de binnen- of buitenkant

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop dat het kind beide handen inschakelt

óó laat ook de (blote) voeten en het gezicht mee doen in het tasten als het kind dat niet uit  

zichzelf doet

óó laat het kind ook eens bloot het kleed onderzoeken

óó let erop of het kind voorkeur of afweer heeft voor bepaalde delen van het kleed

óó observeer de manier waarop het kleed verkend wordt, met de vlakke hand, vingers,  

door te wrijven, krabben enzovoorts

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Tweehandigheid TH

Alternatieve materialen
óó vloerkleed

óó deken

óó houten- of tegelvloer

Tastkleed
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Hoofdstuk 3

4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
AB (0-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Kralenbanen zijn er in verschillende soorten en maten. Kenmerk is dat een kraal langs een metaaldraad 

beweegt van de ene kant naar de andere kant. Benoem wat er gebeurt en lok het kind uit de vorm van 

de draad met de kraal te volgen.

Mogelijke opbouw
óó voor het leeftijdsniveau 0 - 2 jaar gebruikt men de meest eenvoudige baan met grote kralen. Voor 

het leeftijdsniveau van 2 - 4 jaar zijn er de complexe banen waar meerdere draden door elkaar heen 

lopen

óó laat het kind eerst de draad met de hand volgen. Daarna de kraal samen met het kind van de ene 

óó naar de andere kant schuiven en weer terug. Vervolgens kan het kind er zelf mee aan de gang gaan. 

Wanneer dit goed gaat neemt men een iets moeilijker baan 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind de hele baan volgt

óó ga na of het kind de middenlijn kan kruisen of dat het de kraal over pakt

óó let op of het kind beide handen gebruikt of dat er een duidelijke voorkeurshand is

óó observeer of de kralen zelf ontdekt worden, per stuk, maar ook een aantal kralen tegelijk,  

door er met de vingers langs te glijden

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren  

- Manipuleren MP  

- Tweehandigheid TH

Alternatieve materialen
óó kralen rijgen langs een (waslijn)draad

óó materiaal waarbij met de vinger een weggetje gevolgd moet worden zoals een spiraalvorm  

of een figuur met hoeken

óó pertrabord

Kralenbaan
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Hoofdstuk 3

4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó stimuleer het kind om het materiaal van het ene eind naar het andere af te tasten

óó leg een lange tastslang, touw of kralenketting om het kind heen, zodat het voor, opzij en achter zich 

moet voelen

óó hang een kralenketting of tastslang verticaal op, zodat het kind van beneden naar boven kan tasten

Mogelijke opbouw
óó bouw de lengte van het materiaal op

óó een dunne slang of koord is makkelijker, ook hierin is een opbouw te maken

óó Observatie- en aandachtspunten

óó let erop dat het kind beide handen inschakelt

óó het is belangrijk dat het kind contact houdt met het oppervlak, dus dat het de hele lengte aftast

óó let erop dat ook rondom afgetast wordt

óó de snelheid van aftasten is belangrijk: bij te hoge snelheid vallen indrukken weg, bij te lage snelheid 

wordt minder geregistreerd

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden   

- Omgaan met variabelen OV

Alternatieve materialen
óó een koord met kralen

óó een dik touw, eventueel met knopen

óó de rand van een omheining, bijvoorbeeld de rand van de box, trapleuning, leuning van de glijbaan

óó een (plank in de) kast

óó een (dikke) boomstam of een lange boomtak

óó de steel van de bezem

Lange speeltjes
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Hoofdstuk 3

4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Zet één of meerdere noppen in het noppenbord en laat het kind die opzoeken.

Mogelijke opbouw
óó begin met het hele bord af te laten tasten, langs de randen, de hoeken en het middendeel met  

de gaatjes

óó begin met een groepje noppen bij elkaar; dit is makkelijker te ontdekken

óó gebruik verschillende soorten noppen: vierkant, rond, groot, klein

óó Observatie- en aandachtspunten

óó let op hoe het tasten verloopt, leer het kind systematisch te tasten

óó observeer hoe het bord en de noppen verkend worden; stimuleer het kind steeds het hele bord  

af te tasten, zodat het niet een deel overslaat

óó let op of de verschillende gaatjes worden waargenomen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Figuur-ondergrond FO

Alternatieve materialen
óó magneetbord met magneetfiguren

óó viltbord met klittenbandfiguren

óó pertraset

Noppenbord 



260

Hoofdstuk 3

4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
De pertraset is op diverse manieren te gebruiken in het kader van de taststrategie, zoals:

óó het gaatjesbord (de basisplaat) is te gebruiken om stokjes van verschillende lengte in te steken, 

waaromheen de grote kralen en schijven gezet kunnen worden

óó de stokjes met knop zijn naast elkaar in de gaten te steken

óó de poortjes zijn te gebruiken om het touw of de elastieken doorheen te rijgen

óó de grote kralen en schijven zijn aan het touw te rijgen dat aan één zijde in het bord zit

Mogelijke opbouw
Laat de materialen eerst afzonderlijk verkennen, daarna in combinatie met elkaar.

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de manier waarop het materiaal verkend wordt; zorg dat het kind de omtrek van het  

hele bord aftast en de gaatjes in het middendeel  

óó observeer of het kind alle mogelijkheden onderzoekt

óó let op of het kind beide handen gebruikt en of er een voorkeurshand is

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tactiel gewaarworden TG

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Construeren/reproduceren CR 

- Figuur-ondergrond FO

Alternatieve materialen
óó insteekmozaïek

óó noppenbord

Pertraset 1: gaatjesbord
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Hoofdstuk 3

4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
De gleufplanken op het gatenbord leggen, zodat de weggetjes met de vinger, een knikker of autootje 

te volgen zijn. 

Mogelijke opbouw
In de weggetjes is een opbouw te maken; de rechte gleuf eerst, vervolgens de grote golflijn, daarna de 

kleine golf en de lijn met de hoeken. Benoem deze verschillen in de vorm van de lijnen.

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer op of het kind met de vinger van links naar rechts de gleuf kan blijven volgen zonder  

te stoppen of de weg kwijt te raken

óó let op het tempo waarin de gleuf gevolgd wordt

óó ga na of een voorwerp in de gleuf als afleider werkt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiele taal TT

Alternatieve materialen
óó zelf te maken bladen of tastboeken, waarbij verdikte lijnen gevolgd moeten worden

óó planken met gleuven in een bepaalde vorm, bijvoorbeeld een spiraalvorm of met hoeken

Pertraset 2: gleufplanken
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Hoofdstuk 3

4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Voorwerpen in een sorteerbak leggen en weer opzoeken. 

Mogelijke opbouw
óó begin met een sorteerbak met vier vakken

óó laat eerst de bak uitgebreid onderzoeken

óó in ieder vakje een voorwerp leggen dat door het kind opgezocht moet worden

óó het kind legt in ieder vakje een voorwerp, bijvoorbeeld een blokje

óó slechts in enkele vakjes een voorwerp leggen die het kind vervolgens moet zoeken 

óó als dit allemaal goed gaat, het aantal vakken van de sorteerbak steeds verder uitbreiden 

óó ook kan men het moeilijker maken door meerdere voorwerpen in één vak te leggen

Observatie- en aandachtspunten
óó leer het kind de sorteerbak systematisch af te zoeken: vak voor vak, in een vaste volgorde, links 

bovenaan beginnen

óó let op de manier waarop getast wordt: voorwerpen kunnen in de hand genomen worden, met één of 

twee handen ontdekt worden, globaal of gedetailleerd onderzocht worden

óó observeer of de randen van de vakken als afleiders werken

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Detailwaarneming DW 

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Figuur-ondergrond FO

Alternatieve materialen
óó bestekbak 

óó ijsblokjesbakje 

óó eierdoos

Sorteerbakken
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Hoofdstuk 3

4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
De treinrails aan elkaar zetten en er treintjes over laten rijden. 

Mogelijke opbouw
óó maak samen eerst een lange rechte rails

óó maak het kind opmerkzaam op beide uiteinden van de stukken rails en hoe het knopje van de ene  

in de uitsparing van de volgende rails past

óó maak het kind opmerkzaam op de doorlopende gleuven als de rails vastzit

óó gebruik ook gebogen stukken rails om een ronde vorm te maken

óó laat het kind met treintjes over de rails rijden

óó gebruik bruggen en maak ingewikkeldere vormen met de rails

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop dat het kind de beide uiteinden van de rails kan onderscheiden

óó een aandachtspunt is het inschakelen van beide handen; één om te fixeren en de ander om de rails 

te bevestigen

óó stimuleer het kind de hele lengte van de baan af te tasten

óó let op of het kind de verbinding goed kan onderscheiden en op welke manier het dit doet,  

bijvoorbeeld met één vinger

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW 

- Construeren/reproduceren CR

Alternatieve materialen
óó drukkralen

óó klittenbandfruit

Treinbaan
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Hoofdstuk 3

4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Blokken in de kist opruimen, zodanig dat ze er inpassen.

Mogelijke opbouw
óó begin met een kist met grote blokken en neem vervolgens een kist met kleine blokken

óó begin met één vorm blokken en breid dit uit naar verschillende vormen blokken

óó bied de blokken eerst op soort gesorteerd aan; later kan alles door elkaar aangeboden worden 

óó begin met één laag die ingepast moet worden en breid dit uit naar meerdere lagen 

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop hoe het kind de taak aanpakt: impulsief of eerst alles betasten en dan een plan bedenken

óó een aandachtspunt is het geheugen

óó houd rekening met de hoeveelheid ervaring die het kind heeft

óó let erop of het kind gebruik maakt van details en tactiele taal als ondersteuning

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR 

Alternatieve materialen
óó insteekvormpjes en insteekbord

Blokkenkar
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Hoofdstuk 3

4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
De telkaarten van Creative Adaptive Learning (CAL) kunnen voor de volgende activiteiten gebruikt 

worden:

óó de vormen op een kaart systematisch voelen en volgen en zeggen hoeveel erop staan

óó ordenen van kaarten, zowel in aantal (van weinig naar meer) als in gelijke getallen(alle kaarten met 

drie vormen erop, ongeacht welke vormen)

óó kaarten zoeken tussen andere kaarten, bijvoorbeeld één kaart met sterren zoeken tussen allemaal 

kaarten met driehoeken

óó het aantal vormpjes dat gevoeld wordt, ook leggen in een bakje dat ernaast staat

óó ordeningen herkennen: wat valt op aan het kaartje met vier, zes en negen vormpjes

óó kwartetten met vier kinderen; ieder moet uiteindelijk een set met tien kaarten van één vorm hebben 

Mogelijke opbouw
óó van weinig vormpjes naar meer: bij de kaarten met één en twee vormen staan de vormen centraal 

op de kaart, het systematisch een rij aftasten en doorgaan naar de volgende regel (wat nodig is bij 

kaarten waar meer vormen opstaan) is veel lastiger

óó als het kind de kaarten systematisch kan aftasten, kan ook het tellen van het aantal voorwerpen 

erbij genomen worden 

óó werken van weinig kaarten, naar grotere hoeveelheden; aanvankelijk bijvoorbeeld zes kaarten  

willekeurig neerleggen, een aantal met weinig en een aantal met veel vormpjes erop en als opdracht 

geven: kaarten opzoeken met weinig vormpjes. Deze oefening kan steeds verder uitgebouwd worden 

door het aantal kaarten in hoeveelheid te laten toenemen en de opdracht exacter te geven,  

uiteindelijk bijvoorbeeld: mag ik de kaart met zeven vierkantjes 

CAL telkaarten
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Hoofdstuk 3

4. Praktische vaardigheden

Observatie- en aandachtspunten
óó ga na hoe gericht de taststrategie van het kind is: heeft het voordeel aan ordeningen herkennen, 

bijvoorbeeld: bij de opdracht van zeven vierkanten zoeken, is de ongelijke ordening op de kaart en 

een redelijk grote hoeveelheid vierkanten een gericht zoekcriterium

óó observeer of een kind regel voor regel kan afscannen

óó let op of een kind systematisch blijft werken bij grote hoeveelheden; hoe is het geheugen, weet  

het kind of het een bepaalde hoek al helemaal heeft afgezocht

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden          

- Spel SP

CAL telkaarten
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Hoofdstuk 3

4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Het kind iets laten opzoeken in een lade met bestekbakken. Laat het kind ook benoemen wat het van 

de indeling van de lade vindt en hoe het voor hem/haar gemakkelijker zou kunnen zijn. 

Mogelijke opbouw
óó het te zoeken voorwerp eerst in de hand geven zodat het kind weet hoe het voorwerp aanvoelt en 

hoe groot het is

óó het te zoeken voorwerp omschrijven en het kind het voorwerp laten zoeken

óó het kind in een lade met steeds minder structuur laten zoeken; weinig - veel vakken, weinig - veel 

voorwerpen in de lade enzovoorts

Observatie- en aandachtspunten
óó een aandachtspunt is de detailwaarneming: betrekt het kind de details bij de waarneming om het 

juiste voorwerp te vinden

óó observeer hoe het kind gaat zoeken in de lade: gaat het eerst uitzoeken hoe groot de lade is of gaat 

het kind de vakjes één voor één af; weet het kind of het alle bakjes gehad heeft enzovoorts

óó let erop of het kind minder voorkomende voorwerpen zoals een knoflookpers en een theezeefje 

herkent

óó observeer of het kind bedacht is op gevaar; er kan iets scherps in de lade zitten

óó let op of het kind de plaats en de inhoud van de bakjes onthoudt

óó ga na of het kind gebruik maakt van referentiepunten

óó let op of de lade als afleider werkt als hij bekleed is 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Detailwaarneming DW 

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden   

- Zelfredzaamheid ZR

Alternatieve materialen
óó speelgoed terugvinden in de kast

Keukenla
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Hoofdstuk 3

4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Zich snel kunnen oriënteren op een onbekende (aardrijkskunde) kaart met behulp van de negen-vaks 

strategie. Het vlak is door vier elastieken verdeeld in negen vakken.

Mogelijke opbouw
óó laat het kind zelf de elastieken aanbrengen

óó geef het kind de tijd om de negen vakken te ontdekken 

óó aan de hand van een opdracht moet het kind gaan zoeken in een bepaald vak

óó om de verschillende vakken aan te duiden kan gebruik gemaakt worden van de kompaswindstreken 

of letters voor de kolommen en cijfers voor de regels; bijvoorbeeld het gezochte bevindt zich in het 

midden, vak A2 

óó begin met eenvoudigere kaarten en ga later door met complexere kaarten 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of de texturen herkend worden, of er voldoende onderscheid gevoeld wordt 

óó observeer of er systematisch getast wordt, een goede planning is belangrijk 

óó de vakken kunnen als afleiders werken, evenals de verschillende texturen met name als ze ingebed 

liggen tussen andere texturen

óó de snelheid van tasten en de nauwkeurigheid zijn observatiepunten

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW 

- Deel-geheel relaties DGR 

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Figuur-ondergrond FO

Aardrijkskundige kaart in negen vakken 



269

Hoofdstuk 3

4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
EF (9-16 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Het verkennen van een tafel, waarop zich allerlei voorwerpen kunnen bevinden. Het gaat dan om de 

vaardigheid om afwisselend de binnen- en buitenkant van de handen te gebruiken. Het kind moet  

bijvoorbeeld een kopje op tafel kunnen vinden en pakken, zonder dat er andere spullen omvallen.  

Mogelijke opbouw
óó begin met weinig voorwerpen op de tafel

óó laat het kind eerst alleen een beker zoeken en breid dit langzaam uit naar meerdere voorwerpen 

óó geef zo nodig aanwijzingen: vanuit de randen van de tafel naar het midden werken of in één hoek  

laten beginnen en heen en weer bewegen, met de hand(en) van en naar de hoek en steeds verder 

naar boven over de tafel

óó er kan ook geoefend worden met een aanrecht vol met spullen, waar het kind voorwerpen moet 

kunnen pakken

óó als het pakken van een leeg kopje goed gaat, kan er geoefend worden met het opzoeken en pakken 

van een kopje met bijvoorbeeld warme thee 

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer hoe de taak benaderd wordt: systematisch of zonder een plan, lukraak zoeken

óó met de buitenkant van de handen kan het kind opmerken dat er iets staat en de buitenkant kan ook 

ingezet worden voor temperatuurwaarneming

óó let op of het kind er rekening mee houdt dat iets warm of scherp kan zijn 

óó ga na hoe omgegaan wordt met onverwachte tastinformatie

óó observeer of er een voorkeurshand is en of beide handen samenwerken

óó let op of het kind onthoudt waar voorwerpen staan die al eerder gevoeld zijn

óó let op of er bij het zoeken van een kop en schotel ook naar een lepeltje gezocht wordt 

óó ga na hoe er gediscrimineerd wordt in voorwerpen

óó let of de tastgevoeligheid voldoende is om temperaturen, ook relatief hoge, waar te kunnen nemen

óó observeer of er contact gehouden wordt met de ondergrond; bij “zwevende handen” is de kans op 

omstoten groter

óó let op de reactie bij onverwachte of onbekende voorwerpen

Tafel met kop en schotel en een bord
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Hoofdstuk 3

4. Praktische vaardigheden

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden   

- Zelfredzaamheid ZR

Alternatieve materialen
óó een warme schaal op tafel of aanrecht vinden

óó iets in de koelkast opzoeken

Tafel met kop en schotel en een bord
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Hoofdstuk 3

4.1 Taststrategie TS 

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
De schijven kunnen onafhankelijk van elkaar gedraaid en vastgezet worden; er zitten gaten in de  

schijven, waar pinnen van de aangrenzende schijf in vastgezet kunnen worden. Deze draaischijf is 

vergelijkbaar met de Kubix, waar gelijk gekleurde kanten van een kubus bij elkaar gezocht moeten 

worden. Aan de buitenste ring van de draaischijven zitten drie voelbare details: rondje, streep, kruis. 

Er kan opdracht gegeven worden de draaischijven zo te manipuleren dat er bepaalde patronen gevormd 

worden, bijvoorbeeld alle rondjes onder elkaar.

Mogelijke opbouw
óó eerst kunnen vier gelijke vormen onder elkaar vastgezet worden en vervolgens kan aan de jongere 

gevraagd worden de laatste schijf zo te draaien, dat deze ook met de gelijke vorm onder de andere 

vastgezet wordt. Zo ervaart de jongere hoe hij met de draaischijven kan manipuleren

óó deze opdracht kan in moeilijkheidsgraad uitgebouwd worden door steeds minder draaischijven vast 

te zetten. Uiteindelijk moet het kind alle schijven in dezelfde positie kunnen manipuleren; ook kan 

gekozen worden voor een bepaald patroon bijvoorbeeld kruis-streep-kruis-streep

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de taststrategie: van welke referentiepunten maakt het kind gebruik

óó observeer de leersnelheid en flexibiliteit in het denken: is het kind in staat snel te leren van eerdere 

fouten of blijft het hardnekkig bepaalde strategieën opnieuw proberen

óó ga na of het kind gebruik maakt van een draaiende en fixerende hand of dat het met beide handen 

gaat draaien, waardoor het overzicht lastiger wordt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Construeren/reproduceren CR

Houten draaischijven
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Hoofdstuk 3

4.2 Zelfredzaamheid ZR 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó laat al bij heel jonge baby’s de fles voelen voordat de baby gevoed wordt en vertel erbij wat er gaat 

gebeuren; het gaat hierbij om het uitnodigen tot aanraken 

óó nodig het kind al vroeg uit om de fles mee vast te houden, zodat de relatie gelegd kan worden  

tussen wat het voelt en het drinken

óó laat een stukje brood voelen en stimuleer het kind mee te helpen het naar de mond te brengen; 

óó ook hierbij is het belangrijk om te benoemen wat er gebeurt 

óó nodig het kind uit de handjes te gebruiken om het eten te voelen, de lepel te voelen, te voelen hoe 

het eten op de lepel geschept wordt

óó maak ook samen met het kind de beweging van de lepel naar de mond toe

Mogelijke opbouw
óó van passief de beweging meevoelen via actief meehelpen tot zelf doen

óó bij het zelf doen: laat het een positieve ervaring zijn, dus begin met iets wat het kind lekker vindt en 

wat makkelijk in de hand gehouden kan worden, zoals een soepstengel, broodkorstje, koekje. Later 

kan dit uitgebreid worden met allerlei verschillende soorten voedsel

Observatie- en aandachtspunten
óó prijs het kind als het meehelpt en zelf probeert

óó zorg dat knoeien en kliederen geen probleem is door een grote slab en een stuk plastic op de grond 

te leggen. Het zelf leren doen is belangrijker dan dat alles schoon blijft

óó zorg voor materiaal (fles, bordje, bestek) dat prettig aanvoelt en makkelijk te hanteren is

óó in het begin is er een zekere voorkeur voor wat het kind in de handen krijgt of voelt bij het  

ontdekken, maar dit moet wel verdwijnen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tactiel gewaarworden TG 

- Opmerken OM 

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Tastgevoeligheid TGV 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP

Eten en drinken
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Hoofdstuk 3

4.2 Zelfredzaamheid ZR 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
De dagelijkse momenten van aan- en uitkleden kunnen goed gebruikt worden om de zelfredzaamheid 

te oefenen. Het uiteindelijke doel is dat het kind zich zelf kan aan- en uitkleden. Voor de latere  

zelfredzaamheid is het op deze jonge leeftijd van belang de lichaamsdelen en de handelingen te  

benoemen, zodat het kind een goed lichaamsschema opbouwt. Gebruik ook de ruimtelijke begrippen 

hierbij en laat het kind ervaren wat die inhouden, zoals: 

óó armen omhoog

óó handjes naar me toe

óó voetje optillen

óó andere voetje

óó op je buik rollen

Het kind wordt zich op bovenbeschreven manier bewust van zijn lichaam en van wat het met de  

lichaamsdelen kan doen. Met deze kennis zal het voor het kind steeds makkelijker worden zichzelf 

aan- en uit te kleden.

Mogelijke opbouw
óó laat het kind het kledingstuk voelen voor het aangetrokken wordt 

óó benoem de kledingstukken en stimuleer het kind mee te doen met de handelingen

óó laat het kind bij het laatste deel van de handeling meehelpen, zoals de sok van de tenen af trekken, 

de trui van het hoofd af trekken, muts af doen, arm uitsteken, billen omhoog bij het verschonen

Observatie- en aandachtspunten
óó herhaal dezelfde handelingen steeds

óó hanteer een vaste volgorde bij de verzorging 

óó gebruik dezelfde namen voor handelingen 

óó zorg ervoor dat het tempo niet te hoog ligt, zodat het kind kan volgen wat er gebeurt 

óó het kind moet de tijd krijgen om zelf te reageren 

óó let op hoe het kind de stand van het lichaam en de lichaamsdelen aanpast

óó observeer of het kind de kledingstukken onderzoekt en met welke strategie

Verschillende kledingstukken 
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Hoofdstuk 3

4. Praktische vaardigheden

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB 

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Tweehandigheid TH

óó Praktische Vaardigheden   

- Taststrategie TS

Verschillende kledingstukken 
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4.2 Zelfredzaamheid ZR 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó stimuleer het kind al op jonge leeftijd mee te helpen met wassen en afdrogen

óó benoem de handelingen, laat de zeep voelen en ruiken, voer de handelingen samen met het kind uit, 

zodat het deze niet passief ondergaat, maar actief betrokken is

óó geef het kind een washandje zodat het ook leert het gezicht te wassen

Mogelijke opbouw
óó ga achter het kind staan en voer eerst samen de handelingen uit, hand over hand

óó laat eerst de kraan aan en uit doen

óó alleen de handen natmaken onder de kraan

óó zeep op de handen doen en verdelen

óó handen echt wassen

óó handen (goed) afspoelen

óó handdoek vasthouden

óó handen zelf afdrogen; laat het kind zonodig zitten als het de handen afdroogt

Observatie- en aandachtspunten
óó zorg voor een opstapje of bankje bij de wastafel, zodat het kind goed bij de kraan en de zeep kan

óó zorg voor een vaste plaats voor de verschillende benodigdheden; de zeep kan aan een touwtje  

hangen zodat het kind het makkelijk terug kan vinden

óó zorg dat de handdoek op een plaats hangt waar het kind goed bij kan

óó gebruik vaste woorden voor de handelingen

óó let op een vaste volgorde

óó observeer hoe het kind de omgeving verkent: glijdt het bijvoorbeeld langs de kraan om te voelen  

hoe lang deze is, voelt het waar de knoppen zitten enzovoorts

óó let op of de stand van de handen aangepast wordt aan de handelingen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB

óó Praktische Vaardigheden          

-Koppelen object aan functie OF 

- Handelingsvolgorde HV

Handen wassen en afdrogen
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Hoofdstuk 3

4.2 Zelfredzaamheid ZR 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Ervaring krijgen met verschillende sluitingen door het ADL-vestje te gebruiken: een vestje met een rits, 

knopen, drukknoop, klittenband, veter, riempje (ADL staat voor Activiteiten uit het Dagelijkse Leven).

Mogelijke opbouw
óó sluitingen aanbieden op het platte vlak: het ADL-vestje op tafel leggen en zorgen dat het vastligt

óó het ADL-vestje aantrekken en dan de sluitingen hanteren op het eigen lichaam 

óó oefenen met eigen kledingstukken; jas met rits, jas met knopen, jas met drukkers, broek riem, 

schoenen met veters, klittenband of riempjes

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de fijne motoriek en de samenwerking tussen de handen 

óó ga na of het kind bekend is met ruimtelijke begrippen zoals boven, van achteren 

óó observeer of het kind voldoende tastgevoeligheid heeft om de sluitingen te hanteren

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Tactiele taal TT

Alternatieve materialen
óó poppen- of berenkleding met een klein aantal makkelijke sluitingen

ADL-vestje
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4.2 Zelfredzaamheid ZR 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Laat het kind allerlei vloeistoffen inschenken uit verschillende flessen en pakken, in 

verschillende soorten glazen en maatbekers. Aspecten die hierbij belicht kunnen worden:

óó hoe het beste iets ingeschonken kan worden: het contact tussen de schenktuit en het glas  

of de beker

óó hoe het te controleren is hoeveel vloeistof er ingeschonken is: vinger, niveau-indicator, pingpongbal

óó hoe men warme vloeistoffen kan inschenken zonder zich te branden 

Mogelijke opbouw
óó begin met eenvoudige kannen, bekers en vloeistoffen 

óó breid dit uit met moeilijkere voorwerpen, zoals een emmer of beker zonder schenktuit

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de volgorde van handelen

óó een aandachtspunt is het tweehandig werken en de fijne motoriek

óó houd rekening met de hoeveelheid ervaring die het kind heeft met deze vaardigheid

óó observeer of de tastgevoeligheid goed genoeg is, vooral op het gebied van warm en koud

óó let erop of het kind hulp durft te vragen

óó houd in de gaten of het kind het leuk vindt om zelf dingen te doen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

-Tweehandigheid TH

óó Praktische Vaardigheden         

- Handelingsvolgorde HV 

Beker met bal als niveau-indicator
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4.2 Zelfredzaamheid ZR 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Met de kleding-kaarten van Creative Adaptive Learning (CAL) kunnen de volgende activiteiten  

uitgevoerd worden:

óó kaarten benoemen: wat voor kleding staat erop, waar wordt deze kleding voor gebruikt

óó de kledingkaart gebruiken bij het aankleden: wat doe je eerst aan, wat daarna et cetera  

(structureren van zelfredzaamheids opdracht)

óó kaarten laten matchen met echte kleding: wat staat waar op de afbeelding, bijvoorbeeld de gaatjes 

in de riem

óó een vraagspel: wat doe je aan als het regent, wat doe je buiten aan, wat doe je aan je voeten 

Mogelijke opbouw
óó deze kaarten kunnen gebruikt worden om uit te proberen of kinderen hier ondersteuning aan  

hebben; zeker bij kinderen die eerder gezichtvermogen hebben gehad of nog over enig  

gezichtsvermogen beschikken. Er kan gestart worden met het aanbieden van één kaart (bijvoorbeeld 

schoenen of laarzen) en vragen of het kind een idee heeft wat dit voor zou kunnen stellen

óó als het kind geen enkel idee heeft en laat zien geen steun hieraan te hebben, kan eerst nog gekeken 

worden of het wel betekenis kan krijgen door echte kleding te matchen met de kaarten  

(overeenkomsten en gelijke details laten zien)

óó als de kaarten allemaal, of een deel ervan, betekenis hebben voor het kind, kan het gebruikt worden 

voor zelfredzaamheid opdrachten. Kinderen kunnen de kaarten gebruiken ter ondersteuning,  

bijvoorbeeld voor de volgorde van kleding aantrekken, in de kast aangeven waar de broeken liggen 

en waar de t-shirts

óó in de opbouw kan er steeds gestart worden met de meest bekende kleding; dit uitbouwen §naar 

specifieke gelegenheidskleding, zoals bijvoorbeeld sjaal of wanten voor de winter

óó een aantal kaarten van de set is niet echt geschikt of cultuur-bepaald; het is namelijk een  

Amerikaanse set. Overwogen moet worden of alle kaarten uiteindelijk gebruikt worden  

CAL kledingkaarten
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Hoofdstuk 3

4. Praktische vaardigheden

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind een koppeling kan maken naar een voorstelling; sommige kinderen hebben een 

voorkeur voor tactiele ondersteuning. Het is echter zeker niet noodzakelijk dat alle kinderen met een 

visuele beperking dit leren; als het kind geen enkele betekenis kan koppelen aan de kaarten, is het 

beter om te kiezen voor driedimensionale verwijzers, bijvoorbeeld de knoop van broek enzovoorts

óó observeer hoe het kind de kaart aftast: neemt het belangrijke referentiepunten waar (bijvoorbeeld 

de gesp aan een riem, waardoor een riem onderscheiden kan worden van een slang), is het kind  

gericht op details of op de globale voorstelling

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren 

- Lichaamsbewustzijn LB

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Drie/twee dimensionaal DTD

óó Praktische Vaardigheden   

- Taststrategie TS

CAL kledingkaarten
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Hoofdstuk 3

4.2 Zelfredzaamheid ZR 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Werken in de oefenkeuken of thuis en leren hoe een tafel gedekt moet worden.

Mogelijke opbouw
óó laat hardop bedenken wat er nodig is om de tafel te dekken

óó vraag wat het handigst is om mee te beginnen om van daaruit verder te gaan met het tafeldekken, 

bijvoorbeeld een bord als referentie om bekers en bestek er bij te zetten/leggen

óó de betreffende spullen op laten zoeken in de kast en bestekla

óó besteed aandacht aan vaste plaatsen om iets neer te zetten

óó laat bedenken wat er verder nodig is, afhankelijk van de soort maaltijd

óó begin met een broodmaaltijd

óó laat het kind steeds zelfstandiger werken, ook het openen van verpakkingen

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind voldoende kennis heeft van wat er nodig is en of het deze spullen ook kan vinden 

in de kast

óó let op of het kind zich bewust is van een bepaalde volgorde van handelen

óó ga na of de tastgevoeligheid voldoende is om taken veilig uit te voeren; denk aan messen in een 

lade, warmtebronnen

óó let op of gehoor en reuk worden betrokken in het handelen

óó houd in de gaten of het kind sterk reageert op bepaalde geluiden (keukenmachine) of geuren

óó observeer de tweehandigheid en de fijne motoriek die nodig is om alle spullen goed op tafel  

te leggen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren  

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW

óó Praktische Vaardigheden          

- Handelingsvolgorde HV 

- Omgaan met variabelen OV

Voorwerpen om tafel mee dekken
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Hoofdstuk 3

4.2 Zelfredzaamheid ZR 

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

4. Praktische vaardigheden

 

Activiteiten en lessuggesties
Om leren gaan met een waterkoker, bijvoorbeeld om thee te zetten. 

Mogelijke opbouw
óó laat de waterkoker verkennen en benoem de functie

óó laat het water uit de kraan in de waterkoker lopen

óó de waterkoker op zijn plaats zetten en in werking stellen

óó nagaan of het water kookt

óó de theepotopening markeren met een detectieapparaatje

óó de theepotopening zoeken en voorzichtig overschenken in de theepot; zo nodig de theepot fixeren 

zodat deze niet wegschuift

Observatie- en aandachtspunten
óó een aandachtspunt is de taststrategie: is de jongere voorzichtig of juist onbesuisd

óó let op of de tastgevoeligheid goed ontwikkeld is: worden temperatuurgradaties waargenomen en  

als zodanig benoemd, ook aan damp kun je branden 

óó observeer of de jongere zelf inschat wat de gevaarlijke momenten kunnen zijn, bijvoorbeeld bij het 

overschenken

óó let op het materiaal: de zwaarte van de waterkoker met water erin en de bediening  

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS

Waterkoker



282

Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Zorg dat er een ruime hoeveelheid van bovenstaand materiaal in de nabijheid van het kind is, zodat het 

al bewegend het speelgoed tegenkomt.

Het speelgoed kan van verschillende materialen zijn gemaakt en verschillende vormen hebben, met en 

zonder geluid.      

Mogelijke opbouw
óó leg in de eerste periode vel speelgoed om het kind heen in een begrensde ruimte, zoals de box, een 

speelring, een kleed met een dikke rand of kussens eromheen

óó naarmate het kind zich meer gaat bewegen en van houding verandert kan de hoeveelheid speelgoed 

minder zijn, om zo het kind uit te lokken tot bewegen

Observatie- en aandachtspunten
óó pak zo nu en dan nieuw speelgoed, zodat het kind steeds nieuwe ervaringen op kan doen met pakken 

en met geluidjes 

óó zorg ook voor materiaal waarin het kind kan knijpen, zacht en hard materiaal, plastic, hout, stof

óó observeer welke taststrategie gebruikt wordt

óó let op eventuele voorkeur of afweer voor bepaalde materialen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tactiel gewaarworden TG 

- Opmerken OM 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP

óó Praktische Vaardigheden   

- Taststrategie TS 

Alternatieve materialen
óó laat het kind ook de gewone dagelijkse materialen verkennen en ermee spelen, zoals lepeltjes,  

bekertjes, lege flessen van shampoo, washandjes, opgerolde sokken, kraakpapier, sleutels, 

knisperboekjes, kralenketting met verschillende grote kralen, een bak met bonen of macaroni.

Blokjes, ballen en rammelaars
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Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Geef het kind mandjes, dozen, bakjes of een wasmand waar het spulletjes in en uit kan doen.

Mogelijke opbouw
óó geef het kind een bak met spulletjes en nodig het uit om te voelen wat er in zit

óó ga samen met het kind voelen en de spullen eruit halen

óó maak er een spelletje van door om de beurt iets uit de doos of de mand te pakken

óó laat het kind er zelf mee aan de gang gaan en wissel de materialen regelmatig zodat de  

nieuwsgierigheid geprikkeld wordt 

óó doe samen met het kind de voorwerpen terug in de doos (dit is leuk als het een geluidje maakt)

Observatie- en aandachtspunten
óó benoem de handeling en benadruk de in- en uit-begrippen

óó in het begin gaat het vooral om het uithalen en weggooien en het geluid wat dat maakt

óó het plezier bij het spel is belangrijk

óó observeer of het voorwerp waar dingen in- en uitgaan ook verkend wordt

óó let op of de rand van de mand of doos gezocht wordt of dat spullen er zo in- en uitgaan

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Opmerken OM

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP

óó Praktische Vaardigheden   

- Koppelen object aan functie OF

Alternatieve materialen
óó een lade of kastje in de keuken waarin allerlei (onbreekbare) keukenspulletjes zitten

óó de knijperdoos of -mand

óó was uit de wasmachine halen

Mandjes en doosjes
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Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó geef het kind ruim de gelegenheid om met gewone voorwerpen uit het dagelijks leven te spelen, 

zoals sleutels, bestek, bakjes, bekers, papier, washandjes

óó geeft het daarnaast gewone materialen uit de natuur, zoals herfstbladeren, dennenappels,  

kastanjes, schelpen

óó het is praktisch om verzamelingen in een mandje of (afwas)bak te doen, zodat het kind ermee op 

de grond kan zitten en het materiaal niet wegrolt of “verdwijnt”

Mogelijke opbouw
óó geef eerst de materialen soort bij soort aan het kind en geef later de verschillende materialen door 

elkaar

óó begin met voorwerpen en materialen die bekend zijn voor het kind en breid dit uit met onbekende 

voorwerpen en materialen

Observatie- en aandachtspunten
óó benoem de voorwerpen regelmatig, wijs het kind af en toe op overeenkomsten en verschillen of  

specifieke eigenschappen (knisperen van papier)

óó let op of het kind na verloop van tijd zelf benoemt wat het tegenkomt

óó laat het kind lekker zijn eigen gang gaan en manipuleren met de voorwerpen

óó observeer de taststrategie die het kind hanteert bij het verkennen van en spelen met de voorwerpen 

en materialen 

Sleutels 



285

Hoofdstuk 3

4. Praktische vaardigheden

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

-Detailwaarneming DW

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS

Alternatieve materialen
óó bonen 

óó macaroni 

óó sokken, zakdoeken

Sleutels 
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4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Het huisje onderzoeken en ermee spelen. 

Mogelijke opbouw
óó onderzoek samen met het kind de verschillende mogelijkheden en functies van het huisje

óó laat voelen hoe de poppetjes in en uit de vakjes gedaan kunnen worden

óó laat het kind zelf de onderdelen en texturen onderzoeken en ermee spelen 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind uit zichzelf de verschillende mogelijkheden van het huis ontdekt en onderzoekt.  

Zo niet dan kan dat samen met het kind gedaan worden

óó geef verbale informatie en lok het kind uit de geluidjes en de materialen te onderzoeken

óó observeer op welke manier het huisje onderzocht wordt, bijvoorbeeld wrijven over de stof, krabbelen 

óó ga na of het kind details aan het huisje opmerkt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Opmerken OM 

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS

Alternatieve materialen
óó activity centre (diverse soorten)

óó diverse speelkleden waar verschillende functies en materialen aan te ontdekken zijn

Speelhuisje van stof
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Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Het ontdekken van en spelen met de blokkenstoof.

Mogelijke opbouw
óó laat het kind de blokkenstoof onderzoeken; begin bij het insteekplankje met de uitsparing waar de 

ballen doorheen kunnen, maar vergeet later niet de lade en de balletjes die daar in liggen

óó begin met het insteekplankje met één ronde uitsparing waar de ballen doorheen kunnen 

óó laat het kind eerst alleen de balletjes erin stoppen of alleen de balletje uit de lade halen. Bij het erin 

stoppen van de balletjes gaat het ook om het plezier van het geluid van de vallende vormen

óó laat het kind dit vervolgens combineren, zodat het de bal uit de lade haalt en vervolgens door het 

gat doet

óó ga van het insteekplankje met de ronde uitsparing over naar de plankjes met één vierkante of één 

driehoekige uitsparing

óó neem daarna de combinaties van twee openingen en vervolgens die met drie vormen

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind de handelingen kan overnemen

óó houd in de gaten of het kind de volgorde van de handelingen begrijpt

óó observeer of het kind op de vorm of op de plaats van de opening let

óó let op of het kind één hand bij de opening houdt en met de andere hand de vorm erin doet

óó observeer of het kind de stand van de hand aanpast aan de vorm

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS 

- Handelingsvolgorde HV

Alternatieve materialen
óó speelkassa

óó vormenstoof met klapdeksel

Blokkenstoof
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Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó laat het kind het materiaal ontdekken

óó laat voelen hoe het kind stukjes eraf kan trekken, balletjes rollen, plat slaan, slangetjes rollen  

enzovoorts

óó gebruik voorwerpen erbij, zoals een deelroller, mesje, stokjes om gaatjes te prikken

Mogelijke opbouw
óó van vrij experimenteren tot bepaalde handelingen uitvoeren

óó van erg zachte, vervormbare klei naar wat steviger klei zodat meer kracht nodig is

Observatie- en aandachtspunten
óó veel kinderen vinden klei en ander vervormbaar materiaal in het begin onprettig aanvoelen en  

moeten er aan wennen. Ga het gebruiken van dit materiaal niet forceren; eventueel kan het kind, via 

de handen van de volwassene, de bewegingen voelen

óó observeer hoe het kind omgaat met de klei: gebruikt het de hele hand of alleen de vingertoppen

óó let op of het kind al voldoende kan manipuleren om met de vingers een rollende beweging te maken, 

zowel op de tafel als in de hand

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Construeren/reproduceren CR

Alternatieve materialen
óó brooddeeg

óó speelzand

óó plasticine (speelklei)

Klei
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Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó laat het kind het materiaal ontdekken

óó laat voelen hoe de scheerschuim op een glad oppervlak gesmeerd kan worden 

óó gebruik één of twee handen en maak grote en kleine bewegingen

Mogelijke opbouw
óó spuit eerst wat op de tafel of werkblad en laat het kind het zo “tegenkomen”

óó laat het kind het materiaal eerst op een klein deel van de eigen hand (handrug) of van de hand van 

de volwassene voelen

óó als het hier aan gewend is wat scheerschuim in de handpalm spuiten

Observatie- en aandachtspunten
óó benoem de eigenschappen van het materiaal en vooral ook de sterke geur

óó veel kinderen vinden scheerschuim in het begin onprettig aanvoelen en ruiken en moeten er aan 

wennen. Het is belangrijk dit niet te forceren; eventueel kan het kind via de hand van de volwassene 

het materiaal voelen

óó bij sterke overgevoeligheid kan het kind gaan overgeven; doe daarom bij overgevoeligheid eerst een 

klapspelletje 

óó observeer hoe het kind met het materiaal omgaat: gaat het vol met de platte handen erin of alleen 

met de vingertoppen 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Tweehandigheid TH

Alternatieve materialen
óó vingerverf

óó poederverf met behangersplaksel

óó slagroom of een slagroomvervanger

Scheerschuim
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Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Spelen met en ontdekken van een speelkassa. 

Mogelijke opbouw
óó onderzoek samen met het kind de verschillende functies van het materiaal en de verschillende  

handelingen die ermee uit te voeren zijn: insteken van de muntjes, draaien aan de slinger,  

drukken op de knoppen zodat de lade openspringt

óó laat het kind er daarna zelf mee aan de gang gaan

óó ook fantasiespel samen met een ander is mogelijk. Laat eventueel eerst zien hoe dit gespeeld  

kan worden

Observatie- en aandachtspunten
óó ga na of het kind de verschillende functies van het speelgoed gebruikt

óó let op of het kind de volgorde van de verschillende handelingen in de gaten heeft

óó observeer of het kind de verschillende grootte van de munten herkent

óó houd in de gaten of het kind op zoek gaat naar alternatieve mogelijkheden

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS 

- Handelingsvolgorde HV

Alternatieve materialen
óó bus met poppetjes

óó kar met blokken of paaltjes

óó ballen-hamerbank

óó zig-zag treinbaan of knikkerbaan

Speelkassa
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Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó gebruik de doktersset om fantasiespel uit te lokken: laat het kind ermee spelen en net doen alsof 

het dokter of patiënt is 

óó laat veel handelingen van een dokter al spelend oefenen

óó het materiaal kan ook dienen om een meegemaakte situatie na te spelen of een doktersbezoek  

voor te bereiden

Mogelijke opbouw
óó laat het koffertje met de spullen verkennen

óó praat samen met het kind erover waar de materialen voor zijn: laat het kind ervaren wat de  

materialen voorstellen en hoe ze gebruikt worden

óó laat het kind met andere kinderen een fantasiespel spelen: één kind is de dokter en een ander kind 

de patiënt

óó er kan ook gespeeld worden met de pop of een beer als patiënt, bijvoorbeeld een verbandje om  

de arm van de pop leggen 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op hoe het kind de doktersspullen verkent

óó ga na of het kind enig idee heeft waar het materiaal voor dient en of het dit kan vertellen

óó let op of het kind details waarneemt

óó observeer of het kind twee handen gebruikt in het spel

óó ga na of het kind al aan fantasiespel toe is

óó observeer of het kind uit zichzelf gaat experimenteren met de materialen

Doktersset
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Hoofdstuk 3

4. Praktische vaardigheden

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

óó - Herkennen HK 

- Detailwaarneming DW

óó Praktische Vaardigheden          

- Koppelen object aan functie OF 

- Handelingsvolgorde HV 

Alternatieve materialen
óó conducteurs-set

óó koks-set

Doktersset
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Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó voelbingo bestaat uit een aantal stoffen zakjes met voorwerpen en één grotere zak waar alle  

voorwerpen één keer in zitten. Elk kind krijgt een zakje met een aantal voorwerpen en uit de grote 

zak wordt een voorwerp gehaald. De kinderen moeten nagaan of zij hetzelfde voorwerp in hun zakje 

hebben. Het kind dat als eerste alle voorwerpen dubbel heeft, die heeft gewonnen

óó doe in alle zakjes dezelfde voorwerpen, en maak weer één grote zak waar ook alle voorwerpen  

inzitten. Uit deze zak wordt één voorwerp gehaald, de kinderen beginnen tegelijk met zoeken en wie 

het snelst het voorwerpen in zijn eigen zak heeft gevonden, heeft gewonnen

óó door de voorwerpen te wisselen voor nieuwe, (on)bekende voorwerpen, wordt er ook gewerkt aan 

het uitbreiden van de tactiele databank

óó maak een ‘ontdek-zak’, waar spannende voorwerpen in zitten. Vraag de kinderen wie een voorwerp 

herkent en wat het is

Mogelijke opbouw
óó begin met een aantal makkelijk te herkennen voorwerpen

óó leg de voorwerpen op tafel op een antislip-mat en laat ze verkennen

óó laat de voorwerpen in de eigen zak verkennen 

óó speel de spellen die bij de activiteiten genoemd zijn

óó laat de kinderen in het begin het voorwerp voelen dat uit de grote zak komt, voordat ze in hun eigen 

zakje gaan voelen; later kan dit moeilijker gemaakt worden door dit voorwerp alleen verbaal te  

beschrijven   

óó er is ook een opbouw in moeilijkheidsgraad mogelijk in de manier waarop de kinderen in hun zakje 

mogen zoeken: in het begin mogen de kinderen alle voorwerpen uit hun zakje halen om te voelen of 

zij hetzelfde voorwerp hebben; later moeten alle voorwerpen in het zakje blijven, maar mag het kind 

er wel met één hand in en ten slotte mag het kind alleen aan de buitenkant van het zakje voelen of 

het het betreffende voorwerp heeft

Voelbingo
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Hoofdstuk 3

4. Praktische vaardigheden

Observatie- en aandachtspunten
óó voor kinderen met nog enig gezichtsvermogen kunnen er ook enkele fel gekleurde voorwerpen in  

de zak gedaan worden

óó houd er rekening mee dat de figuur-ondergrond waarneming goed moet zijn; de voorwerpen die  

tegen elkaar in de zak liggen en de stof die kan plooien kunnen voor afleiding zorgen

óó ga na of het kind voldoende details waarneemt om onderscheid te kunnen maken

óó let op of het kind onthoudt wat er opgezocht moet worden

óó observeer hoe het dezetaak aanpakt; er zijn bijvoorbeeld twee handen nodig; één om de zak vast  

en open te houden en één om het voorwerp op te zoeken

óó ga na of het kind de voorwerpen van de grote zak (her)kent

óó let op of het kind steun heeft aan taal, bij het herkennen en onthouden van de voorwerpen 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Discrimineren DC 

- Figuur-ondergrond FO

óó Praktische Vaardigheden   

- Taststrategie TS

Voelbingo
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Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
CD (4-9 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó het spel bestaat uit twaalf paren met een gelijke textuur; in eerste instantie kan gestart worden 

met gelijke paren bij elkaar zoeken. Het benoemen van de texturen kan kinderen extra steun geven 

om ze in te prenten en te onthouden

óó eerst worden de kaarten met de textuur naar boven gedraaid aangeboden; later kunnen kaarten 

omgedraaid worden, waardoor een extra groot beroep op het geheugen gedaan wordt

óó er horen ook standaarden bij het spel; deze hebben een richel en vier vakjes. In de richel kunnen 

texturen geplaatst worden en het kind moet het bijbehorende textuur-plankje in het vakje erachter 

neerzetten, zodat er paren ontstaan

óó met vier kinderen kan ‘kwartet’ gespeeld worden: ieder moet uiteindelijk twee gelijke paren in de 

standaard krijgen door de goede kaarten aan de anderen te vragen

óó afdrukken in klei maken met de kaartjes, zodat de textuur voelbaar wordt

Mogelijke opbouw
óó start met weinig stukken, bijvoorbeeld drie paren met gelijke textuur en breid later het aantal  

paren uit 

óó leg de kaarten eerst geordend neer, allemaal in gelijke rotatie; later de kaartjes kris-kras door  

elkaar aan bieden

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind steun heeft aan het benoemen van de texturen: gebruikt het taal om  

de textuur in te prenten

óó observeer de ordeningsstrategie van het kind: geeft het zelf een structuur aan de kaartjes,  

bijvoorbeeld door ze allemaal recht leggen

óó let op het ruimtelijk geheugen van het kind: weet het een kaartje snel terug te vinden 

óó observeer het geheugen in het algemeen: onthoudt het kind bijvoorbeeld wat andere kinderen  

al gevraagd of gevoeld hebben , hoeveel texturen kan het kind onthouden

Voelmemory (tingo)
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Hoofdstuk 3

4. Praktische vaardigheden

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC 

- Tactiele taal TT

Alternatieve materialen
óó tennisrackets met textuur (zie Discrimineren D-niveau)

Voelmemory (tingo)
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Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
De onderdelen van het spel sorteren en vervolgens het spel volgens de spelregels spelen.

Mogelijke opbouw
óó laat het bord en de plankjes verkennen

óó sorteer de verschillende vormen: kruisjes en rondjes

óó neem de spelregels door

óó speel het spel en wissel per spel wie met de rondjes en wie met de kruisjes speelt 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op hoe de strategie is om te bepalen waar de speelstukken zich bevinden

óó observeer of er voldoende ruimtelijk inzicht is

óó let op of het kind de posities van de verschillende kruisjes en rondjes kan onthouden

óó let op hoe vaardig het kind is om een eigen stuk neer te leggen en of het hierbij twee handen  

gebruikt of het dit met één kan

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC 

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS

Alternatieve materialen
óó vier op een rij

Boter-kaas-eieren
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Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Spelen met materiaal in een bepaald thema zoals een gereedschapskist.

Mogelijke opbouw
óó begin met de meest bekende gereedschappen zoals een hamer en een schroevendraaier 

óó laat het kind spelen met gereedschap uit de kist en laat het ervaren hoe men het gereedschap  

gebruikt. Vertel waar het voor nodig is als het kind dat niet weet

óó wacht af of het kind uit zichzelf tot spel komt of dat het aanwijzingen nodig heeft om het speelgoed 

te gebruiken waarvoor het bedoeld is 

óó als het kind niet tot spel komt, ga dan samen met het kind spelen

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind negatieve ervaringen heeft opgedaan met gereedschap dat lawaai maakt

óó een aandachtspunt is de taststrategie: ga na hoe het kind het gereedschap onderzoekt 

óó observeer of het kind last heeft van afleiders, zoals ander gereedschap dat in de kist zit

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden          

- Koppelen object aan functie OF 

- Handelingsvolgorde HV

Alternatieve materialen
óó conducteurs-set 

Gereedschapskist 
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Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Er is een grote houten dobbelsteen, met aan iedere zijde een wereldspelfiguur en zes verschillende  

losse figuren; in totaal 24 stuks. Het spel kan individueel gespeeld worden of samen, als gezelschaps-

spel. Het is de bedoeling dat er met de dobbelsteen gegooid wordt. Het figuur dat boven ligt wordt 

bekeken en de kinderen moeten tussen de eigen figuren zoeken of er één hetzelfde is. Het kind dat 

uiteindelijk de meeste figuren hetzelfde heeft, wint.

Mogelijke opbouw
óó eerst het kind steeds de juiste vorm laten zoeken die bij een zijde van de houten dobbelsteen hoort, 

zodat het goed leert discrimineren tussen de zes verschillende figuren

óó laat het kind de verschillende vormen verkennen, beschrijven en eventueel benoemen

óó speel in het begin alleen met de vormen die veel van elkaar verschillen

óó als het spel goed gaat, kan het aantal figuren uitgebreid worden 

Observatie- en aandachtspunten
óó de figuren zijn niet makkelijk te herkennen als dier; het kind hoeft de vorm ook niet te benoemen  

als dier

óó let op of het kind de figuren kan onderscheiden

óó ga na of het op details let

óó observeer of de dobbelsteen afleidend is doordat de figuren ingebed liggen

óó let op of het figuur nog herkend wordt als het in een andere positie ligt: op de kop, opzij 

óó indien het kind nog kleuren ziet, observeer dan of hier nog gebruikt van wordt gemaakt bij het  

herkennen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW 

- Discrimineren DC 

- Tactiel ruimtelijk TR

Alternatieve materialen
óó wereldspelmateriaal 

Houten dobbelsteen met figuren
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Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Het spel mens erger je niet! leren spelen. 

Mogelijke opbouw
óó geef de gelegenheid tot ontdekken; wat zijn de afmetingen van het bord, hoe voelen de pionnen aan 

enzovoorts. Bij een aangepast spel zijn de pionnen van elkaar te onderscheiden doordat de kopjes op 

verschillende manieren afgevlakt zijn. Er wordt gebruik gemaakt van een brailledobbelsteen 

óó leg de spelregels uit en maak een rondgang over het bord. Wijs hierbij op de tussenruimtes en  

de positie van de pionnen

óó speel het spel

óó het aantal spelers kan uitgebreid worden om het moeilijker te maken

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind de plaats van de eigen pion goed kan onthouden 

óó observeer of het kind overzicht kan houden op het bord: weet het waar de andere pionnen staan, 

hoe ver het nog is naar het eindpunt enzovoorts

óó ga na of het kind voldoende ruimtelijk inzicht heeft om een goed beeld te krijgen van het bord,  

de afstanden tussen de verschillende pionnen 

óó     let op of het kind gebruik maakt van referentiepunten om te weten waar de pionnen staan en waar 

het eindpunt is 

óó let op of het kind goed kan omgaan met een dobbelsteen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Tactiel ruimtelijk TR

Alternatieve materialen
óó kaartspel met braille tekens

óó schaakbord

óó dambord

Mens erger je niet!
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Hoofdstuk 3

4.3 Spel SP 

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó het spel spelen volgens de regels van master mind (de voelbare noppen staan voor de kleuren in de 

niet-aangepaste versie van master mind)

óó het bord en de noppen kunnen ook gebruikt worden om andere discriminatie-oefeningen op een 

lager niveau (C, D en E-niveau) uit te voeren, bijvoorbeeld: reeksen leggen, welke nop is anders, 

reeksen naleggen in gelijke oriëntatie, bij elkaar zoeken van dezelfde noppen (sorteeroefening)  

enzovoorts

Mogelijke opbouw
óó het spel kan in moeilijkheidsgraad opklimmen door meer verschillende soorten noppen in het spel  

te betrekken; er kan begonnen worden met enkel de keuze uit bijvoorbeeld twee noppen

óó bij de discriminatie-oefeningen kan begonnen worden met één afwijkende nop goed te  

onderscheiden, bijvoorbeeld een nop met zes puntjes tussen nopppen met twee puntjes; vervolgens 

steeds complexere reeksen naleggen

óó bij de sorteeroefening kan de hoeveelheid noppen toenemen: eerst twee soorten, later alle noppen

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer het tactiel geheugen van het kind: hoe lang kan het opstellingen in het hoofd vast  

houden, of is steeds tactiele controle nodig

óó ga na hoe de tastgevoeligheid is; het onderscheidingsvermogen bij puntjes: kan het kind de juiste 

noppen snel vinden tussen de andere

óó let op hoe het kind de taak organiseert

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS

Master mind
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Hoofdstuk 3

4.4 Koppelen object aan functie OF 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Dit materiaal is een voorbeeld van materialen waar meerdere dingen aan te ontdekken zijn, 

bijvoorbeeld een deurtje dat open kan, een opening waar iets doorheen kan. Geef het kind daarnaast 

veel dagelijkse voorwerpen in handen, zoals lepeltjes, bakjes, bekers, borsteltjes, bakjes met deksel. 

Laat het kind kennismaken met de functie van de objecten als het kind dat niet zelf ontdekt en 

benoem wat er gebeurt, bijvoorbeeld:

óó laat het ervaren dat een blokje in het bakje kan

óó laat voelen dat doosjes op elkaar gestapeld kunnen worden 

Mogelijke opbouw
óó laat het kind het materiaal eerst zelf onderzoeken

óó als het kind er niet toe komt om zelf het deurtje open en dicht te maken, doe dit dan samen 

óó kies een deurtje met een makkelijke vorm en stop samen een vorm door het gat in het deurtje  

of bovenin 

óó benoem tegelijkertijd wat er gebeurt

óó geef meerdere deurtjes en laat de handelingen herhalen

óó uiteindelijk moet het kind deze handeling zelfstandig uitvoeren

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop dat het kind in de gaten heeft wat er gebeurt en geef veel verbale informatie 

óó prijs het kind als het de handeling zelf gaat overnemen

óó als het kind niet uit zichzelf gaat onderzoeken, help het daar dan bij

óó het is belangrijk dat het kind ervaart dat er meerdere exemplaren zijn van hetzelfde voorwerp

óó observeer wat de strategie van het kind is om voorwerpen en hun functie te ontdekken

Duplodeurtjes
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4. Praktische vaardigheden

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Opmerken OM

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO 

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK

Alternatieve materialen
óó de was uit de wasmand halen

óó allerlei ‘in en uit materiaal’, zoals dozen van verschillende afmetingen

Duplodeurtjes
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4.4 Koppelen object aan functie OF 

Leeftijdsniveau
A (0-2 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó laat de tamboerijn of trommel onderzoeken en laat het kind voelen hoe met de hand en met het 

stokje erop geslagen kan worden

óó laat het verschil horen in geluid wanneer met de hand en met de stok op de trommel wordt getikt

óó laat het kind experimenteren met hard/zacht slaan en ritmes tikken

Mogelijke opbouw
Eerst met de hand erop slaan en dan het stokje toevoegen.

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind de handeling overneemt

óó observeer of het kind de functie aan het object koppelt en omgekeerd, ook als het de trommel of 

tamboerijn ergens anders tegenkomt of tussen ander speelgoed 

óó let op hoe het kind de handeling uitvoert; ga na of het de stand van de hand aanpast en de kracht 

waarmee geslagen wordt 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

Praktische Vaardigheden          

- Spel SP

Alternatieve materialen
óó allerlei andere muziekinstrumentjes

Tamboerijn of trommel met stokjes
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4.4 Koppelen object aan functie OF 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Laat het kind spelen met de ringentoren en ontdekken hoe het werkt. Er is veel variatie in ringen- en 

schijventorens. Er bestaan torens met verschillende tastkwaliteiten, bekleed met diverse stofjes. Er 

zijn torens die een geluidje maken als de ring erop komt; er zijn torens waarbij de ringen met een lintje 

vastzitten aan de stok, zodat ze niet weg rollen.

Mogelijke opbouw
óó laat het kind eerst de ringen van de ringentoren afhalen en ze onderzoeken. Laat het vervolgens 

voelen hoe de ringen weer op de toren te zetten zijn. Daarna kan het kind proberen de ringen zelf 

terug te zetten 

óó begin met een ringentoren met een rechte stok. Deze is het meest eenvoudig, omdat de volgorde 

van de ringen hierbij niet uitmaakt. Een taps toelopende stok met ringen van verschillende grootte 

is moeilijker en kan later gebruikt worden

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop of het kind beide handen gebruikt

óó observeer of het kind de schijven of ringen vergelijkt en er onderscheid in maakt

óó ga na of het kind de relatie tussen ring en stok begrijpt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Construeren/reproduceren CR

óó Praktische Vaardigheden          

- Spel SP

Alternatieve materialen
óó pertraset

Ringentorens
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4.4 Koppelen object aan functie OF 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Laat het kind ervaren hoe met de pomp een ballon opgeblazen kan worden. 

Mogelijke opbouw
óó laat eerst de pomp verkennen en onderzoeken 

óó pomp zelf de ballon langzaam op terwijl het kind zijn handen om de ballon heeft, zodat het voelt  

dat deze steeds groter wordt

óó bespreek hoe de pomp werkt en in welke volgorde alles uitgevoerd moet worden: beginnen met  

de ballon op de pomp doen, pompen en de ballon eraf halen en vastknopen

óó vraag het kind of het weet waarom er een knoop in moet

óó laat het kind zelf een ballon opblazen met de pomp, eventueel eerst nog met hulp

óó laat het kind het hele proces zelf uitvoeren, dus beginnen met de ballon op de pomp doen en  

eindigen met een ballon met een knoop erin 

óó laat het kind ook ervaren hoe het is om een ballon met de mond op te blazen

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de taststrategie: hoe onderzoekt het kind de ballonpomp 

óó ga na of het kind oorzaak - gevolg begrijpt: dat als je pompt er lucht in de ballon komt

óó observeer of de tweehandigheid van het kind goed genoeg ontwikkeld is om de pomp te gebruiken

óó ga na of de fijne motoriek voldoende is om de ballon goed op de pomp te zetten

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP 

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden   

- Handelingsvolgorde HV

Alternatieve materialen
óó gaatjesmaker 

óó plakbandapparaat

óó schaar

óó pomp om een luchtbed mee op te blazen

óó fietsenpomp

Ballonpomp met ballon
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4.4 Koppelen object aan functie OF 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Het kind verschillende apparaten laten uitproberen, zoals een blikopener, broodrooster, stofzuiger, 

föhn, mixer. Gebruik de voorwerpen in de juiste context, samen met de voorwerpen die erbij horen, 

zoals een blik openen met de blikopener, iets goed hoorbaar in de stofzuiger opzuigen. 

Er kan gewerkt worden met verschillende thema’s, bijvoorbeeld:  

óó wat voor apparaten zijn er op school

óó wat gebruik je in de keuken

óó wat staat erin de schuur

Het heeft de voorkeur te beginnen bij locaties waar het kind regelmatig komt.

Mogelijke opbouw
óó laat het voorwerp aftasten door het kind en vraag of het weet waar het voor bedoeld is

óó bespreek hoe het voorwerp gebruikt moet worden en in welke volgorde

óó doe het kind voor hoe het voorwerp werkt, en laat het zelf ervaren hoe het moet. Geef indien nodig 

aanwijzingen 

óó herhaal bij de volgende bijeenkomst of het kind het nog weet van de vorige keer   

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop hoe het kind de taak aanpakt: taststrategie

óó ga na of het kind het betreffende apparaat kent of al eens eerder gebruikt heeft

óó een aandachtspunt is de mate van nieuwsgierigheid van het kind 

óó observeer of het kind handelingen makkelijk aanleert en onthoudt

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK

óó Praktische Vaardigheden          

- Zelfredzaamheid ZR 

- Handelingsvolgorde HV

Blik en blikopener
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4.4 Koppelen object aan functie OF 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó leren werken met een aangepaste centimeter

óó bewust worden van afmetingen om ruimtelijk inzicht te krijgen

Mogelijke opbouw
óó praten over waarom je wilt weten hoe lang iets is en dit concreet maken: een speelgoedvrachtauto 

meten om te weten of deze in een garage past; helpen om je winter- of zomerschoenen op te ruimen 

en weten in welke doos ze passen; als je gaat knutselen en je wilt weten of iets past, moet je het 

meten

óó de centimeter af- en op rollen

óó vertrouwd maken met de werking van een centimeter, iedere stip is een centimeter, per  

10 centimeter is aangeven hoeveel het is de eigen hand meten en voelbaar omtrekken op een vel 

papier, weghalen en weer meten

óó samen de centimeter langs een boek leggen en het boek meten. Leer het kind een goede volgorde 

aan: eerst met de linkerhand de centimeter bij het begin van het boek leggen, zoek met de  

rechterhand het eind van het boek, houd de centimeter hier tegen aan, zoek op de centimeter  

hoeveel centimeter dit is

óó laat het kind dit geleidelijk aan zelfstandig doen

óó laat vervolgens langere of dikkere voorwerpen meten, zoals een tafel, een paal of een niet te dikke 

boomstam (nog met de armen te omvatten)

Observatie- en aandachtspunten
óó voordat het kind leert meten met de slappe centimeter, is het belangrijk dat het eerst goed leert 

werken met een niet-vervormbare meetlat

óó let op of het kind voldoende tastgevoeligheid heeft om een begin en een eind te kunnen voelen aan 

een voorwerp en de getallen te onderscheiden

óó let of het kind tweehandig kan werken: de vingers bij begin- en eindpunt houden en ook kunnen  

fixeren, daarbij moet het kind de vingers ook soepel kunnen bewegen, omdat ze direct na het fixeren 

het getal moeten zoeken dat bij de lengte hoort 

óó observeer of het kind al besef van afmetingen heeft en hoe het ruimtelijk inzicht zich aan het  

ontwikkelen is  

Centimeter
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4. Praktische vaardigheden

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Propriocepsis PC

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW 

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden          

- Handelingsvolgorde HV

Alternatieve materialen
óó liniaal 

óó duimstok

Centimeter
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4.4 Koppelen object aan functie OF 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Geef verschillende voorwerpen waarvan er twee bij elkaar horen en één niet. Het kind moet aangeven 

welke bij elkaar horen en waarom. Vervolgens moet het kind de twee voorwerpen die bij elkaar horen 

op een juiste manier gebruiken. Hierbij is het leuk als er ook echt iets ontstaat, iets knutselen, iets in 

de keuken klaar maken enzovoorts.

Mogelijke opbouw
óó begin bij voorwerpen die het kind in het dagelijkse leven vaak tegenkomt. Breid dit in het kader van 

wereldoriëntatie uit naar onderwerpen die verder weg zijn, de aanleg van een weg, vervoeren van 

zware spullen. Boeken en schaalmodellen kunnen hierbij gebruikt worden

óó begin met slechts één voorwerp dat er niet bij hoort, en breid later het aantal verkeerde voorwerpen 

uit

óó begin met een verkeerd voorwerp dat helemaal niets te maken heeft met de andere twee  

voorwerpen; later kunnen verkeerde voorwerpen toegevoegd worden die wel iets te maken hebben 

met de andere twee voorwerpen, bijvoorbeeld een nijptang, spijker en een schroevendraaier 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of de leerling de verschillende voorwerpen voldoende kan herkennen en discrimineren,  

besteedt hier zo nodig extra aandacht aan

óó observeer of de leerling vaardig is in het uitvoeren van handelingen met keukengerei, gereedschap 

en dergelijke

óó de activiteiten liggen niet alleen in de sfeer van het ontdekken, via de tast, van de foute en goede 

koppelingen, maar ook op de snelheid van de verwerking. Het is belangrijk om uiteindelijk weinig tijd 

nodig te hebben om de koppeling te maken

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Discrimineren DC

Kop en schotel met schroevendraaier
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4.4 Koppelen object aan functie OF 

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó de jongere bekend maken met de verschillende munten en biljetten

óó jongeren alert maken op verschillende herkenningskenmerken (grootte, dikte, gewicht, randen  

en eventueel kleuren); hierop laten sorteren 

óó leren hoe onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende geldeenheden 

óó leren waar je welk geld opbergt in een portemonnee

óó jongeren in een volle portemonnee munten laten opzoeken op herkenningskenmerken bijvoorbeeld: 

“geef mij een met een grof gekartelde rand”; later aantal variabelen toevoegen, zoals de grootte  

en dikte 

óó aandacht besteden welke verschillende betaalmogelijkheden er zijn en wanneer ze het beste  

gebruikt kunnen worden

óó in bijvoorbeeld de huishoudkunde les naar de winkel gaan, boodschappen doen en de leerling  

laten betalen 

Mogelijke opbouw
óó laat de leerling verschillende munten onderzoeken

óó de munten worden eerst los op tafel aangeboden; later in de portemonnee (wat het zoeken op  

herkenningskenmerken bemoeilijkt)

óó geef portemonnees en make-up tasjes en vraag waarom de portemonnee speciaal geschikt is  

voor geld

óó begin met een aantal verschillende munten, nog niet allemaal

óó laat de verschillen ontdekken, geef er een euromuntensorteerder bij en ga na of de leerling ontdekt 

waar die voor dient

óó later de biljetten er bij betrekken 

Portemonnee met munten en biljetten
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4. Praktische vaardigheden

Observatie- en aandachtspunten
óó werk alleen met de echte verschijningsvormen van de munten en biljetten, dus niet met namaakgeld

óó let op of de tastgevoeligheid voldoende ontwikkeld is om de verschillen tussen de munten te  

kunnen voelen

óó observeer hoeveel tastindrukken de leerlingen achter elkaar aankan 

óó let op het tempo van manipuleren en discrimineren

óó observeer of de jongere hinder ondervindt van de tactiele afleiders (bijvoorbeeld bij het zoeken  

tussen de andere munten in de portemonnee) 

 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Detailwaarneming DW 

- Discrimineren DC 

- Figuur-ondergrond FO

Alternatieve materialen
óó voorwerpen van een zelfde soort bijvoorbeeld flesopeners, blikopeners, haarspeldjes in allerlei  

verschillende uitvoeringen

Portemonnee met munten en biljetten
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4.5 Handelingsvolgorde HV 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Het kind leren zichzelf aan te kleden, waarbij de nadruk ligt op de volgorde van het aankleden: wat 

komt eerst en waar eindig je mee. Leg de kleding op een vaste manier neer, zodat het duidelijk is in 

welke volgorde de kledingstukken aan te trekken zijn. Een kast met planken is een mogelijkheid. Iedere 

soort kleding ligt op een vaste plank: een plank met sokken/maillots/kniekousen, een plank met lange 

en korte broeken en eventueel rokken, een plank met ondergoed. De indeling kan zo zijn dat wat het 

eerst aan de beurt is op de onderste plank ligt; op de tweede plank de volgende kledingstukken,  

en zo verder.

Mogelijke opbouw
óó leg de indeling van de kast uit aan het kind

óó leg samen de kledingstukken op de verschillende planken

óó benoem de indeling regelmatig en stimuleer het kind gevraagde kledingstukken op te zoeken  

op de juiste plank

óó benadruk de volgorde van aankleden

óó berg samen met het kind de schone kleding in de kast op

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind de indeling van de kastplanken begrijpt

óó ga na of het kind zelfstandig het benodigde kledingstuk kan opzoeken; hierbij spelen taststrategie 

en ruimtelijk inzicht ook een rol

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS 

- Zelfredzaamheid ZR

Verschillende kledingstukken
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4.5 Handelingsvolgorde HV 

Leeftijdsniveau
BC (2-6 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó het kind leren hoe een boterham besmeerd moet worden met boter en vervolgens met beleg  

bedekken. Het brood smeren wordt via een vaste methodiek aangeleerd: voel eerst de boterham 

(elke boterham heeft een boven- en een onderkant, de onderkant is recht en de bovenkant loopt iets 

rond), maak de boter open, pak het mes, smeer boter op de bovenkant van de boterham (smeer de 

boter van de boven- naar de onderkant), dit doe je totdat er overal op de boterham wat boter zit  

(je mag het navoelen). Vervolgens kan de boterham belegd worden naar keuze (zie voor meer infor-

matie de methodiek “Verzamelde handelingslijsten “, Visio uitgave, Zelfstandigheidstherapeuten  

Regionale Instellingen januari 1992 of “Modulen praktische vaardigheden voor meervoudig  

gehandicapten”, Visio Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtzienden en Blinden)

óó het kind laten ervaren hoe verschillende vormen van beleg aanvoelen en laten ervaren wat  

‘eenvoudig beleg ‘ is om een boterham mee te bedekken (bijvoorbeeld plakje kaas of worst) en wat 

ingewikkelder is (hagelslag, jam)

óó het kind verschillende tastkwaliteiten laten ervaren (welk beleg plakt, wat is glad) en verschillende 

vormen en soorten (casino vierkant, casino rond, ‘gewone boterham met rechte onderkant en ronde 

bovenkant’, boterhammen met zaadjes op de randen, krentenbrood)

Mogelijke opbouw
óó laat het kind voelen waar de benodigde voorwerpen staan

óó smeer eerst samen met een kind een boterham en begeleid alle handelingen. Laat het kind dit later 

zelf laten uitvoeren, stap voor stap

óó benoem de voorwerpen en de handelingen

óó benadruk de volgorde van de handelingen, zodat het kind leert wat het eerst moet doen en wat  

de volgende handeling is 

Boterham met diverse soorten beleg
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4. Praktische vaardigheden

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind de handelingen begrijpt

óó observeer of het kind de weg op tafel kan vinden: kan het bijvoorbeeld zelfstandig de pindakaaspot 

vinden naast de boterkuip

óó ga na of het kind gedoseerd boter en ander beleg op het mes kan doen

óó observeer of het kind begrijpt hoe het een plakje kaas op een boterham kan leggen: hangt het voor 

de helft naast de boterham of bedekt het de boterham op de juiste manier

óó let op of het kind de boterham kan smeren zodat alles bedekt is

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Praktische Vaardigheden    

- Taststrategie TS 

- Zelfredzaamheid ZR

Alternatieve materialen
óó het inschenken van een beker melk of limonade, waarbij ook verschillende handelingen achter elkaar 

uit te voeren zijn

Boterham met diverse soorten beleg



316

Hoofdstuk 3

4.5 Handelingsvolgorde HV 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Twee voorwerpen laten voelen die grotendeels hetzelfde zijn. Een derde voorwerp is nodig geweest 

om het verschil tussen de twee voorwerpen tot stand te brengen. 

Het kind krijgt een aantal voorwerpen en moet aangeven welk voorwerp gebruikt is. Bijvoorbeeld een 

potlood zonder punt geven en een potlood met punt en vragen wat er gebeurd is. Vervolgens een 

aantal voorwerpen geven die gebruikt kunnen zijn om dit verschil te maken, bijvoorbeeld een 

puntenslijper, schaar en plakband en vragen welke gebruikt is.

Mogelijke opbouw
óó start met voorwerpen die het kind dagelijks tegenkomt

óó neem later voorwerpen die wat verder van het kind afstaan

óó breid het aantal gebruiksvoorwerpen uit; start met twee en geef er steeds meer 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind in het dagelijks leven de volgordes goed toepast, of dat het beperkt blijft tot  

de trainingssituatie

óó observeer of het kind doorgaat met proberen of dat het snel om hulp vraagt

óó let op: een potlood slijpen met een losse puntenslijper is op deze leeftijd motorisch nog moeilijk

óó ga na of het kind door heeft dat sommige onderdelen een deel van een geheel vormen, bijvoorbeeld 

dat een potloodpunt bij een potlood hoort

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Deel-geheel relaties DGR

óó Praktische Vaardigheden   

- Koppelen object aan functie OF

Alternatieve materialen
óó appel met schil - appel zonder schil; schilmes, vork, appelboor

óó heel blaadje - losse stukjes; schaar, mes, lijm

óó kopje met stuk eruit - kopje gerepareerd; lijm, plakband, hamer

óó losse papiertjes - papier met nietjes; nietmachine, lijm, plakbandapparaat

óó lege fietsband - volle fietsband; fietspomp, tuinslang

óó lege ballon - volle ballon; pomp, naald

Potloden, slijper, schaar en plakband
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4.5 Handelingsvolgorde HV 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Het kind leren een brief in een envelop te doen, zodanig dat de brief verstuurd kan worden. 

Mogelijke opbouw
óó vraag of het kind weet hoe een brief verstuurd wordt 

óó leg uit wat er voor nodig is om een brief te versturen

óó laat het kind de brief opvouwen

óó laat de brief in een envelop doen en een postzegel erop doen

óó zorg dat het adres op de envelop komt; het kind moet zich realiseren dat dit niet alleen in braille 

kan, het moet hulp vragen voor zwartschrift

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop of het kind werkruimte maakt voor zichzelf

óó observeer of het kind systematisch werkt: legt het opzij wat niet nodig is en onthoudt het dan  

de plek waar het de spullen neer heeft gelegd, werkt het ordelijk 

óó let op of het kind de handigheid heeft om de vaardigheid uit te voeren; kan het bijvoorbeeld goed 

voelen waar de brief in de envelop moet 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Praktische Vaardigheden          

- Zelfredzaamheid ZR 

- Koppelen object aan functie OF

Brief, envelop en postzegels
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4.5 Handelingsvolgorde HV 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó vanuit de traditionele huishoudkunde-methodes de volgorde aanleren die bij het afwassen wordt 

aangehouden: eerst glaswerk, dan kopjes, eetgerei en het andere aardewerk, tenslotte de pannen

óó de leerling ook laten afdrogen en op laten ruimen

Mogelijke opbouw
óó begin met de verschillende onderdelen afzonderlijk. Afhankelijk van de handigheid van de leerling 

beginnen bij het onderdeel wat het minst breekbaar is, de pannen en van daaruit het glaswerk

óó water van de juiste temperatuur in de bak laten lopen met afwasmiddel

óó zo nodig eerst samen afwassen, ‘hand over hand’

óó de leerling laten verwoorden wat er moet gebeuren voor een volgende stap genomen wordt

Observatie- en aandachtspunten
óó let op de juiste tastgevoeligheid, wordt er niet te warm of te koud water gebruikt en de juiste  

hoeveelheid afwasmiddel

óó observeer de volgorde en planning van handelen

óó let er op welke rol het plezier in de bezigheid speelt. Pannen kunnen lekker glad en schoon  

aanvoelen, nadat ze gewassen zijn. Kopjes en glazen hebben zo ook hun aantrekkelijke  

eigenschappen nadat ze afgewassen zijn

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden          

- Zelfredzaamheid ZR

Afwasbak met vaat
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Hoofdstuk 3

4.5 Handelingsvolgorde HV 

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
De leerling leren in welke volgorde de schooltas het beste ingepakt kan worden. 

Mogelijke opbouw
óó laat de leerling opnoemen wat er in de tas moet en in welke volgorde; bespreek wat het meest  

handig is en waarom dat zo is

óó ga zo nodig samen inpakken; uiteindelijk moet de leerling het zelf uit kunnen voeren

óó de moeilijkheidsgraad opvoeren: eerst materiaal dat makkelijk te hanteren is, daarna materiaal 

waarbij rekening gehouden moet worden met eigenschappen die gevaar kunnen opleveren,  

bijvoorbeeld scherpe voorwerpen

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind de verschillende voorwerpen voldoende herkent om in te schatten wat er eerst  

in de tas moet

óó let op het ruimtelijk inzicht: wat past er op welke manier in en kan de leerling dit goed inschatten

óó observeer of er tweehandig gewerkt wordt: één hand die de tas openhoudt

óó het is belangrijk dat het kind weet hoe de schooldag er uitziet, aan de hand daarvan kan het  

de volgorde bepalen; wat is wanneer nodig

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tweehandigheid TH

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden          

- Zelfredzaamheid ZR 

- Koppelen object aan functie OF

Alternatieve materialen
óó tas met vakantiespullen inpakken

Schooltas 
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Hoofdstuk 3

4.6 Omgaan met variabelen OV 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Ballen bestaan in veel verschillende soorten en maten: gemaakt van verschillende materialen, zwaar 

en licht, meer of minder in te duwen/te vervormen, met een glad oppervlak of met vlakken of zelfs met 

gaten erin. Sommige zien er visueel uit als ballen, maar zullen tactiel niet altijd zo ervaren worden, 

denk bijvoorbeeld aan een pompoentje gemaakt van draadjes.

Mogelijke opbouw
óó begin met een mand of doos met enkele ballen die voor het kind bekend zijn 

óó voeg in de loop van de tijd steeds weer nieuwe ballen toe 

óó laat het kind uitgebreid tactiel verkennen en bespreek wat er specifiek is aan deze bal en  

waarom het (toch) een bal is

Observatie- en aandachtspunten
óó let op hoe het kind de ballen verkent en of het weet wat specifiek is aan een bal

óó observeer wat het kind zelf merkt van de verschillen: benoemt het spontaan de verschillen  

tussen ballen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Discrimineren DC

Ballen
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Hoofdstuk 3

4.6 Omgaan met variabelen OV 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó geef het kind lepels en vorken om te onderzoeken en mee te spelen

óó zorg voor een ruime variatie aan lepels, vorken en (niet scherpe) messen, van diverse afmetingen en 

materialen

óó bespreek de overeenkomsten en verschillen en laat het kind ermee experimenteren

Mogelijke opbouw
óó geef eerst alleen lepels in verband met de veiligheid

óó laat het kind er ook mee spelen in combinatie met water, zand, eten, zodat het de functie goed  

leert kennen

óó bij messen kan men kiezen voor kindermesjes, waarmee klei of een banaan veilig te snijden is  

en voor klittenband-fruit met bijbehorend mesje

Observatie- en aandachtspunten
Het handelend bezig zijn met het bestek maakt de functie van de voorwerpen goed duidelijk; let op

hoe het kind dit doet. 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK 

- Detailwaarneming DW 

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden   

- Taststrategie TS 

- Zelfredzaamheid ZR 

- Koppelen object aan functie OF

Alternatieve materialen
óó kopjes 

óó bekers

óó schoteltjes 

óó rietjes 

óó schaaltjes

Bestek
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Hoofdstuk 3

4.6 Omgaan met variabelen OV 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó laat het kind bloemen onderzoeken, zowel de bloemen die in de vaas staan, als de bloemen in  

de tuin, langs de kant van de weg enzovoorts

óó stimuleer het kind om te ruiken en voorzichtig te voelen en bespreek de functie

óó suggereer aan familie en bekenden te vragen welke bloem mooi is en waarom

Mogelijke opbouw
óó begin met één bloem en laat de steel, de blaadjes en de bloem zelf voelen

óó laat het kind de bloemen in de vaas onderzoeken, ook verschillende soorten en vormen

óó ga de tuin of het park in om verschillende bloemen te voelen in hun natuurlijke omgeving

óó laat ook bloemknoppen, droogbloemen en kunstbloemen ontdekken

Observatie- en aandachtspunten
óó wijs erop dat de geur ingeschakeld kan worden als herkenningsteken

óó let op giftige soorten en op doorns

óó houd in de gaten of het kind niet te veel kracht gebruikt bij het onderzoeken van de bloemen 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Tastgevoeligheid TGV

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Detailwaarneming DW 

- Deel-geheel relaties DGR

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Taststrategie TS

Alternatieve materialen
óó struiken 

óó bomen 

óó heggen 

óó takken 

óó bladeren

Bloemen
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Hoofdstuk 3

4.6 Omgaan met variabelen OV 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó laat het kind spelen met verschillende hoofddeksels, die het zelf of bij een ander op kan zetten

óó betrek er ook een pop met poppenmutsjes bij

óó leg uit waar de verschillende hoofddeksels voor dienen

Mogelijke opbouw
óó begin met één hoedje of petje en laat het kind ervaren hoe het aanvoelt om het op het hoofd te 

hebben

óó voeg meer hoeden, petten, mutsen toe van verschillende materialen en afmetingen

Observatie- en aandachtspunten
óó kinderen vinden het in het begin vaak raar of onprettig om iets op het eigen hoofd te zetten;  

dit kan er mee te maken hebben dat ze daardoor minder horen. Als het kind het onprettig vindt,  

is het belangrijk dat er een volwassene in de buurt is waar het kind de hoeden op kan zetten

óó let op of het kind de eigenschappen van verschillende hoeden ervaart: groot/klein, strak/ruim, 

muts/hoed

óó observeer de strategie die het kind gebruikt om de hoeden op te zetten: moet het veel zoeken  

om te weten hoe de hoed of pet opgezet moet worden

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Sensorisch functioneren  

- Lichaamsbewustzijn LB

óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

óó Tactiel Perceptueel functioneren 

- Herkennen HK 

- Discrimineren DC 

- Tactiel ruimtelijk TR

Alternatieve materialen
óó schoenen 

óó jassen 

óó brillen 

óó sjaals/dassen

Hoeden
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Hoofdstuk 3

4.6 Omgaan met variabelen OV 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Geef het kind voorwerpen die het kent, zoals een beker of kopje. Bied het rechtop en daarna omgekeerd 

aan. Laat het voorwerp in omgekeerde stand voelen en draai (samen met het kind) het voorwerp weer 

terug. Doe dit met voorwerpen die een duidelijk herkenbare onder- en bovenkant hebben. Laat het kind  

ervaren dat het voorwerp op de kop niet dezelfde functie heeft (je kunt er niets in doen), maar wel 

hetzelfde voorwerp blijft. 

Het gaat om het besef dat het voorwerp te herkennen is, ook als het op de kop staat.

Mogelijke opbouw
óó begin met bekende voorwerpen en breid uit naar minder bekende

óó draai samen voorwerpen om

óó laat veel voorwerpen in omgekeerde stand voelen

óó bespreek de ruimtelijke begrippen: onderkant, bovenkant, binnenkant, omgekeerd, ondersteboven, 

binnenstebuiten

óó gebruik ook voorwerpen waarvan de binnenkant of onderkant anders van materiaal is, zoals een jas 

met een voering, een ribbelig bakje met een gladde binnenkant

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind de handelingen begrijpt 

óó ga na of het kind een voorwerp ook herkent als het op de kop aangeboden wordt

óó let op of het kind zelf ook voorwerpen omdraait of weer goed zet

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Tactiel ruimtelijk TR 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS 

- Koppelen object aan functie OF

Alternatieve materialen
óó paraplu 

óó stoel 

óó pan 

óó kleding (binnenstebuiten)

Omgedraaide voorwerpen 
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Hoofdstuk 3

4.6 Omgaan met variabelen OV 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó geef het kind een grote pan en een klein pannetje om te onderzoeken en te vergelijken - bespreek 

overeenkomsten en verschillen tussen de pannen

óó laat de deksels op de pannen passen

Mogelijke opbouw
óó begin met twee pannen die qua vorm hetzelfde zijn, maar in grootte verschillen

óó vervolgens kunnen pannen (groot en klein) met een andere vorm toegevoegd worden, zoals  

koekenpannen

óó varieer met het verschil in grootte, zoals een grote soeppan en een klein poppenhuis-pannetje

óó laat uit een verzameling pannen de kleine of de grote pannen bij elkaar zoeken

óó laat het kind onderzoeken wat er in de grote en wat in de kleine pan past

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer of het kind de essentie van het voorwerp begrijpt: herkent het de pan ook als deze veel 

kleiner is 

óó ga na of het kind het onderscheid in de begrippen groot en klein begrijpt

óó let op of het kind onderdelen als de lange steel of kleine handvatten onderzoekt en hoe het dit doet

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Discrimineren DC

óó Praktische Vaardigheden          

- Spel SP 

- Koppelen object aan functie OF

Alternatieve materialen
óó allerlei (gebruiks)voorwerpen die er in grote en kleine uitvoering zijn, zoals lepels, schoenen,  

meubels, serviesgoed

Pannen



326

Hoofdstuk 3

4.6 Omgaan met variabelen OV 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Laat het kind verschillende stoelen onderzoeken en bespreek wat de overeenkomsten en de verschillen 

zijn.

Mogelijke opbouw
óó begin met de stoel(en) die het kind in het dagelijkse leven tegenkomt: zijn eigen stoeltje, de stoelen 

rond de eettafel

óó betrek geleidelijk andere stoelen, zodat het kind een breed scala van stoelen kan onderzoeken;  

van verschillende materialen, hoogtes, vorm, met en zonder leuning, rijdbaar, draaibaar enzovoorts

óó ga op verschillende manieren zitten op de stoelen

óó leg een stoel op zijn kant en op zijn kop, zodat het kind de essentie van een stoel ook vanuit  

een ander perspectief leert herkennen 

óó draai de stoel samen om, laat het kind onderzoeken hoe de stoel dan voelt, en draai de stoel  

weer terug

óó laat een poppenstoeltje onderzoeken op overeenkomsten met een echte stoel

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop dat het kind de essentie van de stoelen, ongeacht de verschijningsvorm, leert herkennen

óó observeer hoe het kind de stoelen verkent

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Deel-geheel relaties DGR 

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS 

- Koppelen object aan functie OF

Alternatieve materialen
óó tafels

óó kasten

Stoelen
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Hoofdstuk 3

4.6 Omgaan met variabelen OV 

Leeftijdsniveau
B (2-4 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó geef het kind verschillende tassen en laat ze onderzoeken 

óó bespreek waar de tassen voor dienen 

óó laat het kind met de tassen spelen: open en dicht doen, er iets instoppen, vervoeren en elders  

uitpakken

Mogelijke opbouw
óó begin met een tas zonder sluiting; doe samen met het kind spullen in de tas en laat het de tas  

dragen, in de hand, over de schouder of op de rug

óó voeg geleidelijk meer tassen toe die anders van materiaal, vorm, draagwijze en sluiting zijn

óó experimenteer met veel kleine dingen in de tas doen, of één groot ding: wat past er wel en niet in

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop dat het kind de essentie van de tas leert herkennen, ook al voelen ze verschillend  

en is het uiterlijk anders

óó observeer de manier waarop het kind de tassen onderzoekt

óó ga na of het kind uit zichzelf al de tassen gaan onderzoeken of dat het aangespoord moet worden

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Manipuleren MP

óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Herkennen HK 

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS 

- Koppelen object aan functie OF

Alternatieve materialen
óó verschillende soorten dozen met (klap)deksels

óó portemonnees

óó mandjes

óó emmers

Tassen
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Hoofdstuk 3

4.6 Omgaan met variabelen OV 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Het vergelijken van de vorm, de grootte, het materiaal, het gewicht en de functie van verschillende 

paraplu’s.

Mogelijke opbouw
óó geef het kind een echte paraplu, maar strak opgerold (eventueel in de hoes); laat raden wat het is, 

waar het voor zou kunnen zijn

óó als het niet wordt herkend, klap de paraplu dan uit en laat nogmaals verkennen

óó laat het kind vertellen wat er nu anders is dan eerst

óó als het nu wordt herkend, vraag het kind de paraplu vast te houden zoals de bedoeling is

óó geef het kind een andere paraplu, bijvoorbeeld een ‘doorkijk-paraplu’ en laat het kind  

overeenkomsten en verschillen zoeken; handvat, vorm, materiaal

óó vraag bij een kind met nog enige visus ook naar verschil in licht tussen de twee paraplu’s

óó doe dit met verschillende soorten paraplu’s, van verschillende grootte (gebruik ook kinder-paraplu’s) 

en vraag bijvoorbeeld ook of je er met één, twee of meer mensen er onder zou kunnen schuilen

óó geef een parapluutje van een kinderijsje (opgevouwen) en vraag wat dit is

óó laat vertellen waarom dit wel hetzelfde is als de andere paraplu’s en ook wat er anders aan is

óó vraag het kind met welke paraplu je beter niet in de regen kan lopen

óó ga met het kind met een andere paraplu juist wel in de regen lopen en luister naar de geluiden 

Observatie- en aandachtspunten
óó als het kind het voorwerp weet te raden, kijk dan wat de herkenning veroorzaakt: de stof,  

het handvat, of (bij het uitklappen) het geluid

óó vraag ook naar de functie en de wijze van gebruik als het kind geraden heeft wat het voorwerp is

óó kijk uit dat het kind zich niet bezeert, zeker bij een automatisch uitklappende paraplu

óó kijk, als het regent, of het kind in de gaten heeft dat zijn hand wel nat wordt als die onder de  

paraplu wordt uitgestoken

óó veel kinderen op deze leeftijd vinden het leuk als er ook nog een liedje over paraplu’s blijkt te  

bestaan: “Onder moeder’s paraplu”

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Motorisch functioneren   

- Tastend onderzoeken TO

óó Praktische Vaardigheden   

- Koppelen object aan functie OF

Paraplu’s
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Hoofdstuk 3

4.6 Omgaan met variabelen OV 

Leeftijdsniveau
C (4-6 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó sorteren op vormen in diverse verschijningsvormen

óó vrij experimenteren met de verschillende materialen: wat is koud, is wat hard, wat is vervormbaar, 

wat kan rollen

óó dezelfde vormen laten terugzoeken in de klas en daarbuiten: wat is nog meer rond, kun je een  

vierkant vinden

óó zo ook met de materialen: wat is er gemaakt van kruk, van plastic, van hout, van schuimrubber

óó kinderen laten beschrijven hoe de materialen aanvoelen en hier een oordeel over laten geven:  

wat voelt prettig, wat vind je naar om te voelen en waarom

Mogelijke opbouw
óó laat het kind eerst kennismaken met één variabele (dat kan vorm of materiaal zijn); breid dit later 

uit naar beide variabelen 

óó begin met de materialen die in de doos zitten; laat vervolgens in de omgeving zoeken naar dezelfde 

vormen of materialen 

Observatie- en aandachtspunten
óó let op of het kind een duidelijke voor- of afkeur heeft voor bepaalde materialen

óó observeer of het kind de transfer kan maken van het concrete materiaal in de doos naar de  

omgeving: is het kind in staat de begrippen te generaliseren

óó ga na of het kind uit zichzelf nieuwsgierig is om in de omgeving op verkenning uit te gaan of dat  

het veel aanmoediging en begeleiding nodig heeft

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden          

- Taststrategie TS

Tic tac til
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Hoofdstuk 3

4.6 Omgaan met variabelen OV 

Leeftijdsniveau
D (6-9 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó het kind iets laten inpakken in cadeaupapier. Laat het kind ervaren dat dit per cadeau anders is:  

de hoeveelheid papier is verschillend 

óó voor verschillende gelegenheden of personen zijn er verschillende versieringen en verpakkingen: 

bespreek wat voor een cadeau een passende versiering of verpakking is

Mogelijke opbouw
óó geef het kind een pakje, dat moet worden ingepakt

óó bespreek of het een pakje voor een kind of volwassene, voor een man of vrouw is; welke versiering 

past er bij welk persoon 

óó laat het kind inschatten hoeveel papier er nodig is

óó papier laten afknippen

óó papier om cadeau heen vouwen 

óó dichtplakken

Observatie- en aandachtspunten
óó een aandachtspunt is het gebruik van twee handen 

óó let erop of het kind een goede handelingsvolgorde hanteert

óó observeer of het kind goed formaten in kan schatten: weet het hoeveel pakpapier het nodig heeft 

voor een bepaald cadeau 

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden          

- Koppelen object aan functie OF 

- Handelingsvolgorde HV

Inpakmaterialen 
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Hoofdstuk 3

4.6 Omgaan met variabelen OV 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó breng een bezoek aan een winkel met veel hoeden of laat kinderen hoeden van thuis meenemen.  

Bekijk de verschillende verschijningvormen, waarbij aandacht kan zijn voor: textuur, binnenkant, 

versiering, vorm/contour/rand, gewicht, details, afmeting, wel/niet passend (op jezelf en  

de anderen)

óó ga de hoeden beoordelen: mooi of niet, waar let je op (textuur, details et cetera)

óó tijdens handenarbeid de kinderen zelf een hoed laten maken of versieren, met gebruik van  

verschillende materialen 

óó bespreek welke hoed wanneer gedragen kan worden (bijvoorbeeld seizoen, beroep) 

Mogelijke opbouw
óó begin met hoeden in eigen omgeving

óó breid dit uit met onbekende hoeden

óó laat ook hoeden onderzoeken die niet te dragen zijn, maar wel aan het concept ‘hoed’ voldoen

Observatie- en aandachtspunten
óó let erop of het kind nieuwsgierig is om verschillende hoeden te bekijken

óó een aandachtspunt is de strategie bij het bekijken van de hoeden

óó observeer of het kind voorkeur heeft voor bepaalde materialen; waarom wel/niet

óó let erop of het kind details kan vinden op een hoed

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Detailwaarneming DW 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden   

- Taststrategie TS

Alternatieve materialen
óó schoenen

óó tassen en rugzakken

óó soorten pannen

óó kledingstukken

Hoeden
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Hoofdstuk 3

4.6 Omgaan met variabelen OV 

Leeftijdsniveau
E (9-12 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
Overeenkomsten en verschillen in structuur en textuur van schoenzolen ervaren, herkennen en 

benoemen. Van elk stuk schoenzool zijn er 2 identiek voor wat betreft materiaal, structuur en textuur. 

Daar het hier om afvalmateriaal gaat zijn ze niet noodzakelijkerwijs identiek qua vorm, grootte 

en dikte.

Mogelijke opbouw
óó start met een beperkt aantal (bijvoorbeeld drie of vier) duidelijk verschillende stukken 

óó laat het kind de stukken eerst verkennen: vraag naar verschillen in structuur en textuur als die niet 

spontaan worden genoemd. Besteed ook aandacht aan verschillen tussen boven- en onderkant

óó geef het kind dezelfde stukken, maar voeg er één of meer gelijke (niet noodzakelijk in vorm of dikte 

gelijk) aan toe

óó laat het kind dezelfde (qua textuur en structuur) bij elkaar zoeken

óó herhaal hetzelfde met meer verschillende en moeilijker stukken

óó laat onderzoeken of niet identieke stukken toch bepaalde overeenkomsten hebben en laat die  

benoemen

óó laat sorteren op bijvoorbeeld materiaal (leer, rubber), structuur (ribbels, hobbelig), textuur (glad, 

ruw, zacht, hard, flexibel, stug)

óó noem het woord ‘schoenzool’ als dat nog niet is gevallen en vraag naar het waarom van verschil  

tussen boven- en onderkant van de stukken, welk deel van de zool de straat raakt en welk deel  

aan de schoen vast zit  

Observatie- en aandachtspunten
óó veel kinderen hebben steun aan hun reukorgaan bij het bepalen van dit materiaal. Als er wordt  

gereageerd met een opmerking als “het lijkt wel een schoenenwinkel”, kan dat ook van invloed zijn 

op de benadering van het materiaal en de opdrachten eromheen

óó kijk of het kind zich laat leiden door de juiste informatie of zich juist laat afleiden door verschillen in 

vorm of dikte

óó er zijn veel verschillende profielzolen, met kleine onderlinge verschillen. Observeer op welke details 

het kind let om het onderscheid te maken

óó let op hoe het kind de verschillende zolen beschrijft en benoemt

Schoenzolen
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4. Praktische vaardigheden

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

Detailwaarneming DW 

- Discrimineren DC 

- Tactiele taal TT

óó Praktische Vaardigheden   

- Taststrategie TS 

- Koppelen object aan functie OF

Schoenzolen
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4.6 Omgaan met variabelen OV 

Leeftijdsniveau
F (12-16 jaar)

4. Praktische vaardigheden

Activiteiten en lessuggesties
óó laat het kind de kwaliteiten en kenmerken van verschillende verpakkingsmaterialen bekijken en  

ervaren: flexibiliteit/vervormbaar, duurzaamheid, grootte, textuur, natuurlijk/synthetisch, relatie 

tot gebruik, gebruikersgemak 

óó laat het kind zelf voorwerpen inpakken: welk verpakkingsmateriaal kies je en waarom

óó breng een bezoek aan een supermarkt en ga kijken hoe allerlei verschillende dingen verpakt zijn

óó verschillende voorwerpen in papier of lakens wikkelen en bekijken wat dit met de vorm doet

Mogelijke opbouw
óó begin met de verpakkingsmaterialen die de leerling zelf gebruikt en laat het kind vertellen waarom 

het hiervoor kiest

óó breid dit uit met onbekend verpakkingsmateriaal 

óó bespreek alternatieve suggesties om eenzelfde materiaal of voorwerp in te pakken

Observatie- en aandachtspunten
óó observeer hoe flexibel het kind is in bedenken van alternatieven

óó let erop of het kind voorkeur heeft voor bepaalde verpakkingsmaterialen; waarom wel/niet

óó een aandachtspunt is de strategie bij het inpakken

óó ga na of het kind kan inschatten of een bepaald verpakkingsmateriaal geschikt is voor het  

verpakken van specifieke materialen of voorwerpen

Ook te gebruiken bij de volgende categorieën
óó Tactiel Perceptueel functioneren  

- Tactiel ruimtelijk TR

óó Praktische Vaardigheden          

- Koppelen object aan functie OF 

- Handelingsvolgorde HV

Verschillende verpakkingsmaterialen
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4 Materialenoverzicht op  
 leeftijdscategorie
Pagina Leeftijd Materialen

302 A (0-2 jr) duplodeurtjes

304 A (0-2 jr) tamboerijn of trommel met stokjes

288 A (0-2 jr) blokjes, ballen en rammelaars

283 A (0-2 jr) mandjes en doosjes

284 A (0-2 jr) sleutels 

286 A (0-2 jr) speelhuisje van stof

255 A (0-2 jr) keukengerei 

256 A (0-2 jr) tastkleed

272 A (0-2 jr) eten en drinken

273 A (0-2 jr) verschillende kledingstukken 

92 A (0-2 jr) elastiekrammel

125 A (0-2 jr) eten, bordje, fles

26 A (0-2 jr) eten

27 A (0-2 jr) grondoppervlakken

28 A (0-2 jr) lichamelijk contact

29 A (0-2 jr) little room

31 A (0-2 jr) materiaal dat geluid maakt

32 A (0-2 jr) materiaal met beweegbare onderdelen

33 A (0-2 jr) speelboog

34 A (0-2 jr) speelring

35 A (0-2 jr) speeltjes voor in de box

36 A (0-2 jr) trilmaterialen

68 A (0-2 jr) bewegingsspelletjes op schoot

69 A (0-2 jr) hangmat

21 A (0-2 jr) bellenbandje/bellensokje

22 A (0-2 jr) boxkleed

23 A (0-2 jr) draagzak

24 A (0-2 jr) lichamelijk contact

52 A (0-2 jr) caroussel met verschillende materialen

53 A (0-2 jr) kleding

249 AB (0-4 jr) kralenbaan

120 AB (0-4 jr) duwkar

121 AB (0-4 jr) kruiptunnel

122 AB (0-4 jr) samen bewegen

93 AB (0-4 jr) kralenboog

94 AB (0-4 jr) materiaal met knopjes

89 AB (0-4 jr) muziekdoosjes

101 AB (0-4 jr) zelf drinken

141 AB (0-4 jr) etenswaar van verschillende substanties
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Pagina Leeftijd Materialen

242 AB (0-4 jr) voorwerpen met tactiele eigenschappen

38 AB (0-4 jr) baby- en kindermassage

39 AB (0-4 jr) lichaamsliedjes

40 AB (0-4 jr) verzorgingsmomenten

37 AB (0-4 jr) veranderde objecten

70 AB (0-4 jr) grote bal

71 AB (0-4 jr) metalen trommel

72 AB (0-4 jr) sjouwmaterialen

73 AB (0-4 jr) stoeispelletjes

74 AB (0-4 jr) trampoline

75 AB (0-4 jr) wiebeltol

54 AB (0-4 jr) meubels

55 AB (0-4 jr) natuurmateriaal

56 AB (0-4 jr) sensopatisch materiaal

57 AB (0-4 jr) tastschortje

58 AB (0-4 jr) voelborden

313 B (2-4 jr) verschillende kledingstukken

305 B (2-4 jr) ringentorens

320 B (2-4 jr) ballen

321 B (2-4 jr) bestek

322 B (2-4 jr) bloemen

323 B (2-4 jr) hoeden

324 B (2-4 jr) omgedraaide voorwerpen 

325 B (2-4 jr) pannen

326 B (2-4 jr) stoelen

327 B (2-4 jr) tassen

287 B (2-4 jr) blokkenstoof

288 B (2-4 jr) klei

289 B (2-4 jr) scheerschuim

290 B (2-4 jr) speelkassa

258 B (2-4 jr) lange speeltjes

259 B (2-4 jr) noppenbord 

260 B (2-4 jr) pertraset 1: gaatjesbord

261 B (2-4 jr) pertraset 2: gleufplanken

262 B (2-4 jr) sorteerbakken

263 B (2-4 jr) treinbaan

275 B (2-4 jr) handen wassen en afdrogen

90 B (2-4 jr) sponzen

91 B (2-4 jr) voelboekjes

95 B (2-4 jr) ballenhuis

102 B (2-4 jr) drukkralen

103 B (2-4 jr) flessen en doppen

104 B (2-4 jr) grote kralen

105 B (2-4 jr) schroefblokken
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Pagina Leeftijd Materialen

164 B (2-4 jr) stapelbekers

173 B (2-4 jr) incomplete voorwerpen

217 B (2-4 jr) voorwerpen in een bak met macaroni 

218 B (2-4 jr) voorwerpen in het gras

127 B (2-4 jr) fruit

128 B (2-4 jr) setjes van dezelfde voorwerpen

129 B (2-4 jr) voelboek met verschillende texturen

130 B (2-4 jr) voorwerpen voor in een dingendoos

192 B (2-4 jr) kruiptunnel

193 B (2-4 jr) parcours

194 B (2-4 jr) plankenkast

41 B (2-4 jr) bomen meten

42 B (2-4 jr) glijbaan

76 B (2-4 jr) serviesje

77 B (2-4 jr) zandbeesten

25 B (2-4 jr) verschillende ondergronden

59 B (2-4 jr) reliëfmateriaal

314 BC (2-6 jr) boterham met diverse soorten beleg

165 BC (2-6 jr) reliëfpapier

306 C (4-6 jr) ballonpomp met ballon

316 C (4-6 jr) potloden, slijper, schaar en plakband

328 C (4-6 jr) paraplu’s

329 C (4-6 jr) tic tac til

291 C (4-6 jr) doktersset

293 C (4-6 jr) voelbingo

264 C (4-6 jr) blokkenkar

123 C (4-6 jr) gymparcours

96 C (4-6 jr) kralenbaan

97 C (4-6 jr) kralenplank

99 C (4-6 jr) schelpen

106 C (4-6 jr) bouten en moeren

108 C (4-6 jr) pompoenen

109 C (4-6 jr) veterkaarten

110 C (4-6 jr) vlechtstroken

112 C (4-6 jr) vormenstoof

166 C (4-6 jr) magneetblokken

167 C (4-6 jr) stokpuzzel

175 C (4-6 jr) berenboek  

177 C (4-6 jr) deuvelspuzzel

179 C (4-6 jr) fles en dop, schoen en veter

136 C (4-6 jr) flesjes

137 C (4-6 jr) knopen

143 C (4-6 jr) boerderijdieren

144 C (4-6 jr) kast met verschillende spullen
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Pagina Leeftijd Materialen

145 C (4-6 jr) sorteerbak met zeebeesten

147 C (4-6 jr) voelkist: zakjes met texturenplankjes 

148 C (4-6 jr) voettast-kasten

149 C (4-6 jr) vormenbakken: rond, vierkant, driehoek 

150 C (4-6 jr) vormenplankje met textuur

151 C (4-6 jr) vormenpuzzel

142 C (4-6 jr) bestek en autootje

219 C (4-6 jr) bak met macaroni en kralen

220 C (4-6 jr) doos met spelmateriaal

131 C (4-6 jr) rugzakjes

132 C (4-6 jr) tasto

133 C (4-6 jr) voorwerpen op straat

195 C (4-6 jr) huisje boompje beestje

243 C (4-6 jr) balken in diverse verschijningsvormen

244 C (4-6 jr) ballen

246 C (4-6 jr) tastdomino

43 C (4-6 jr) dozen

45 C (4-6 jr) lappen

46 C (4-6 jr) meten en vergelijken

47 C (4-6 jr) pop

79 C (4-6 jr) knikkers

80 C (4-6 jr) maxiduplo

81 C (4-6 jr) snaky

60 C (4-6 jr) centimeter

61 C (4-6 jr) omgeving: muren, vloeren, deurstijl

62 C (4-6 jr) pasta

63 C (4-6 jr) voelboek tellen

276 C (6-9 jr) ADL-vestje

295 CD (4-9 jr) voelmemory (tingo)

153 CD (4-9 jr) CAL vormenkaarten

64 CD (4-9 jr) kubenplank met kubetjes

66 CD (4-9 jr) voelboek met lijnen

317 D (6-9 jr) brief, envelop en postzegels

307 D (6-9 jr) blik en blikopener

308 D (6-9 jr) centimeter

330 D (6-9 jr) inpakmaterialen 

297 D (6-9 jr) boter-kaas-eieren

298 D (6-9 jr) gereedschapskist 

299 D (6-9 jr) houten dobbelsteen met figuren

265 D (6-9 jr) CAL telkaarten

267 D (6-9 jr) keukenla

277 D (6-9 jr) beker met bal als niveau-indicator

278 D (6-9 jr) CAL kledingkaarten

100 D (6-9 jr) rijgdraad met kralen
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Pagina Leeftijd Materialen

113 D (6-9 jr) muizentrapje

115 D (6-9 jr) slingers en kokers

116 D (6-9 jr) vingerhaken

169 D (6-9 jr) lego creator

180 D (6-9 jr) hele en gedeelde geometrische vormen 

181 D (6-9 jr) lichaamspuzzel

183 D (6-9 jr) vispuzzel

138 D (6-9 jr) circusbeesten

139 D (6-9 jr) namaakfruit

154 D (6-9 jr) chairs

155 D (6-9 jr) colorama

156 D (6-9 jr) senso

158 D (6-9 jr) tennisrackets met textuur

226 D (6-9 jr) blokken en tastbladen

227 D (6-9 jr) transfograph

229 D (6-9 jr) transfograph 2: houten vrachtwagens

230 D (6-9 jr) zandvormpjes met klei

221 D (6-9 jr) ribbelkarton en rietjes

222 D (6-9 jr) tastbare werkbladen

134 D (6-9 jr) gedekte tafel voor broodmaaltijd

196 D (6-9 jr) gappio

198 D (6-9 jr) houten inpasfiguren

199 D (6-9 jr) playmobile keukentje

200 D (6-9 jr) tactiform

202 D (6-9 jr) wikki stix

247 D (6-9 jr) gang met vloerbedekking, muur, tegels 

248 D (6-9 jr) herfsttafel

250 D (6-9 jr) lijnenkaarten

251 D (6-9 jr) verschillende lappen stof

48 D (6-9 jr) pop met beweegbare gewrichten

49 D (6-9 jr) twister

83 D (6-9 jr) de beeldenwinkel

84 D (6-9 jr) fotokarton met fiches en snoepjes

204 DEF (6-16 jr) tangible graphics

318 E (9-12 jr) afwasbak met vaat

310 E (9-12 jr) kop en schotel met schroevendraaier

331 E (9-12 jr) hoeden

332 E (9-12 jr) schoenzolen

300 E (9-12 jr) mens erger je niet!

268 E (9-12 jr) aardrijkskundige kaart in negen vakken 

280 E (9-12 jr) voorwerpen om tafel mee dekken

117 E (9-12 jr) blad vouwen

118 E (9-12 jr) weefgetouwen

170 E (9-12 jr) 3D-puzzels: pandabeer, vliegtuig, huis.
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Pagina Leeftijd Materialen

171 E (9-12 jr) replica (groot en klein)

185 E (9-12 jr) cirkelhelften

187 E (9-12 jr) scope

189 E (9-12 jr) sleutelpuzzel

190 E (9-12 jr) wisselspel

140 E (9-12 jr) picture plates

160 E (9-12 jr) schaakbord met stukken

161 E (9-12 jr) witte plankjes met zwarte figuren

231 E (9-12 jr) kubusuitslag

232 E (9-12 jr) reliëfpuzzels naturel

234 E (9-12 jr) reliëf-tekenmap

223 E (9-12 jr) reliëfkaart biologie

206 E (9-12 jr) blok- en staafjesplanken

208 E (9-12 jr) figuras, touwkaarten

209 E (9-12 jr) midden van een blad zoeken

211 E (9-12 jr) roterende vormen

212 E (9-12 jr) tafellaken

213 E (9-12 jr) wereldspelmateriaal

214 E (9-12 jr) zwart plakbord

252 E (9-12 jr) stalenboek vloerbekleding

50 E (9-12 jr) handschoenen

85 E (9-12 jr) koffiekopje

67 E (9-12 jr) materialen textiele werkvormen

269 EF (9-16 jr) tafel met kop en schotel en een bord

319 F (12-16 jr) schooltas 

311 F (12-16 jr) portemonnee met munten en biljetten

334 F (12-16 jr) verschillende verpakkingsmaterialen

301 F (12-16 jr) master mind

271 F (12-16 jr) houten draaischijven

281 F (12-16 jr) waterkoker 

119 F (12-16 jr) mandje met wol en breinaalden

172 F (12-16 jr) lego

191 F (12-16 jr) geoform

163 F (12-16 jr) sleutels

236 F (12-16 jr) polydrom

238 F (12-16 jr) reliëfpuzzels gekleurd

240 F (12-16 jr) reliëf-tekenmap

225 F (12-16 jr) aardrijkskundige reliëfkaarten

216 F (12-16 jr) schaakspel

86 F (12-16 jr) beeld
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5 Lijst leveranciers materialen
 opgenomen in "Tast Toe"
Senso-Care
Postbus 18726

2502 ES Den Haag

070-3620307

info@senso-care.nl

Atelier Michel Koene
De Seize 4

9001XT Grou

0566-621056

Heutink
Nijverheidsstraat45

7461 AD Rijssen

0548-536666

verkoop.hpo@heutink.nl

Barry Emons Revalidatie
Hoefslag 11

5411 LS Zeeland

048-6452626

revalidatie@barryemons.nl

Wesco
Rondehoep West 26

1191 KK Ouderkerk a/d Amstel

020-4964214

APH Inc (American Printing House For The Blind)
1839 Frankfort Ave.

P.O. Box 6085

Louisville KY40206-0085

001- 502-895-2405

www.aph.org

Advesco Schubi Nederland B.V.
Prins Hendrikstraat 37

2411 CS Bodegraven

0172-619239

customer@schubi.nl
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Pro’Junior
Marsweg 115-3

Postbus524

7200AM Zutphen

0575-543139

pros@tref.nl

Baert N.V.
Postbus134

4570AC Axel

040-2572612

baert@village.uunet.be

LVBS
JamesWattstraat 13b

2809 PA Gouda

info@lvbc.nl

Alecs
Sprendlingenpark 21

5061JT Oisterwijk

info@alecs.tv

World Wide Vision
Oude Hondsbergselaan 9

5062 SM Oisterwijk

013-5285666

info@worldwidevision.nl

AMMA Reha Medical
St. Annastraat 93

6524 EJ Nijmegen

024-3600457

ammareha@planet.nl

RNIB Export Department
P.O Box 173

Peterborough

PEZ 6WS

United Kingdom

044-1733-370777

exports@rnib.org.uk

Reinders
Postbus 145

5060 AC Oisterwijk

13-5780600

info@reinders.nl
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Touch
Integrative Blindenhilfsmittel

Humboldstrasse 33

22083 Hamburg

0049-40-2279632

info@touch-hh.de

Dedicon
Traverse 175

5361 TD Grave

T 0486 486 486

info@dedicon.nl

Rolf
Mercuriusweg14

4051 CV Ochten

0344-647645

verkoop@rolf.nl

Alberts-Nienhuis
Industriestraat 22

6135 KH Sittard

info@alberts-nienhuis.com

Nenko/Rompa
Industriestraat 11

5331 HW Kerkdriel

0418-631723

mail@nenko.nl

CAL (Creative Adoptions for Learning)
38 Beverly Road

Great Neck, NY1102-1330

001-516-466-9143

calshirley@cal-s.org

Boterbloem b.v.
Weefraam 5

5051 HL Goirle

013-5713684

info@boterbloem.nl

Hungry Fingers
Zarnowiecka 4/18

20-630 Lublin 0341-498498

www.hungryfingers.com

forblindkids@gmail.com
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Koninklijke Visio
expertisecentrum
voor slechtziende en
blinde mensen

www.visio.org


