
2. Fysieke gesteldheid

3. Modaliteiten

4. Persoonlijkheids    
     kenmerken

5. Intelligentie / 
     ontwikkelingsniveau

6. Executieve vaardigheden

7. Concentratie / aandacht

8. geheugen

Factoren van invloed op tactiel waarnemen en functioneren

Algemeen Kindvariabelen Specifiek Stimulusvariabelen  

1. Leefwereld

  ervaringsmogelijkheden
  stimulering
  structuur
  culturele achtergrond

2. Fysieke gesteldheid

  gezichtsvermogen
  gehoor
  smaak
  reuk
  evenwicht

  motivatie
  zelfvertrouwen
  doorzettingsvermogen
  handicap acceptatie
  frustratietolerantie
  interesse
  tast-angst
  tast-verzet

5. Intelligentie / 
    ontwikkelingsniveau

  verbaal
  non-verbaal

6. Executieve vaardigheden

  conceptvorming
  cognitieve flexibiliteit
  mentaal roteren
  doelgericht handelen

7. Concentratie / aandacht
  concentratievermogen
  selectieve aandacht
  afleidbaarheid
  verdeelde aandacht
  spanningsboog
  bewustzijnsniveau

  verbaal
  korte-termijn
  lange termijn
  declaratief
  procedureel

  coordineren van bewegingen
  volhouden van bewegingen
  differentieren van bewegingen
  planning
  middellijn orientatie
  lateralisatie en dominantie
  tweehandigheid

2. Tastgevoeligheid

3. Tastgebieden

4. Propriocepsis

5. Tastervaring

6. Sequentieel waarnemen

7. Tactiele databank

8. Visuele databank

9. Taststrategie

  trillingen
  onderregistratie van prikkels
  overregistratie van prikkels
  aangepaste registratie van prikkels

  lichaam
  voeten
  handen
  hoofd
  gezicht
  mond
  vingertoppen

  bewust zijn van: 
 - hoogte
 - richting
 -afstand
 -gewicht
 -eigen lichaam
 -druk
  houdingsaanpassing
  stereognosie
  uitoefenen van kracht

  tactiele geschiedenis
  positief
  negatief
  anticiperen

  tempo
  vermogen tot ordenen
  verwerkingscapaciteit

  kwantiteit
  kwaliteit

  aanwezigheid
  invloed
  gebruik
  visualiseren

  eerst denken dan doen
  ordenen
  analyseren en synthetiseren
  vlakgebruik
  gebruik van context
  gebruik van referentiepunten

1. Textuur 

2. Vorm 

3. Afmeting 

4. Relief 

5. Gewicht

6. Lijn

7. Temperatuur 

8. Materiaal 

10. Ruimtelijke aspecten 

9. De factor tijd 

11.Tactiele afleiders

12. Zintuiglijke afleiders 

  veranderend
  verassend of bekend
  zwakke of sterke prikkel
  continu of onderbroken
  wel of niet ingebed

  verdiept
  verhoogd

  vederlicht
  loodzwaar 
  in relatie tot iets anders

  richting
  verschijnings vorm
  plaats

  koud
  lauw
  warm
  heet 
  wisselend

  natuurlijk
  synthetisch
  kenmerk

  relatie met afstand en lengte
  tastsnelheid
  sequentie van tastindrukken
  hoeveelheid tijd

  ondergrond
  aangrenzende vormen
  kruisingen
  overlappingen
  voorafgaande prikkels
  prikkels dicht bij elkaar

  visuele prikkel
  auditieve prikkel
  stilte
  olfactorische prikkel

  drie- en tweedimensionaal
  met of zonder betekenis
  met of zonder kenmerk
  gelijkblijvend of veranderend
  enkelvoudig of samengesteld
  oppervlak
  contour
  verschijningsvorm

  waar te nemen met:
 - vingertoppen
 - handen
 - armen
 - hele lijf 
 - niet te omvatten

  veraf of dichtbij
  relatie tussen lichaam en objecten
  relatie tussen objecten onderling
  localisatie van object
  drie- of tweedimensionaal
  richting en verloop
  a-symmetrie
  configuraties

1. Leefwereld 

  gezondheid
  grove motoriek
  fijne motoriek
  spierspanning
  conditie

1. Motorische vaardigheden  
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Factoren van invloed op tactiel waarnemen en functioneren

Algemeen Kindvariabelen Specifiek Stimulusvariabelen  

1. Leefwereld 

2. Fysieke gesteldheid

3. Modaliteiten

4. Persoonlijkheids         
kenmerken

5. Intelligentie / 
     ontwikkelingsniveau

1. Leefwereld 

1. Leefwereld 

1. Leefwereld 

1. Textuur 

2. Vorm 

3. Afmeting 

4. Relief 

5. Gewicht

6. Lijn

7. Temperatuur 

8. Materiaal 

9. De factor tijd 

10. Ruimtelijke aspecten 

11. Tactiele afleiders

12. Zintuiglijke afleiders 

1. Leefwereld 1. Motorische vaardigheden

2. Tastgevoeligheid 

3. Tastgebieden 

4. Propriocepsis

5. Tastervaring

6. Sequentieel waarnemen 

7. Tactiele databank

8. Visuele databank

9. Taststrategie
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