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Hierbij presenteren wij u met trots de Verkorte Versie van Tactiel Profiel. Deze map is op verzoek van 

diverse gebruikers ontwikkeld.

Mogelijk denkt U ‘Verkorte Versie, de map is bijna zo dik als Tactiel Profiel zélf……’. 

Deze waarneming is zowel visueel als tactiel correct; het is wederom een lijviger boekwerk geworden, 

dan van tevoren werd ingeschat. 

 

De omvang van deze Verkorte Versie is echter misleidend; er zijn geen nieuwe items of categorieën 

aan het instrument toegevoegd. In deze Verkorte Versie is een aantal items uit Tactiel Profiel 

geselecteerd en onder de loep genomen; ze komen dus uitvergroot aan de orde.  

 

De wijze waarop de items geselecteerd zijn kunt u nalezen in de Handleiding. 

 

Waar een item in Tactiel Profiel slechts één of twee regels in beslag nam, krijgt het in de 

Verkorte Versie een volledige pagina tot zijn beschikking. Van alle geselecteerde items zijn 

protocollen geschreven, waarin volgens een vast format wordt toegelicht hoe een item voorgelegd 

en gescoord dient te worden. 

 

Diverse contactpersonen die Tactiel Profiel hebben aangeschaft en inmiddels gebruiken gaven als 

positief commentaar dat het instrument een compleet beeld geeft van het tactiel functioneren van 

een kind. 

Als nadeel werd vaak genoemd dat de tijdsinvestering om een afname voor te bereiden groot is en 

dat er veel vrijheid van interpretatie blijft bij het scoren; wanneer wordt een vaardigheid als beheerst 

gescoord en wanneer als ‘niet volledig beheerst’. 

 

Om de afname te vergemakkelijken is deze Verkorte Versie geschreven. Dit instrument is 

onlosmakelijk verbonden met Tactiel Profiel. Mocht een score op de Verkorte Versie vragen oproepen, 

wordt altijd verwezen naar Tactiel Profiel voor een meer uitgebreide afname. Tactiel Profiel blijft als 

een soort curriculum achter de Verkorte Versie intact. 

Ook Tast Toe, de activiteitenmap behorende bij Tactiel Profiel met oefen- en lessuggesties om het 

tactiel functioneren te stimuleren en te trainen, is zeer bruikbaar in samenhang met de Verkorte 

Versie. De uitgangspunten van tactiel functioneren in relatie tot de leeftijd zijn bij alle drie de 

instrumenten gelijk. 

Om het gebruikersgemak nog verder te vergroten raden wij u aan een set standaardmaterialen in 

een doos te verzamelen bij de Verkorte Versie. 

Achterin het overzicht kunt u zien welke materialen nodig zijn per leeftijdscategorie.

 

Een groot verschil in opzet met Tactiel Profiel is het feit, dat deze Verkorte Versie is geordend 

naar leeftijd, terwijl Tactiel Profiel is geordend op categorie van tactiel functioneren. 

Voorwoord
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Deze verandering heeft op verzoek van diverse adviseurs plaats gevonden, eveneens met als 

oogmerk het gebruikersgemak te vergroten.

In het Colofon treft u alle redactieleden en adviseurs aan, die meegewerkt hebben aan het 

schrijven van dit instrument. Samen met de adviseurs zijn de items geselecteerd; dit leverde 

boeiende en inspirerende discussies op, die uiteindelijk in dit instrument hebben geresulteerd. 

De redactieleden en Neeltje Janssen zijn na de discussies doorgegaan in het verder uitwerken van de 

items. 

Het schrijven van deze Verkorte Versie is mogelijk gemaakt door de Stichting InZicht van ZonMw, 

die voor de financiering heeft gezorgd. 

Deze map is betaald vanuit subsidie, die toegekend wordt aan implementatieprojecten. 

Wij hopen van harte dat deze Verkorte Versie een eventuele drempel overbrugt om het tactiel 

functioneren van kinderen in kaart te brengen. 

Daarnaast zou het een extra prikkel kunnen geven om vanuit deze observatie verdere diagnostiek te 

initiëren of een begeleidingstraject uit te zetten. 

Namens de redactie,

Ans Withagen
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1. Handleiding
1.1 
Algemene opmerkingen

In deze Verkorte Versie zijn items uit Tactiel Profiel uitgewerkt volgens een vast protocol. 

In paragraaf D is de procedure uitgewerkt, hoe de selectie van de items tot stand gekomen is.

 

Deze Verkorte Versie dient zeker niet geïnterpreteerd te worden als een ‘vervanger’ van Tactiel Pro-

fiel. De Verkorte Versie is eenvoudiger af te nemen en te scoren dan de uitgebreide versie van Tactiel 

Profiel, door de uitwerking van de items in protocollen. 

Het geeft echter een minder uitgebreide weergave van het tactiel functioneren weer dan Tactiel 

Profiel. Per kind kan de keuze gemaakt worden of Tactiel Profiel volledig voorgelegd wordt of alleen 

de Verkorte Versie. In sommige gevallen kan gekozen worden te starten met het globaler en sneller 

in kaart brengen van het tactiel functioneren door middel van de Verkorte Versie. Op grond van de 

bevindingen uit deze screening kan geconcludeerd worden of nadere diagnostiek wenselijk is of niet.

Hieronder volgen algemene opmerkingen, die betrekking hebben op de afname van de Verkorte Versie 

zelf, observaties tijdens de afname en interpretatie van gegevens:

Praktische Vaardigheden: bij het uitwerken van de items in protocollen, bleken de praktische 

vaardigheden vaak niet geschikt om in het gekozen format ‘geperst’ te worden. De omschrijvingen 

werden zeer kunstmatig, evenals het afnemen van een aantal vaardigheden. Hoe laat je een kind 

tijdens het onderzoek bijvoorbeeld even warm eten opscheppen? De items van de Praktische 

Vaardigheden bleken meer geschikt voor een screeningslijst, die voorgelegd kan worden aan de 

ouders, (ontwikkelings)begeleiders, leerkracht of zelfstandigheidtherapeut van het kind. De items 

mogen verbaal afgecheckt worden, bij twijfel kunnen ze nader geobserveerd of voorgelegd worden 

aan het kind. Het verdient de voorkeur dit zoveel mogelijk in de natuurlijke situatie te observeren, 

bijvoorbeeld tijdens diner zélf observeren of kind kan opscheppen.

Als een kind negatief scoort op een item of een categorie is het van belang goed in kaart te brengen 

waarom een kind een bepaalde vaardigheid niet beheerst: komt dit door tekort aan tastkwaliteiten, 

is het gebrek aan ervaring, is het desinteresse?

Net zoals de uitkomsten van Tactiel Profiel niet eenduidig toe te schrijven zijn aan een tekort aan 

‘tast-capaciteiten’, is dit bij de Verkorte Versie eveneens het geval. De scores dienen steeds 

gedifferentieerd geïnterpreteerd te worden, alleen dan kan een juiste conclusie uit de gegevens 

worden getrokken en het passende begeleidingsplan (indien gewenst) opgesteld worden. 

Het ‘Overzicht met de Factoren van Invloed op Tactiel Waarnemen en Functioneren’ kan hierbij als 

interpretatie- of denkmodel dienen. 

Het meest lastig te interpreteren blijkt de leeftijdscategorie A (0-2 jaar) te zijn. Een aantal mijl-

palen in de ontwikkeling van het zeer jonge kind komen en verdwijnen weer of ontwikkelen door naar 

een volgende fase (bijvoorbeeld: het ontdekken van de handjes en de voetjes, gaat eerst toevallig, 

later bewust en vervolgens worden ze bewust ingeschakeld in de exploratie). Een kind van enkele 

maanden oud, zal de items van leeftijdscategorie A zeker niet allemaal beheersen, een score van de 

helft betekent in dit geval zeker níet ‘de tastontwikkeling is zwak’; het kind is nog niet zover in de 

Hoofdstuk 1
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ontwikkeling dat het de vaardigheden, die ontwikkeld worden in de eerste twee levensjaren reeds 

beheerst (wat adequaat is in dat geval). In enkele gevallen heeft een kind een vaardigheid in een 

eerdere fase laten zien en vertoont deze nu niet meer. Het kind is nu bijvoorbeeld 15 maanden, 

en liet de betreffende vaardigheid zien toen het 6 maanden oud was. Aan ouders/verzorgers of 

ontwikkelingsbegeleiders kan nagevraagd worden of het kind deze vaardigheid in een eerder stadium 

heeft laten zien. Indien dit het geval is, mag een item als ‘beheerst’ gescoord worden.

Bij de protocollen staan steeds observatiepunten genoteerd. Dit zijn richtlijnen voor de observatie 

en zijn zeker niet uitputtend. Ook een aantal algemene aandachtspunten over de werkhouding en 

fysieke conditie van het kind zijn bijvoorbeeld niet opgenomen in de protocollen, maar wél van belang 

in de observatie. Hoe is de werkwijze van het kind over het algemeen: gestructureerd, slordig, snel, 

langzaam, bedachtzaam? Hoe is de conditie van het kind: is het fit, vermoeid, welke tijd van de dag, 

hoe lang kan het kind zich concentreren? 

Deze algemene observaties kunnen naast de gerichte observaties per item beschreven worden.

De leeftijdsindeling in de niveaus A tot en met F (0 tot 16 jaar) komt overeen met de leeftijdsindeling 

in Tactiel Profiel. Niet elke categorie kent een opzet van A tot en met F; in de meeste gevallen is de 

leeftijdsopbouw van de Verkorte Versie gelijk aan Tactiel Profiel. Er zijn enkele uitzonderingen bij 

de leeftijdsniveaus A en F, die bijvoorbeeld wél een item in Tactiel Profiel hebben, maar niet als 

leeftijdscategorie in de Verkorte Versie voorkomen.

De leeftijdscategorie F is zeer klein en geeft derhalve een beperkt beeld van het tactiel functioneren 

weer. Aangezien de Verkorte Versie uitgaat van Tactiel Profiel, zijn geen nieuwe items toegevoegd 

of bedacht. Voor kinderen in de leeftijd 12 tot 16 jaar wordt altijd geadviseerd óók de items uit de 

categorie E (9-12 jaar) voor te leggen.

1.2 
Werkwijze

Bij het afnemen van de Verkorte Versie van Tactiel Profiel zijn er in de werkwijze veel overeen-

komsten met een volledige afname van Tactiel Profiel. 

Ook een aantal aanvullende observaties, die worden uitgevoerd bij de volledige afname van Tactiel 

Profiel, dienen eveneens bij de Verkorte Versie gedaan te worden. 

In de hierna volgende paragrafen staat beschreven, hoe te handelen bij een afname van de Verkorte 

Versie. Een gedeelte komt overeen met de Handleiding van Tactiel Profiel, aangezien de Algemene 

Gegevens, Alarmsignalen en Kijkdoos eveneens bij de Verkorte Versie worden ingevuld. De werkwijze 

bij deze observaties is gelijk aan de handelingswijze bij de afname van de volledige versie van Tactiel 

Profiel. 

Voor het gebruikersgemak, zijn de score-formulieren en items van de visuele screening ‘Kijkdoos’ 

ook in de Verkorte Versie opgenomen (evenals de beschrijving in de paragraaf ‘Werkwijze’).

Om de afname te kunnen uitvoeren, dient men altijd de beschikking te hebben over het volledige 

instrument, aangezien een aantal specifieke materialen en werkbladen hieruit gebruikt wordt bij de 

Verkorte Versie.

Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar de theoretische werkmap, behorende bij 

Tactiel Profiel.

Hoofdstuk 1



11

1.2.1 

Benodigd materiaal voor de afname:

Items van de Kijkdoos

Materiaal behorende bij Kijkdoos

Items behorend bij de leeftijdscategorie van het kind

Benodigde materialen en werkbladen bij afname

Formulier met algemene gegevens

Alarmsignalen

Scoreformulier Kijkdoos

Scoreformulier uitgebreid

Scoreformulier overzicht

Eventueel na de afname: 

Tactiel Profiel (volledige versie)

Overzicht met factoren die van invloed zijn op het tactiel waarnemen en functioneren

1.2.2 

Globale werkwijze

De globale volgorde van handelingen bij een afname van de Verkorte Versie van Tactiel Profiel  

is als volgt:

Voor de afname van het Tactiel Profiel:

Lees de protocollen per item alvast door en bekijk de materialen welke u nodig heeft om de items af 

te nemen (indien deze bij Tactiel Profiel gevoegd zijn in de materialendoos of de werkbladenmappen) 

of zoek ze bij elkaar (indien de materialen niet bij Tactiel Profiel gevoegd zijn).

Het is raadzaam een vaste kist met materialen samen te stellen, die nodig zijn voor de uitvoering van 

de Verkorte Versie; dit verhoogt het gebruikersgemak aanzienlijk.

De eigenlijke afname van de Verkorte Versie                                                              

Vul het formulier met Algemene Gegevens in (zie pag. 224).

 

Indien het om een kind met enig bruikbaar gezichtsvermogen gaat: bepaal de visuele status van het 

kind met behulp van de items en het materiaal van de Kijkdoos. Deze gegevens kunt u gebruiken bij 

de interpretatie van de uitkomsten van de Verkorte Versie.

 

Vul de items van de Alarmsignalen in, om te kijken of er gebieden van het tactiel waarnemen en 

functioneren zijn die zich negatief ontwikkelen of die extra aandacht vragen.

 

Neem de items van de Verkorte Versie af. Als het niet lukt om alle items in een keer af te nemen kun-

nen de items worden verdeeld over meerdere afnamen. 

Na de afname van de Verkorte Versie

Eventueel kan na een afname van de Verkorte Versie, besloten worden om (op deelgebieden) de 

uitgebreide versie van Tactiel Profiel aan het kind voor te leggen. Indien er op categorieën veel uitval 

waargenomen wordt is het raadzaam de tactiele vaardigheden uitgebreider te observeren, om een 

betere indruk te krijgen van de capaciteiten van het kind. 

 

0

1

2

3

4

5

Hoofdstuk 1
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4.1 Visuele Screening Scoreformulier A

Naam kind: 

Materiaalsuggestie Score Opmerking

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie A 1

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie 2

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie 3

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie 4

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie 5

Kijkdoos materiaal KD A6 candy beads 6

Hoofdstuk 4

Na een afname van de Verkorte Versie kan eveneens gekozen worden om het Overzicht met Factoren 

van invloed op het Tactiel Waarnemen en Functioneren in te vullen. Dit overzicht is te vinden in de 

theoretische werkmap van Tactiel Profiel. Het overzicht kan betrokken worden in de analyse van de 

prestaties van het kind op de diverse items. Wanneer een kind bijvoorbeeld opvallend scoort binnen 

een aantal subcategorieën, kan in het overzicht gezocht worden naar een mogelijke verklaring of 

hypothese, voor deze resultaten. 

1.2.3 

Specificatie van de werkwijze

Hieronder volgt een uitwerking van de globale werkwijze.

1 Algemene Gegevens

Vul het  formulier met de algemene gegevens van het kind in. Zoek eventueel ontbrekende gegevens 

op in het dossier. 

2 Screenen van visueel functioneren met behulp van de Kijkdoos

Het onderdeel Kijkdoos hoeft alleen afgenomen te worden indien uit de algemene gegevens, of uit 

observaties van proefleider, leerkracht, ontwikkelingsbegeleider of anderen blijkt dat het kind ge-

bruik maakt van het gezichtsvermogen.

Neem de items van de Kijkdoos. De items zijn onderverdeeld naar leeftijdsniveau. Bepaal op basis 

van de kalenderleeftijd van het kind het niveau waarop u moet beginnen. Bij de items staan in de 

bladspiegel van de tegenoverliggende pagina Richtvragen (cursief gedrukt) en Materialen om de 

afname van de items te vergemakkelijken. 

Pak de materialen van de Kijkdoos uit de koffer van Tactiel Profiel. De nummering van de materialen 

correspondeert met de nummering van de items. Bijvoorbeeld, bij item KD C2 hoort materiaal KD C2.

Neem het scoreformulier van de Kijkdoos en neem de items af. Op het scoreformulier kunt u de reac-

ties van het kind als volgt aangeven:

       markeer het volledig gevulde vierkantje indien een kind de in het item beschreven taak beheerst

       markeer het half gevulde vierkantje indien een kind de in het item beschreven taak gedeeltelijk 

       beheerst

       markeer het open vierkantje indien een kind de in het item beschreven taak niet beheerst

Onder het kopje Opmerkingen kunt u observaties of opvallende zaken noteren.

3 Alarmsignalen

Neem het formulier met de Alarmsignalen.

Vul het formulier met de alarmsignalen in. Bij ieder item op het formulier staat een leeg hokje.  

Markeer het hokje als het kind het gedrag vertoont dat bij het item beschreven staat.

30
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4 Categorieën met observatie-items Verkorte Versie

In tegenstelling tot de originele versie van Tactiel Profiel is de Verkorte Versie níet geordend naar 

categorie van tactiel functioneren, maar naar leeftijd.

De leeftijdscategorieën in de Verkorte Versie corresponderen wél met Tactiel Profiel.

Deze zijn als volgt onderverdeeld:

Kalenderleeftijd Niveau         Kleurcodering

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] 

Bij alle items van de Kijkdoos, de Alarmsignalen en Categorieën met observatie-items, behorend 

bij de Verkorte Versie, staan deze leeftijdsniveaus met de corresponderende letter (A, B, C, D, E, F) 

aangegeven. De kalenderleeftijd van een kind, zoals opgeschreven bij de Algemene Gegevens, 

bepaalt steeds het niveau dat voorgelegd dient te worden. 

Bij een eerste afname van de Verkorte Versie van Tactiel Profiel dienen ook altijd de items van het 

niveau, voorafgaande aan de kalenderleeftijd voorgelegd te worden. Bij een leeftijd van bijvoorbeeld 

4 jaar, worden bij een eerste afname van de items, zowel niveau B als C afgecheckt. Dit geldt ook 

voor de Alarmsignalen en items van de Kijkdoos.

A  Neem de leeftijdscategorie, waarin de observatie-items op de verschillende protocollen 

beschreven staan. Als kinderen binnen de leeftijdscategorie F vallen, wordt altijd geadviseerd ook 

de items uit de leeftijdscategorie E aan het kind voor te leggen; aangezien de leeftijdscategorie F 

slechts een beperkt aantal items kent. 

Per leeftijdscategorie is er een set protocollen beschikbaar. Elke set kent dezelfde opbouw;

de categorieën zijn in de volgorde gezet, die correspondeert met Tactiel Profiel. Eerst komen de 

drie hoofdcategorieën van Tactiel Functioneren aan de orde (Tactiel-Sensorisch Functioneren, 

Tactiel-Motorisch Functioneren en Tactiel-Perceptueel Functioneren); vervolgens is er een lijst met 

praktische vaardigheden. Elke hoofdcategorie is onderverdeeld in subcategorieën. Elk item wordt 

volgens een vast protocol beschreven. Voor de praktische vaardigheden (met uitzondering van de 

categorie ‘Taststrategie’) wordt alleen aangegeven hoe het item geïnterpreteerd moet worden en 

op welke wijze de scoring plaatsvindt. 

Het bleek tijdens het schrijven van de protocollen te kunstmatig om al deze items volgens het 

format uit te werken en voor te leggen aan het kind. Waarschijnlijk kunnen deze items ingevuld 

worden in een gesprek met de directe verzorgers, leerkrachten of begeleiders van het kind.

Elk protocol kent een vast format, waarin per observatie-item beschreven wordt op welke wijze dit 

aan een kind voorgelegd en gescoord dient te worden. Voor meer informatie over het format wordt 

verwezen naar paragraaf ‘C'. Opzet van het format’ van dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 1
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B  Neem het Overzicht van materialen en werkbladen en pak vervolgens de werkbladenmappen en 

materialen uit de koffer Tactiel Profiel én de werkbladenmap van de Verkorte Versie. Zoek de 

specifieke werkbladen en materialen bij de items, waarbij verwezen wordt naar materialen uit de 

materialendoos en werkbladen uit de verschillende werkbladenmappen. 

De codering van de werkbladen en materialen correspondeert met de codering van de subcategorieën 

en nummering van de items. Ook wordt in de nummering vermeld of een werkblad afkomstig is uit 

de werkbladenmappen van Tactiel Profiel (in dat geval staat er een codering TP achter het werkblad 

vermeld) of uit de Verkorte Versie (in dat geval staat er de codering VV achter het werkblad) bijv. 

Tactiel Ruimtelijk waarnemen, item 14 in niveau D, afkomstig uit werkbladenmap Tactiel Profiel staat 

aangeduid als: Werkblad TP TR D14. De werkbladen dienen steeds zo voorgelegd te worden, dat de 

afgesneden hoek voor het kind rechtsboven ligt. 

C  Pak de verschillende scoreformulieren, die bij de leeftijdscategorie horen. Er zijn twee verschillende 

soorten formulieren: het scoreformulier Uitgebreid, waarop alle items achtereenvolgens gescoord 

kunnen worden en ruimte is om aantekeningen te maken van observaties tijdens de afname en het 

scoreformulier Overzicht, waarop de scores van de items per hoofdcategorie en per subcategorie 

overgenomen kunnen worden.

Het scoren gaat in twee stappen: 

C1  Het scoren van de items op het scoreformulier Uitgebreid. 

C2  Het overnemen van de scores op het scoreformulier Overzicht.

C1  Het scoren van de items op de scoreformulieren.

Het scoreformulier Uitgebreid wordt tijdens de afname van de items ingevuld. Voor ieder item staat 

het betreffende paginanummer aangegeven. 

Bij ieder item kan op de volgende manier gemarkeerd worden wat de score is van een kind:

 markeer het volledig gevulde vierkantje indien het item wordt beheerst

 markeer het half gevulde vierkantje indien een item niet volledig wordt beheerst

 markeer het ongevulde vierkantje indien een item niet wordt beheerst

 markeer het vierkantje met een kruis indien een item niet is voorgelegd

In de kolom naast de score op het scoreformulier Uitgebreid kan aangegeven worden of een kind 

visus heeft gebruikt bij een item:

      markeer het oogje  indien een kind visus heeft gebruikt

In de voorlaatste kolom kan aangegeven worden of een item is geobserveerd of nagevraagd:

 o/v markeer de o indien een item is geobserveerd

 o/v markeer de v indien een item is nagevraagd 

 (bijvoorbeeld bij ouders, ontwikkelingsbegeleider of leerkracht)
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 1.1  Tactiel gewaarworden TG

Materiaalsuggestie Score Visus Observatie Opmerking

A 1 o/v

boxkleed of handdoek 2 o/v

3 o/v

4 o/v

5 o/v

huisdier of bal 6 o/v

7 o/v

8 o/v

Hoofdstuk 7
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 1.1  Tactiel gewaarworden TG

Materiaalsuggestie Score Visus Observatie Opmerking

A 1 o/v

boxkleed of handdoek 2 o/v

3 o/v

4 o/v

5 o/v

huisdier of bal 6 o/v

7 o/v

8 o/v
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In de laatste kolom is ruimte voor observaties en opmerkingen. Hier kunnen bijvoorbeeld opvallende 

aspecten van het gedrag van het kind opgeschreven worden, de manier waarop een kind een item 

uitvoert of bij wie een item is nagevraagd.

C2 Het overnemen van de scores op de scoreformulieren Overzicht. 

De scores van de scoreformulieren Uitgebreid kunnen op de corresponderende plaatsen op de  

scoreformulieren Overzicht worden overgenomen. 

Op de scoreformulieren Overzicht is geen ruimte om aan te geven of een item geobserveerd dan wel 

nagevraagd is en er is ook geen ruimte om opmerkingen en extra observaties op te schrijven. 

Op dit formulier is wel in één overzicht duidelijk waar de eventuele sterke of zwakke kanten in het 

tactiel functioneren van een kind liggen. 

Er kan ook direct op de verzamelformulieren gescoord worden (maar dan kunnen er geen observaties 

opgeschreven worden).

D  Start met de afname. Probeer steeds alle items die corresponderen met het niveau, passend bij de 

kalenderleeftijd van het kind, voor te leggen. Stop echter met het voorleggen van items, die (veel) 

moeilijker zijn, als het kind duidelijk gefrustreerd raakt of faalangstig wordt. 

In sommige gevallen valt een kind bijvoorbeeld door de kalenderleeftijd net binnen een nieuwe  

categorie (4 jaar, C niveau) maar is het nog bezig met het volledig eigen maken van vaardigheden  

verworven in leeftijdscategorie B 2-4 jaar). In dit geval kan gekozen worden om zowel items van  

leeftijdscategorie B, als van leeftijdscategorie C aan het kind voor te leggen.

Bij een eerste afname, worden altijd de items van het niveau corresponderend met de kalender-

leeftijd aan het kind voorgelegd én de items van het hieraan voorafgaande niveau.  

Bij een volgende afname worden alleen de items voorgelegd die eerder als ‘niet volledig beheerst’ 

of ‘niet beheerst’ werden gescoord. Dit geldt zowel voor de items die corresponderen met de 

kalenderleeftijd, als voor de items uit het voorafgaande niveau.

De Lichaamsbewustzijns (LB) items komen vrij vlot in de afname. Hierbij moet de observator het kind 

aanraken of moet het kind de proefleider aanraken. Proefleider kan ervoor kiezen deze items naar 

een later tijdstip in de afname te verschuiven, als kind en proefleider elkaar wat beter kennen.

5 Tactiel Profiel, uitgebreide versie

Na een afname van de Verkorte Versie kan besloten worden om de volledige versie van Tactiel Profiel 

aan het kind voor te leggen. 

Als er geen eenduidig beeld ontstaat of als er toch veel vragen op deelgebieden blijven liggen 

(bijvoorbeeld door volledige uitval op een (sub)categorie), verdient het aanbeveling de categorie(en) 

uitgebreider te observeren met Tactiel Profiel. Voor de werkwijze van afname wordt verwezen naar 

de theoretische werkmap, behorende bij Tactiel Profiel.

6 Factoren

Na de afname kan het Overzicht met factoren die van invloed zijn op het tactiel waarnemen en 

functioneren in de analyse van de gegevens betrokken worden. Ook dit formulier is te vinden in de 

theoretische werkmap van Tactiel Profiel.
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Dit overzicht is onderverdeeld in drie kolommen, met daaronder een aantal variabelen:

Kindvariabelen, algemeen
1   Leefwereld 

2   Fysieke gesteldheid

3   Modaliteiten 

4   Persoonlijkheidskenmerken

5   Intelligentie / Ontwikkelingsniveau

6   Executieve vaardigheden

7   Concentratie / aandacht

8   Geheugen

De variabelen worden op het overzicht, het zogenaamde Tactiele Denkkader, verder uitgesplitst in 

subkoppen. Achter het overzicht zitten een aantal korte beschrijvingen van de factoren. 

Deze achtergrondinformatie kan geraadpleegd worden als het overzicht onvoldoende inzicht in 

bepaalde factoren biedt. 

Na de afname en scoring van de items op de Verkorte Versie van Tactiel Profiel, kan het blanco 

overzicht, waarin alleen de factoren uit de hoofdkolommen staan vermeld, ingevuld worden. 

Hierin kunt u algemene en specifieke informatie van het kind beschrijven in relatie tot het tactiel 

waarnemen en functioneren. 

Het overzicht kan vervolgens betrokken worden in de analyse van de prestaties van het kind op de 

diverse items. 

Wanneer een kind bijvoorbeeld opvallend scoort binnen een aantal subcategorieën, kan in het 

overzicht gezocht worden naar een mogelijke verklaring of hypothese, voor deze resultaten. 

Het ingevulde, blanco schema kan als uitgangspunt dienen voor een bespreking over het kind of voor 

het handelingsplan. In overleg kan bepaald worden of een aantal zaken nader gediagnosticeerd of 

specifieker geobserveerd moet worden.

1.2.4 

Algemene condities bij de afname

Ook de Verkorte Versie van Tactiel Profiel is een observatie-instrument en geen test; het is de 

bedoeling om het kind in een vertrouwde omgeving te observeren. Deze voorwaarde is met name be-

langrijk bij de jonge kinderen, waarvan de kalenderleeftijd correspondeert met niveau A of B. Bij deze 

kinderen worden de items bij voorkeur in de thuissituatie voorgelegd. Vanaf niveau C kunnen 

de items bijvoorbeeld op school afgenomen worden. 

De items zijn verder uitgewerkt in standaardprotocollen in de Verkorte Versie, met name voor de 

hogere niveaus wordt specifieker aangegeven hoe een item wordt voorgelegd en moet worden 

gescoord.

Stimulus-variabelen
1   Textuur

2   Vorm

3   Afmeting

4   Reliëf

5   Gewicht

6   Lijn

7   Temperatuur

8   Materiaal

9   De factor tijd

10 Ruimtelijke aspecten

11 Tactiele afleiders

12 Zintuiglijke afleiders

Kindvariabelen, specifiek
1   Motorische vaardigheden

2   Tastgevoeligheid

3   Tastgebieden

4   Propriocepsis

5   Tastervaring 

6   Sequentieel waarnemen

7   Tactiele databank

8   Taststrategie 
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Vermijd afleidende factoren. Laat bijvoorbeeld niet het materiaal van het vorige item op tafel liggen 

en probeer storende omgevingsgeluiden te minimaliseren. Waak ervoor het kind onnodig aan te raken 

of vast te pakken.

Als een kind bij een item ‘naar voorbeeld objecten moet nazetten’, is het van belang dat de objecten 

bij het aftasten gefixeerd worden (bijvoorbeeld door er buddy’s onder te plakken, of een anti-slipmat 

te gebruiken).

De items kunnen verdeeld over meerdere bijeenkomsten voorgelegd worden. Stel de afnameduur af 

op de aandachtsspanne en concentratie van het kind.

Leg de werkbladen steeds op het anti-slipbord voor het kind; bied materialen, indien gewenst, op 

een anti-slipmatje aan.

C. Opzet van het format

Elk observatie-item is beschreven volgens een vast format.

In deze paragraaf wordt de opzet van het format toegelicht. Elk item wordt op de volgende wijze 

uitgewerkt:

Observatie-item: hier staat de tekst vermeld, zoals deze ook in de uitgebreide versie van Tactiel 

Profiel staat

Nummer van het item: hier staat het nummer vermeld dat correspondeert met het nummer in de 

uitgebreide versie. In de codering staat eerst een afkorting van de categorie (bijvoorbeeld Tactiel 

Ruimtelijk TR), vervolgens het leeftijdsniveau (bijvoorbeeld D 6-9 jaar) en vervolgens het item-

nummer van de uitgebreide versie. De Verkorte Versie kent géén eigen nummering!

Benodigdheden: hier staat steeds vermeld welke materialen nodig zijn om het item aan het kind voor 

te leggen. Dit kunnen specifieke materialen zijn uit de koffer van Tactiel Profiel (in dat geval staat 

aangegeven materialendoos TP + nummering van het item). Het kunnen werkbladen zijn uit de werk-

bladenmappen behorende bij Tactiel Profiel (werkbladenmap TP + nummer van item) of behorende bij 

de Verkorte Versie (werkbladenmap VV + nummer van het item).

Het kunnen ook meer algemene materialen zijn, die door de proefleider zelf aangeschaft kunnen wor-

den. In het materialenoverzicht staat per leeftijdscategorie beschreven welke materialen gebruikt 

worden bij een afname.

In enkele gevallen wordt geen materiaal gebruikt en gaat het alleen om bepaalde handelingen met 

het lichaam zelf.

Aanbieding: achter dit subkopje staat beschreven op welke wijze je het materiaal aanbiedt aan een 

kind. Een werkblad bied je bijvoorbeeld standaard aan op het anti-slipbord recht voor het kind. Het 

bord wordt horizontaal of vertikaal neergelegd, afhankelijk van het item (het afgeknipte hoekje van 

het werkblad ligt altijd rechtsboven).

Opdracht: hier staat beschreven welke standaardzin de observator aan het kind mag zeggen. Het is 

vergelijkbaar met de ‘richtvragen’ in de uitgebreide versie van Tactiel Profiel. 

Hulp: achter deze subkop staat vermeld welke hulp toegestaan is. Dit kan bestaan uit een herhaling 
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van de Opdracht of specifieke uitleg, als een kind een taak niet begrijpt. Als er geen hulp geboden 

mag worden bij een item, staat dit ook op deze plaats vermeld.

Respons: hier staat zo specifiek mogelijk beschreven welke reactie van het kind gevraagd wordt om 

een item als beheerst te kunnen scoren.

Score: achter deze subkop staan steeds drie score-mogelijkheden vermeld, te weten 

 beheerst

 nog niet volledig beheerst

 niet beheerst

Per scoremogelijkheid wordt vermeld wanneer deze score van toepassing is.

In enkele gevallen kunnen verschillende reacties tot een gelijke score (bijvoorbeeld niet volledig 

beheerst) leiden.

Observatiepunten: hier worden specifieke observatiepunten beschreven, die uitgelokt kunnen 

worden met het voorgelegd item. Het zijn aandachtspunten, die betrekking hebben op de 

werkhouding en het tactiel functioneren in het bijzonder.

D. Samenstelling van de Verkorte Versie

Vanuit de gebruikersgroep van Tactiel Profiel werd de behoefte geuit om te komen tot een meer 

gestandaardiseerde Verkorte Versie van Tactiel Profiel. 

Om een verantwoorde selectie te maken van de items is de volgende procedure gevolgd.

De gegevens, die verkregen zijn uit het onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van Tactiel 

Profiel*, zijn gebruikt bij het verkorten van Tactiel Profiel 

Het aantal items op Tactiel Profiel bedraagt 430 verdeeld over 4 hoofdcategorieën 

(Tactiel-Sensorisch functioneren, Tactiel-Motorisch functioneren, Tactiel-Perceptueel functioneren 

en Praktische Vaardigheden). Met behulp van frequentieverdelingen is de moeilijkheidsgraad van 

elk item bepaald (hoeveel kinderen hebben het item als ‘beheerst’ gescoord). De items die het best 

differentiëren zijn meegenomen in de eerste selectie voor de verkorte versie (items die ongeveer 50 % 

van de kinderen correct hebben) 

Daarnaast zijn items meegenomen, die beheerst moeten worden door een kind aan het eind van een 

leeftijdsniveau.

De items die geselecteerd worden via de berekeningen, genoemd onder stap 1, zijn beoordeeld door 

een vertegenwoordiging van de projectgroep van Tactiel Profiel (projectuitvoerder, projectleider, 

ontwikkelaar Tactiel Profiel)

Deze groep heeft een voorstel gemaakt voor een Verkorte Versie op grond van statistische gegevens 

en een inhoudsanalyse. 

Het voorstel voor de ‘Verkorte Versie’ uit stap twee is in twee bijeenkomsten voorgelegd aan een 

panel van deskundigen uit de praktijk; degenen die hieraan hebben deelgenomen zijn terug te vinden 

in het Colofon, onder de titel ‘Adviseurs’.

In samenwerking met deze groep adviseurs werd de selectie definitief gemaakt.

1

2

3

*   Voor meer informatie over dit onderzoek wordt verwezen naar het rapport ‘Tactiel Profiel, 
onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van Tactiel en het ontwikkelen van een 
interventieboek’, Visio rapport nr. 2005-2
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Vervolgens heeft dezelfde vertegenwoordiging van de projectgroep van Tactiel Profiel als beschreven 

in stap twee (projectuitvoerder, projectleider, ontwikkelaar Tactiel Profiel) een start-versie gemaakt 

van de Verkorte Versie, waarin de items uitgewerkt zijn in protocollen volgens het vaste format 

(zie paragraaf C).

De protocollen zijn vervolgens in twee bijeenkomsten beoordeeld, besproken en aangevuld door de 

adviseurs. 

Alle aantekeningen die voortkwamen uit de verschillende bijeenkomsten zijn door de redactie  

verwerkt en hebben geresulteerd in de Verkorte Versie, die voor u ligt.

4

5

6
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2. Items bij visuele screening kijkdoos
Bied de voorwerpen of afbeeldingen aan op een kijkafstand van ongeveer 25 cm. Het is toegestaan 

dat het kind de kijkafstand zelf verkort.

Materiaal Richtvraag Respons

A 1 Kijkdoos 

materiaal 

KD A1 grote 

smilie

"Ik heb iets op tafel gelegd; probeer jij 
eens of je dat kunt zien." (observeer of 

het kind visueel zoekgedrag ver-

toont en fixeert op het aangeboden 

voorwerp, na het stellen van de 

richtvraag).

Het kind geeft een visuele respons 

bij een contrasterend object dat op 

de salontafel of op de grond ligt. 

Dit item komt terug als B7.

A 2 Kijkdoos 

materiaal 

KD A1 grote 

smilie

"Ik houd iets voor je gezicht; probeer jij 
eens of je dat kunt zien." (observeer of 

het kind visueel zoekgedrag ver-

toont en fixeert op het aangeboden 

voorwerp, na het stellen van de 

richtvraag).

Het kind geeft een visuele respons 

bij een contrasterend object dat 

op ooghoogte middenvoor en niet 

bewegend aangeboden wordt. Dit 

item komt terug als B8.

A 3 Kijkdoos 

materiaal 

KD A1 grote 

smilie

(observeer of het kind op het 

voorwerp kan fixeren en dit voor-

werp kan volgen in de aangegeven 

richting).

Het kind geeft een visuele respons 

bij een contrasterend object dat op 

ooghoogte horizontaal bewogen 

wordt. Dit item komt terug als B9.

A 4 Kijkdoos 

materiaal 

KD A1 grote 

smilie

(observeer of het kind op het 

voorwerp kan fixeren en dit voor-

werp kan volgen in de aangegeven 

richting).

Het kind geeft een visuele respons 

bij een contrasterend object dat 

op ooghoogte verticaal bewogen 

wordt. Dit item komt terug als B10.

A 5 Kijkdoos 

materiaal 

KD A1 grote 

smilie

(observeer of het kind op het 

voorwerp kan fixeren en dit voor-

werp kan volgen in de aangegeven 

richting).

Het kind geeft een visuele respons 

bij een contrasterend object dat op 

ooghoogte circulair bewogen wordt. 

Dit item komt terug als B11.

A 6 Kijkdoos 

materiaal 

KD A6 

kraaltjes

"Ik heb kleine kraaltjes neergelegd; kun 
jij ze vinden?" (observeer of het kind 

de kraaltjes gaat oppakken, bekij-

ken of aanwijzen). In plaats van de 

kraaltjes mogen ook candy beads 

worden gebruikt.

Het kind reageert op kleine details 

die goed met de ondergrond (blad 

van kinderstoel of op de (salon)

tafel) contrasteren. Dit item komt 

terug als B12.
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Materiaal Richtvraag Respons

B 7 Kijkdoos 

materiaal KD A1 

grote smilie

"Ik heb iets op tafel gelegd; probeer jij 
eens of je dat kunt zien." (observeer 

of het kind visueel zoekgedrag 

vertoont en fixeert op het 

aangeboden voorwerp, na het 

stellen van de richtvraag).

Het kind geeft een visuele respons 

bij een contrasterend object dat op 

de salontafel of op de grond ligt. Dit 

item is reeds gescoord als A1, indien 

het A-niveau afgenomen is.

B 8 Kijkdoos 

materiaal KD A1 

grote smilie

"Ik houd iets voor je gezicht; probeer jij 
eens of je dat kunt zien." (observeer 

of het kind visueel zoekgedrag 

vertoont en fixeert op het 

aangeboden voorwerp, na het 

stellen van de richtvraag).

Het kind geeft een visuele respons 

bij een contrasterend object dat 

op ooghoogte middenvoor en niet 

bewegend aangeboden wordt. Dit 

item is reeds gescoord als A2, indien 

het A-niveau afgenomen is.

B 9 Kijkdoos 

materiaal KD A1 

grote smilie

(observeer of het kind op het 

voorwerp kan fixeren en dit 

voorwerp kan volgen in de 

aangegeven richting).

Het kind geeft een visuele respons 

bij een contrasterend object dat op 

ooghoogte horizontaal bewogen 

wordt. Dit item is reeds gescoord als 

A3, indien het A-niveau afgenomen 

is.

B 10 Kijkdoos 

materiaal KD A1 

grote smilie

(observeer of het kind op het 

voorwerp kan fixeren en dit 

voorwerp kan volgen in de 

aangegeven richting).

Het kind geeft een visuele respons 

bij een contrasterend object dat op 

ooghoogte verticaal bewogen wordt. 

Dit item is reeds gescoord als A4, 

indien het A-niveau afgenomen is.

B 11 Kijkdoos 

materiaal KD A1 

grote smilie

(observeer of het kind op het 

voorwerp kan fixeren en dit 

voorwerp kan volgen in de 

aangegeven richting).

Het kind geeft een visuele respons 

bij een contrasterend object dat op 

ooghoogte circulair bewogen wordt. 

Dit item is reeds gescoord als A5, 

indien het A-niveau afgenomen is.

B 12 Kijkdoos 

materiaal KD A6 

kraaltjes

"Ik heb kleine kraaltjes neergelegd; kun jij 
ze vinden? "(observeer of het kind de 

kraaltjes gaat oppakken, bekijken 

of aanwijzen). In plaats van de 

kraaltjes mogen ook candy beads 

worden gebruikt.

Het kind reageert op kleine details 

die goed met de ondergrond (blad 

van kinderstoel of op de (salon)

tafel) contrasteren. Dit item is reeds 

gescoord als A6, indien het A-niveau 

afgenomen is.
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Materiaal Richtvraag Respons

B 13 Kijkdoos 

materiaal KD B13 

plastic auto’s

"Op tafel staan autootjes in verschillende 
kleuren. Kun je mij de gele geven?" 
(observeer of het kind gericht pakt 

nadat een bepaalde kleur genoemd 

is). Herhaal deze opdracht met de 

andere kleuren, minimaal twee keer 

(n.b. zorg ervoor dat de autootjes 

steeds terug worden gezet en in 

een gewijzigde volgorde geplaatst 

worden). 

Bij de auto’s en kleurpotloden mag 

je het kind laten matchen, in plaats 

van laten pakken, dit afhankelijk 

de mogelijkheden van het kind. De 

potloden mogen vervangen worden 

door potloden met fellere kleuren.

Het kind pakt een object in de 

gevraagde primaire kleur.

C 14 Kijkdoos 

materiaal KD 

C14 Gekleurde 

potloden (6 

kleuren)

"Voor je liggen kleurpotloden. Kun je 
mij de groene geven?" Herhaal deze 

opdracht voor alle zes kleuren; 

zorg ervoor dat de kleurpotloden 

steeds worden terug gelegd in een 

gewijzigde volgorde.

Kind pakt een kleurpotlood in de 

gevraagde kleur. Dit item komt 

terug als D19.

C 15 Kijkdoos 

materiaal KD C15 

geometrische 

vormpjes 

(rondje)

"Voor je ligt een klein zwart vormpje; weet 
je hoe deze heet?" 

Kind benoemt een zwarte, 

geometrische, vorm op een lichte 

achtergrond.

C 16 Kijkdoos 

werkblad KD C16

"Zie je misschien een lijn op het blad 
lopen? Waar begint deze lijn? Kun je hem 
met je vinger overtrekken?"

Kind geeft met de vinger aan 

waar een zwarte lijn op een lichte 

ondergrond loopt. Dit item komt 

terug als D21.

C 17 Kijkdoos 

werkblad KD C17

"Ik heb hier een kaartje. Als je heel goed 
kijkt, zie je misschien een paar kleine 
stipjes staan. Kijk eens of je ze ziet?" 
Wijs ze maar aan. Werkblad KD 24  

mag hier ook gebruikt worden.

Kind ziet zwarte stippen op een 

lichte achtergrond en wijst deze 

aan. Dit item komt terug als D23.
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Materiaal Richtvraag Respons

C 18 Kijkdoos 
materiaal KD C18

"Kun je de beker die op tafel staat in een 
keer pakken?" (observeer of het kind 
gericht pakt nadat de vraag gesteld 
is; zorg dat de beker geen hoog 
contrast heeft met de ondergrond 
en zet deze heel zacht neer, plak er 
desnoods een viltje onder. Biedt de 
beker niet recht voor het kind aan, 
maar iets naar rechts of links, zodat 
het niet uit gewoonte een greep 
doet op de plaats waar meestal een 
beker wordt aangeboden).

Kind ziet een object dat zich nog 
net binnen de oog-handradius 
bevindt, en laag contrasteert met 
de ondergrond. Dit item komt terug 
als D26.

D
E
F

19 Kijkdoos 
materiaal KD 
C14 Gekleurde 
potloden (6 
kleuren)

"Voor je liggen kleurpotloden. Kun je 
mij de groene geven?" Herhaal deze 
opdracht voor alle zes kleuren; 
zorg ervoor dat de kleurpotloden 
steeds worden terug gelegd in een 
gewijzigde volgorde.

Kind pakt een kleurpotlood in 
de gevraagde kleur. Dit item is 
al gescoord als C14, indien het 
C-niveau afgenomen is.

D
E
F

20 Kijkdoos 
materiaal 
KD D20 
geometrische 
vormpjes

"Kun jij mij vertellen, welke vormen op de 
tafel liggen?" De vormen tegelijk op 
tafel leggen.

Kind benoemt meerdere zwarte, 
geometrische vormen op een lichte 
achtergrond.

D
E
F

21 Kijkdoos 
werkblad KD C16

"Zie je misschien een lijn op het blad 
lopen? Waar begint deze lijn? Kun je hem 
met je vinger overtrekken?"

Kind geeft met de vinger aan 
waar een zwarte lijn op een lichte 
ondergrond loopt. Dit item is 
al gescoord als C16, indien het 
C-niveau afgenomen is.

D
E
F

22 Kijkdoos 
werkblad KD D22

"Op dit blad staan lijnen door elkaar 
getekend. Kun jij deze overtrekken met je 
vinger?"

Kind geeft met de vinger aan waar 
meerdere zwarte lijnen lopen op 
een lichte achtergrond.

D
E
F

23 Kijkdoos 
werkblad KD C17

"Ik heb hier een kaartje. Als je heel goed 
kijkt, zie je misschien een paar kleine 
stipjes staan. Kijk eens of je ze ziet? Wijs 
ze maar aan."

Kind ziet zwarte stippen op een 
lichte achtergrond en wijst deze 
aan. Dit item is al gescoord als C17, 
indien het C-niveau afgenomen is.
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Materiaal Richtvraag Respons

D
E
F

24 Kijkdoos 
werkblad KD D24

"Op dit kaartje staan stippen die heel 
moeilijk te zien zijn. Als je ze kunt zien, 
wijs ze dan aan."

Kind ziet stippen, die laag 
contrasterend zijn met de 
achtergrond en wijst deze aan.

D
E
F

25 Kijkdoos 
werkblad KD D25

"Ik heb hier twee plaatjes. Kun jij 
me vertellen wat erop staat? Welk 
plaatje kun je beter zien, de grote of 
de kleine?"

Kind benoemt een grote en een 
kleine, zwarte lijntekening.

D
E
F

26 Kijkdoos 
materiaal KD C18

"Kun je de beker die op tafel staat 
in een keer pakken?" (observeer 
of het kind gericht pakt nadat de 
vraag gesteld is; zorg dat de beker 
geen hoog contrast heeft met de 
ondergrond en zet deze heel zacht 
neer, plak er desnoods een viltje 
onder. Biedt de beker niet recht 
voor het kind aan, maar iets naar 
rechts of links, zodat het niet uit 
gewoonte een greep doet op de 
plaats waar meestal een beker wordt 
aangeboden).

Kind ziet een object dat zich nog 
net binnen de oog-handradius 
bevindt, en laag contrasteert met de 
ondergrond. Dit item is al gescoord 
als C18, indien het C-niveau 
afgenomen is.
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

1.1 Tactiel gewaarworden TG

Observatie-item

Reageert positief op lichaamscontact, zoals bij oppakken, wiegen of knuffelen.

Nummer van het item 

TG A1

Benodigdheden

Voor dit item worden geen specifieke materialen aan het kind aangeboden.

Aanbieding

Observeer tijdens verzorgingsmoment of knuffelcontact.

Opdracht 

Laat de ouder tegen het kind praten, terwijl deze het kind oppakt en tegen zich aan houdt, streelt, 

knuffelt en daarna wiegt. Laat de ouder het twee maal doen; één keer negatief scoren zegt niet 

alles.

Hulp

Het aanraken kan ondersteund worden met praten of zingen.

Respons

Het kind wendt zich toe en laat door lichaamstaal of glimlachen blijken dat het zich prettig voelt 

bij het lichaamscontact: het ontspant zich, laat zich troosten. 

Score

Beheerst: reageert beide keren positief. 

Niet volledig beheerst: reageert slechts één keer keer positief. 

Niet beheerst: reageert beide keren niet. Reageert afwijzend op lichaamscontact: verstijft, gaat 

huilen.  

Observatiepunten

Als het kind lichaamscontact afwijst, ga dan na waarom het kind dit afwijst; wat vindt het niet 

prettig: om stevig vastgehouden te worden, of knuffelcontact, of de beweging tijdens het wiegen. 

Ga dan ook na of het kind bij iedere persoon die het vasthoudt afwerend is. 
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

1.1 Tactiel gewaarworden TG

Observatie-item

Geeft een reactie op een toevallige aanraking. 

Nummer van het item 

TG A6

Benodigdheden

Stevige, middelgrote bal zonder geluid.

Aanbieding

Het kind zit op de grond.

Opdracht

Een bal naar het kind toerollen, zodat deze het kind aanraakt. Doe dit zes keer: twee maal tegen de 

rug, twee maal tegen het linkerbeen en twee maal tegen het rechterbeen. 

Hulp

Als het kind niet reageert, probeer het dan nog een keer, terwijl het kind blote benen heeft.

In plaats van rollen, kan de bal ook even tegen het lichaam aangehouden worden. 

Respons

Het kind reageert op een bal die tegen het lichaam aanrolt. Mogelijke reacties: verstillen, met de 

stem een reactie geven, terugtrekken (schrikreactie), het lichaam bewegen, wegdraaien, de plaats 

waar de bal het lichaam geraakt heeft opzoeken met de hand. 

Score

Beheerst: reageert zes keer met een duidelijke respons (lichaamstaal of motorisch).

Niet volledig beheerst: reageert vier keer; noteer bij welk lichaamsdeel. 

Niet beheerst: reageert minder dan vier keer.  

Observatiepunten

Let op de manier van reageren: is er mogelijk sprake van tactiele afweer: het kind reageert extreem 

schrikachtig bij toevallige, onverwachte aanraking. 

Ga na als het kind niet reageert, waar dat aan kan liggen: heeft het bijvoorbeeld dikke kleding aan, 

waardoor het moeilijker is om de bal te voelen, is er heel zacht gegooid, waardoor de bal nauwelijk 

het lichaam heeft aangeraakt, is het kind afgeleid door omgevingsprikkels (geluid, geur), is het 

kind fit? 
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

1.1 Tactiel gewaarworden TG

Observatie-item

Reageert over het algemeen positief op vast voedsel. 

Nummer van het item 

TG A10

Benodigdheden

Voedsel met stukjes; niet te fijn gemaakt. 

Aanbieding

Zet het voedsel in een bakje of op een bordje voor het kind; op tafel of kinderstoel.

Opdracht

Laat de ouder het kind te eten geven. Neem dit item alleen af bij kinderen die de leeftijd hebben om 

stukjes te eten (8 maanden). 

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden.

Respons

Het eten van stukjes in eten; groente- of fruithap of brood gaat goed, zonder bijzonderheden. 

Score

Beheerst: het eten van stukjes gaat goed.

Niet volledig beheerst: kan wel al kleine stukjes eten, zolang het er nog niet te veel zijn; het 

merendeel van het eten bestaat nog uit gladde substantie.

Niet beheerst: het eten van stukjes gaat nog niet.

Observatiepunten

Vraag aan de ouders of er voorkeur is voor bepaald eten. 

Het is normaal dat kinderen moeten wennen aan nieuwe smaken en substanties; bij blinde kinderen 

kan dit meer tijd kosten.

Ga na of er bijzonderheden zijn geweest in de vroege ontwikkeling, wat betreft het eten; zoals 

vroeggeboorte, sondevoeding, problemen bij de overgang van borstvoeding op flesvoeding.

Observeer of het kind negatief reageert op de lepel en het afvegen van de mond met de lepel of de 

slab. 
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

1.2 Opmerken OM

Observatie-item

Realiseert zich dat de bekende ander tastbaar is. 

Nummer van het item 

OM A2

Benodigdheden

Voor dit item worden geen specifieke materialen aan het kind aangeboden.

Aanbieding

Observeer dit bijvoorbeeld tijdens contactspelletjes. 

Opdracht

Laat de ouder uitnodigend zijn, zodat het kind uitgelokt wordt om de ouder te gaan aftasten en 

onderzoeken. Let op dat er niet te veel gestuurd wordt. 

Hulp

Als het kind niet uit zichzelf gaat tasten bij de ouder, pak dan de hand van het kind en ga voor 

korte tijd samen de ouder aftasten. Daarna moet het kind dit overnemen en zelfstandig, actief de 

ouder aftasten. 

Respons

Het kind gaat een ander, bekend persoon verkennen met de handen of vleit zich tegen de ouder 

aan. Hiermee laat het zien dat het zich realiseert dat een ander tastbaar is. 

Score

Beheerst: realiseert zich dat een ander tastbaar is.

Niet volldig beheerst: realiseert zich, na hulp, dat een ander tastbaar is.

Niet beheerst: realiseert zich niet dat een ander tastbaar is.

Observatiepunten

Als het kind het item beheerst, en dus bekende mensen verkent, kan ook nagegaan worden of het 

dit ook doet bij onbekende mensen.

Als het kind ook met hulp niet gaat tasten, observeer dan of het daarbij echt een afweerreactie 

laat zien: huilen, handen lostrekken, gespannen raken. 

Hoofdstuk 3



32

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

1.2 Opmerken OM

Observatie-item

Merkt veranderingen in grondoppervlakken op, zoals gras en tegels en reageert met een motorische 

respons.

Nummer van het item 

OM A12

Benodigdheden

Grondoppervlakken met veranderingen.

Aanbieding

Laat het kind; binnen of buiten door de ruimte bewegen en zorg dat er ergens een duidelijk verschil is 

in grondoppervlak, bijvoorbeeld een vloerkleed en andere vloerbedekking in de kamer. 

Opdracht

Observeer of het kind veranderingen in grondoppervlakken opmerkt.

Hulp

Bij jonge kinderen die alleen nog schuiven of rollen, zorgen dat ze zich in de buurt van de overgang 

bevinden. Het bewegen door de ruimte is geen doel van dit item. 

Als oudere kinderen geen reactie laten zien bij de overgang, kan gevraagd worden: Wat voel je?

Respons

Het kind stopt of kruipt achteruit als het voelt dat het grondoppervlak veranderd is, of het laat met 

de handen of voeten zien dat het de overgang opmerkt: een paar keer heen en weer gaan over de 

overgang tussen de grondoppervlakken of bewust het andere grondoppervlak opzoeken.

Score

Beheerst: merkt de overgang op.

Niet volledig beheerst: bij dit item niet te scoren.

Niet beheerst: merkt de overgang niet op.

Observatiepunten

Let erop of het kind het gehoor inschakelt bij het onderscheiden van verschillende ondergronden 

(gras klinkt anders dan tegels).

Ga na of het kind tactiele afweer heeft bij bepaalde ondergronden.

Als het kind geen verschil opmerkt, ga dan na of dat wellicht komt omdat het kind de overgangen zo 

gewoon vindt dat het er niet meer van opkijkt. 

Als het kind op schoenen loopt, ga dan na of de schoenzolen een belemmering vormen. Probeer het 

dan ook op blote voeten. 

Als het kind geen verschil merkt met de voeten, ga dan na of het dit wel met de handen opmerkt. 
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

1.3 Lichaamsbewustzijn LB

Observatie-item

Wordt zich bewust van het eigen lichaam. 

Nummer van het item 

LB A2

Benodigdheden

Voor dit item worden geen specifieke materialen aan het kind aangeboden.

Aanbieding

Leg het kind neer op een plaats waar het zich prettig, op zijn gemak, voelt. 

Opdracht

Observeer of het kind zich bewust wordt van het eigen lichaam en met de voetjes en handjes gaat 

spelen. 

Hulp

Zet het kind in een wipstoel of maxicosi, zodat de handen en voeten makkelijker bij elkaar komen. 

Respons

Het kind is lijfelijk bezig: het ontdekt zijn handjes en voetjes en raakt zichzelf aan. Het houdt de 

handjes bij de voetjes, de handjes bij elkaar, met de voetjes trappelen, tenen in de mond stoppen, 

knieën bewegen. 

Het kind moet echt onderzoeken en variëren; het is niet voldoende als het alleen de handen in de 

lucht steekt of als het alleen met de voeten trappelt. Het is belangrijk dat de aanrakingen niet 

toevallig gebeuren. Dit kan natuurlijk in eerste instantie wel het begin zijn, maar na verloop van tijd 

moet het kind actief met de handjes en voetjes gaan spelen en ontdekken.

NB Dit is een item voor kinderen tot ongeveer 1 jaar. Oudere kinderen hoeven dit gedrag niet meer te 

laten zien, vraag na of het kind dit wel gedaan heeft. 

Score

Beheerst: ontdekt zijn lichaam.

Niet volledig beheerst: onderzoekt alleen met handen. Onderzoekt alleen met voeten.

Niet beheerst: ontdekt zijn lichaam niet. 

Observatiepunten

Observeer of het kind voorkeur heeft voor één lichaamszijde.

Let op de motoriek van het kind: of deze voldoende ontwikkeld is, of dat deze het kind belemmert in 

het ontdekken van het eigen lichaam.

Ga na of het kind zichzelf begeleidt en ondersteunt met geluidjes.
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

1.3 Lichaamsbewustzijn LB

Observatie-item

Lokaliseert waar aanraking op de huid plaatsvindt door het geven van een motorische respons. 

Nummer van het item 

LB A4

Benodigdheden

Theelepeltje van metaal 

Aanbieding

Het kind zit of bevindt zich op de arm van de ouder. 

Opdracht

Raak met het lepeltje het kind op de onderarm en het bovenbeen aan. Houdt het lepeltje een paar 

seconden op het lichaam en haal het vervolgens weer weg.

Raak achtereenvolgens aan: arm, been.

Hulp

Als het kind niet reageert, houdt het lepeltje dan langer op het lichaam.

Respons

Het kind lokaliseert de plaats van het lepeltje: gaat met de hand naar de plek waar het lepeltje zich 

bevindt of bevond of trekt been of arm terug. 

Score

Beheerst: lokaliseert beide plaatsen.

Niet volledig beheerst: lokaliseert één plaats; noteer arm of been.

Niet beheerst: het kind lokaliseert geen plaats. 

Observatiepunten

Observeer of het kind direct gericht naar de plaats gaat waar het aangeraakt is.

Observeer of het afwijzend reageert op de aanraking.

Hoofdstuk 3



35

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Observatie-item

Gebruikt mond en handen samen om sensorische informatie te verkrijgen; bijvoorbeeld koud, warm, 

glad, ruw of vormwaarneming. 

Nummer van het item 

TGV A2

Benodigdheden

Sleutelbos (Zie foto pagina 251) van het merk Lilliputiens: dit is een voorwerp met zowel harde als 

zachte materialen met verschillende texturen.

Aanbieding

Geef het kind de sleutelbos recht van voren. Tik ermee op de hand en geef de sleutelbos daarna.

Opdracht

Er mag verbale stimulatie gegeven worden, bijvoorbeeld: Voel eens, wat daar aan zit. De precieze 

inhoud van wat er gezegd wordt, is niet belangrijk. 

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden.

Respons

Het kind gebruikt de mond en handen samen om de verschillende texturen en vormen van de sleutel-

bos te voelen. Het kind manipuleert en varieert met de sleutelbos; niet alleen bijten op één textuur, 

niet alleen schudden, maar een combinatie van handelingen. 

Score

Beheerst: gebruikt mond en handen samen.

Niet volledig beheerst: gebruikt hoofdzakelijk de mond of de handen, maar nog weinig samen.

Niet beheerst: gebruikt noch de mond, noch de handen. 

Observatiepunten

Let op de strategie die het kind gebruikt om de sensorische kwaliteiten van voorwerpen te  

onderzoeken.

Let op of het kind nooit iets in de mond stopt en of er in dat geval sprake is van afweer.

Observeer of het kind voorkeur heeft voor bepaalde materialen of texturen van de sleutelbos.

Ga na of het kind alles verkent of dat het bij de eerste textuur blijft hangen. 
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Observatie-item

Voelt gericht aan materialen en texturen met de vingertoppen. 

Nummer van het item 

TGV A6

Benodigdheden

Sleutelbos (Zie foto pagina 251) van het merk Liliputiens: voorwerp met verschillende materialen/

texturen (hetzelfde voorwerp als TGV A2; observeer hier ander gedrag voor oudere kinderen). 

Aanbieding

Leg de sleutelbos voor het kind. Stimuleer het kind om te gaan zoeken, door even met het speeltje 

tegen de handen te tikken of op de grond of tafel te tikken. Als het kind hier niet op reageert, mag 

het voorwerp in de hand van het kind gelegd worden.

Opdracht

Observeer of het kind gericht met de vingertoppen de texturen en materialen van het voorwerp 

onderzoekt. Er mag verbale stimulatie gegeven worden: Voel eens wat ik je gegeven heb?

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden. 

Respons

Het kind voelt gericht met de vingertoppen aan de verschillende texturen van het speeltje. 

Het moet meer zijn dan alleen vluchtig voelen en alleen opmerken; het kind moet de texturen en 

materialen echt onderzoeken en eventueel vergelijken met de vingertoppen. Het kind moet meer 

doen dan alleen het voorwerp in de mond stoppen, want dat is een vaardigheid die meer bij jongere 

kinderen past (item TGV A2).

Score

Beheerst: voelt gericht met de vingertoppen.

Niet volledig beheerst: voelt vluchtig met de vingertoppen.

Niet beheerst: voelt niet gericht met de vingertoppen. 

Observatiepunten

Indien het kind het item niet beheerst, ga dan na of er sprake is van tactiele afweer en het kind 

daarom niet met de vingertoppen voelt. 

Ga na of het kind voorkeur heeft voor bepaalde materialen: bij één textuur blijven hangen.

Observeer of het kind de sleutelbos voldoende kan manipuleren. 

Hoofdstuk 3



37

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

1.5 Propriocepsis PC

Observatie-item

Past de stand van de hand aan als het een bekend voorwerp gaat pakken. 

Nummer van het item 

PC A2

Benodigdheden

Beker van het kind. Stukjes appel; of ander fruit dat bekend is voor het kind.  

Aanbieding

Biedt de beker en de stukjes appel op het kinderstoelblad of een tafel aan.

Opdracht

Tik met de vingers op de plaats waar het fruit ligt. Er liggen stukjes appel. Pak maar en eet maar op.

Hierna het fruit wegnemen en de beker met een tik neerzetten. Pak maar. 

Hulp

Als het kind niet uitzichzelf het eerste stukje fruit pakt, geef het dan in de hand en stuur het handje 

om het volgende stukje te pakken. Daarna moet het kind het zelf overnemen.

Respons

Het kind past de stand van de hand aan, zowel bij het pakken van een stukje fruit of koekje, als bij 

het pakken van de beker. 

Score

Beheerst: past in beide situaties de stand van de hand aan. 

Niet volledig beheerst: past in één situatie de stand van de hand aan.

Niet beheerst: past de stand van de hand niet goed aan.

Observatiepunten

Ga na of het kind geen eten met de handen wil pakken. Dit is een alarmsignaal. 

Observeer of het kind bij het fruit de afstand naar het fruit onthoudt, dus of het vrij gericht pakt, of 

dat het elke keer opnieuw moet zoeken. 
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

1.5 Propriocepsis PC

Observatie-item

Bewaart het evenwicht bij schootspelletjes. 

Nummer van het item 

PC A6

Benodigdheden

Voor dit item worden geen specifieke materialen aan het kind aangeboden.

Aanbieding

De observator zit op de grond met de benen vooruit. Het kind zit op de benen van de observator.

Opdracht

De observator beweegt met zijn benen en kijkt of het kind het evenwicht kan bewaren. Varieer in 

bewegingen: begin met kleine bewegingen en als dit goed gaat, breidt het dan langzaam uit tot 

grotere bewegingen, waarbij de benen steeds wat hoger opgetild worden. Houdt de handen om het 

kind, zodat het niet omvalt als het het evenwicht niet kan bewaren. 

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden. 

Respons

Het kind bewaart het evenwicht, terwijl de benen van de observator bewegen. Het is de bedoeling 

dat het kind bij alle bewegingen het evenwicht bewaart, dus ook als de observator de benen iets 

hoger optilt.

Score

Beheerst: bewaart het evenwicht bij alle bewegingen.

Niet volledig beheerst: bewaart het evenwicht alleen bij kleine bewegingen. 

Niet beheerst: het lukt niet om het evenwicht te bewaren.

Observatiepunten

Als een kind een hoge spiertonus heeft, zal het dit item niet goed uitvoeren. Dit heeft dan minder 

met de propriocepsis te maken. Om in dit geval erachter te komen hoe het kind de propriocepsis 

ontwikkelt, wordt aangeraden de andere items van PC af te nemen (uitgebreide versie).

Observeer de opvangreacties van het kind: handen uitsteken als het valt, om zich op te vangen.

Ga na of het kind plezier heeft in de oefening, of dat het angstig is, of juist overmoedig. 

Let op of het kind handig is in deze oefening, of dat het moeite kost om het evenwicht te bewaren.
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

2.1 Tastend onderzoeken TO

Observatie-item

Onderzoekt een voorwerp dat niet in de hand past.

Nummer van het item 

TO A8

Benodigdheden

Hobbelpaard; zorg ervoor dat er geen scherpe onderdelen aan zitten. 

Aanbieding

Het kind zit op de grond. Zet het hobbelpaard hoorbaar bij het kind in de buurt. 

Opdracht
"Kijk eens wat dit is. Wat voel je allemaal?"

Observeer of het kind het hobbelpaard gaat onderzoeken.

Hulp

Breng de handen van het kind naar het hobbelpaard, als het dit niet uit zichzelf doet.

Respons

Het kind onderzoekt tastend het hobbelpaard: het voelt de vormen, eventueel texturen, beweegt het 

hobbelpaard, tikt erop en reikt verder dan alleen het deel dat direct binnen handbereik is. De voeten 

mogen ook ingeschakeld worden, maar dat hoeft niet. 

Score

Beheerst: onderzoekt het hobbelpaard uitgebreid.

Niet volledig beheerst: onderzoekt het hobbelpaard globaal, vluchtig. Onderzoekt gedeeltelijk (alleen 

het deel waar het direct mee in aanraking komt).

Niet beheerst: onderzoekt het hobbelpaard niet.

Observatiepunten

Let erop of er bepaalde onderdelen van het hobbelpaard zijn die de voorkeur van het kind hebben.

Observeer welke strategie het kind gebruikt om het hobbelpaard te onderzoeken: als het zit, gaan 

staan om verder te kunnen reiken.

Ga na of het mond of mond en handen samen gebruikt en of beide handen worden ingeschakeld.

Let op of het kind herkent wat het is en aangeeft op het hobbelpaard te willen.

Let op of het kind stopt met onderzoeken als het hobbelpaard beweegt of dat het dit juist uitlokt. 
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

2.1 Tastend onderzoeken TO

Observatie-item

Zoekt tactiele ervaringen op zonder dat deze aangeboden worden. 

Nummer van het item 

TO A11

Benodigdheden

Boxkleed; ontdekkleed met verschillende texturen en speeltjes

Aanbieding

Leg of zet het kind op het kleed.

Opdracht

Observeer of het kind uit zichzelf allerlei voorwerpen en texturen op of aan het kleed gaat 

onderzoeken.

Hulp

Als het kind helemaal niets doet of bij één voorwerp van het kleed blijft hangen, geef dan een 

auditieve prikkel: maak geluid met één van de (andere) voorwerpen of krabbel over delen van het 

kleed. Bij wat oudere kinderen kan gezegd worden: 
"Zoek eens verder. Voel je iets, waar is een speeltje?" 

Respons

Het kind onderzoekt uit zichzelf meerdere voorwerpen of texturen van het kleed. Het gaat om 

gevarieerd ontdekken; het is niet de bedoeling dat het bij één voorwerp blijft hangen. 

Score

Beheerst: onderzoekt uit zichzelf meerdere voorwerpen/texturen.

Niet volledig beheerst: onderzoekt één voorwerp/textuur. Onderzoekt alleen na hulp meerdere 

voorwerpen/texturen. 

Niet beheerst: onderzoekt het kleed niet. 

Observatiepunten

Ga na of het kind voor- of afkeur heeft voor bepaalde voorwerpen of texturen.

Observeer of het kind alleen voorwerpen en texturen binnen handbereik onderzoekt of dat het ook 

verder reikt en gaat verkennen.

Let op of het kind de rand van het kleed opmerkt, ten opzichte van de ondergrond. 

Observeer of het kind alleen tactiele ervaringen opzoekt als deze beloond worden met een geluid.
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

2.2 Manipuleren MP

Observatie-item

Manipuleert een voorwerp met beide handen. 

Nummer van het item 

MP A1

Benodigdheden

Babygym met verschillende voorwerpen; liefst harde en zachte 

Aanbieding

Zet de babygym voor het kind als het in een stoeltje, of zelfstandig zit. Als het kind ligt, zet de 

babygym dan over het kind heen.

Opdracht

Observeer of het kind de verschillende voorwerpen van de babygym manipuleert met beide handen.

Hulp

Breng de handen van het kind bij de babygym, als het niet uit zichzelf begint met manipuleren.

Respons

Het kind manipuleert gevarieerd met beide handen de voorwerpen van de babygym: 

ermee ronddraaien, erop slaan, tegen elkaar aan slaan, van de ene hand naar de andere overpakken, 

erin knijpen, eraan trekken, krabbelen etcetera. 

Score

Beheerst: manipuleert gevarieerd met beide handen.

Niet volledig beheerst: manipuleert met één hand. Manipuleert maar op één manier.

Niet beheerst: doet niets met de babygym

Observatiepunten

Observeer of er variatie is tijdens het manipuleren. 

Ga na hoe lang het kind deze activiteit volhoudt.

Let op of het kind voorkeur heeft voor bepaalde vormen of materialen.

Observeer of het kind twee handen in de middenlijn kan brengen. Observeer of het met één hand iets 

vast houdt en tegelijk met de andere hand onderzoekt. 

Let op of het kind geluiden gaat maken, als reactie op de geluiden van de babygym.

Als het kind niet reageert op de babygym, ga dan na of dit komt door de voorwerpen die eraan 

hangen. Het geluid veroorzaakt door aanraking, kan een rol kan spelen.
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

2.2 Manipuleren MP

Observatie-item

Manipuleert met bewegende onderdelen van (spel)materiaal.

Nummer van het item 

MP A4

Benodigdheden

Speelgoedtelefoontje met drukknoppen (Zie foto pagina 251), schuifje en beweegbaar balletje, merk 

Ambi Toys

Aanbieding

Biedt de telefoon aan terwijl het kind zit.

Opdracht

De observator zegt: 
"Hier heb je een telefoon. Ga er maar mee spelen." 

Hulp

Als het kind niet uit zichzelf met de telefoon gaat spelen, begin dan samen met het kind te spelen. 

Geef alleen een aanzet; het kind moet zelf gaan manipuleren met de telefoon.

Respons

Het kind manipuleert met de bewegende onderdelen van de telefoon: eraan draaien, onderzoeken hoe 

het werkt, erop duwen.  

Score

Beheerst: manipuleert met de telefoon.

Niet volledig beheerst: manipuleert met de telefoon, na hulp.

Niet beheerst: manipuleert niet met de telefoon. 

Observatiepunten

Let op of het kind beide handen gebruikt om te manipuleren. Zo niet: welke hand gebruikt het?

Ga na of het kind opmerkt dat er meerdere beweegbare delen zijn.

Observeer of het kind de delen soepel, goed gecoördineerd beweegt, of onhandig.

Let op of het kind alleen hard duwt op de onderdelen of dat het de kracht kan aanpassen. 
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

2.3 Tweehandigheid TH

Observatie-item

Pakt voorwerpen van de ene hand over in de andere hand. 

Nummer van het item 

TH A2

Benodigdheden

Rammelaar  

Aanbieding

Geef de rammelaar in de hand van het kind.

Opdracht

Observeer of het kind de rammelaar overpakt.  

Hulp

Stop de rammelaar in de andere hand en kijk of het kind de rammelaar over pakt in de hand, waar het 

eerst de rammelaar in hield. Zeg bij een kind ouder dan anderhalf jaar: 
"Doe het maar in je andere hand."

Respons

Het kind pakt de rammelaar over van de ene hand in de andere hand. Het kind moet dit zowel van de 

linker naar rechter, als van rechter naar de linkerhand laten zien. 

Score

Beheerst: pakt de rammelaar twee keer over, van links naar rechts en van rechts naar links.

Niet volledig beheerst: één keer met hulp.

Niet beheerst: pakt de rammelaar niet over.

Observatiepunten

Let erop of het kind vanaf de leeftijd van zes maanden, het overpakken in de middenlijn doet, of het 

dus de handen naar elkaar toebrengt in de middenlijn.  
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

2.3 Tweehandigheid TH

Observatie-item

Houdt een voorwerp in de hand, bij het aanbieden van een tweede voorwerp pakt het kind dit in de 

andere hand en houdt beide voorwerpen vast. 

Nummer van het item 

TH A4

Benodigdheden

Twee rammelblokjes; niet te groot zodat ze makkelijk in de hand passen

Aanbieding

Geef het kind één blokje in de hand en biedt vervolgens het tweede blokje aan, in de buurt van de 

hand die nog leeg is. Maak geluid met het blokje. 

Opdracht

De observator zegt: "Pak maar."
Observeer of het kind het tweede blokje met de hand pakt die nog leeg is. 

Hulp

Als het kind op het tweede blokje niet reageert, kan zachtjes met het blokje op de lege hand getikt 

worden. 

Respons

Het kind houdt één blokje in de ene hand en als het tweede blokje aangeboden wordt, pakt het dit 

met de andere hand, die nog leeg is, zonder het eerste blokje los te laten. Het kind moet de blokjes 

even vast kunnen houden en dus niet gelijk laten vallen.  

Score

Beheerst: houdt in elke hand één blokje.

Niet volledig beheerst: pakt het tweede blokje met de lege hand, maar laat al snel het blokje in de 

andere hand los.

Niet beheerst: het lukt niet om in elke hand één blokje vast te houden.

Observatiepunten

Het is ook belangrijk dat het kind de blokjes uiteindelijk weer kan loslaten.

Observeer of het kind de twee blokjes tegen elkaar aan gaat slaan. 

Ga na of contact met de handpalm vermeden wordt. 

Let op of het kind vanaf de leeftijd van 6-7 maanden overpakt, voor het andere blokje wordt 

aangenomen.   
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

2.4 Grote en nabije ruimte GNR

Observatie-item

Durft zich, op welke manier dan ook, door de ruimte te bewegen in aanwezigheid van de ouder.

Nummer van het item 

GNR A5

Benodigdheden

Voor dit item worden geen specifieke materialen aan het kind aangeboden. 

Aanbieding

Het kind zit op de grond of staat, met de ouder in de nabijheid. 

Opdracht

Observeer of het kind zich door een ruimte durft te bewegen, in aanwezigheid van de ouder. 

Voer dit item uit in een ruimte die voor het kind bekend is.

Hulp

Laat de ouder het kind uitlokken door het kind te roepen of op een andere manier geluid te maken, 

bijvoorbeeld met een speeltje.

Respons

Het gaat erom dat het kind zich door de ruimte durft te bewegen. Het maakt niet uit hoe: rollen, 

kruipen, lopen (met een loopkar), met of zonder aanrakingscontact van de ouder, zolang het initiatief 

maar bij het kind blijft. Als de ouder het kind op zijn benen laat zitten en dan zelf door de ruimte gaat 

schuiven en het kind eigenlijk niets hoeft te doen, wordt dit niet als een juiste uitvoering gezien. Het 

initiatief ligt dan namelijk bij de ouder.

Score

Beheerst: durft zich door een ruimte te bewegen met de ouder in de nabijheid.

Niet volledig beheerst: durft zich alleen door de ruimte te bewegen als ouder helpt en steeds 

bevestigt dat hij er is. 

Niet beheerst: durft zich nog niet door de ruimte te bewegen  

Observatiepunten

Voor de jonge kinderen is het belangrijk dat de ouder dichtbij is, zodat ze zich veilig voelen om zich te 

bewegen.

Let op of het kind de handen en voeten gebruikt om te tasten en de ruimte te verkennen, zodat het 

niet zomaar ergens tegen aan botst.

Ga na of het kind zich ook durft te bewegen in een voor hem onbekende ruimte.

Observeer of het kind zich door de ruimte beweegt op een wijze die bij de leeftijd past.

Observeer of het kind bepaalde obstakels verwacht, zoals meubels in een bekende ruimte; 

let bijvoorbeeld op of het zich gaat optrekken aan de tafel.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

3.1 Herkennen HK

Observatie-item

Herkent tastend een voorwerp en weet hierdoor of dit bekend of onbekend is.

Nummer van het item 

HK A2

Benodigdheden

Mandje met verschillende speeltjes. Een favoriet speeltje van het kind

Aanbieding

Geef het kind een mandje met verschillende voor het kind onbekende speeltjes en voeg een favoriet 

speeltje van het kind zelf toe.

Opdracht

Observeer of er verschil is in reactie op het bekende en de onbekende voorwerpen.

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden.

Respons

Het kind laat blijken het eigen speeltje te herkennen: lacht, brabbelt, klemt het tegen zich aan, 

brengt het naar de mond. De reactie bij dit eigen speeltje is anders dan de reactie of het gedrag bij de 

onbekende voorwerpen. 

Score

Beheerst: herkent het eigen speeltje.

Niet volledig beheerst: bij dit item niet te scoren.

Niet beheerst: herkent het eigen speeltje niet. 

Observatiepunten

Bekijk hoe het kind de tast inschakelt en de voorwerpen onderzoekt.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

3.2 Detailwaarneming DW

Observatie-item

Voelt aan details van kleding van een ander.

Nummer van het item 

DW A2

Benodigdheden

Fopspeenketting (Zie foto pagina 252) met klem om aan kleding te bevestigen; merk Haba

Aanbieding

Observator bevestigt de ketting met de klem op de trui van de ouder. 

Het kind zit op de schoot van de ouder, met het gezicht naar de ouder toe.

Opdracht

Observeer of het kind de ketting op de trui opmerkt. 

Hulp

Leg de hand van het kind in de buurt van een deel van de ketting. Als het hierna de onderdelen niet 

gaat opzoeken, ga dan even met de hand van het kind over een kraal van de ketting. 

Respons

Het kind merkt de details van de ketting op: het voelt eraan, blijft even hangen bij het poppetje en bij 

de kralen, glijdt erlangs of manipuleert er mee. 

Score

Beheerst: merkt één of meerdere details op. 

Niet volledig beheerst: merkt de details alleen op na hulp. 

Niet beheerst: merkt de details niet op. 

Observatiepunten

Ga na of het kind het eng vindt om bij een ander aan de kleding te voelen.

Observeer of het kind vluchtig alle kralen en dergelijke verkent of dat het ermee speelt, waardoor 

misschien niet alle details ontdekt worden.

Observeer of het kind met de handpalm en alle vingers tast of dat het ‘pulkt’ met één vinger.

Ga na of het kind voldoende stevig kan zitten om de handen te gebruiken.

Let op of het kind met één hand tast of met twee handen, of afwisselend.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

3.2 Detailwaarneming DW

Observatie-item

Voelt details aan de binnenkant van een voorwerp. 

Nummer van het item 

DW A5

Benodigdheden

Rinkelblok; blokje met spijlen, waar belletje in zit (zie foto pagina 252).

Aanbieding

Leg het rinkelblok recht voor het kind neer op de grond of op tafel.

Opdracht

Observeer of het kind op zoek gaat naar het detail in het rinkelblok: het belletje.

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden.

Respons

Het kind merkt het belletje in het blok op.

Score

Beheerst: merkt het belletje op.

Niet volledig beheerst: merkt alleen na hulp het belletje op.

Niet beheerst: merkt het belletje niet op.

Observatiepunten

Observeer of het kind gericht gaat zoeken naar het belletje (vanwege het geluid) of dat het dit 

belletje toevallig ontdekt als het aan de spijltjes voelt. 

Noteer of het belletje met de vingers of de tong wordt opgemerkt.

Let op of het kind probeert om met de vingers of mond in de vorm te komen of dat alleen de 

buitenkant wordt gepakt.

Hoofdstuk 3



49

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

3.3 Discrimineren DC

Observatie-item

Maakt onderscheid in tastkwaliteit.

Nummer van het item 

DC A2

Benodigdheden

Vier verschillende ballen; de ballen hebben dezelfde grootte, maar verschillen in tastkwaliteit. 

Mandje.   

Aanbieding

Geef de ballen in het mandje aan het kind.

Opdracht

Observeer of het kind onderscheid maakt tussen de verschillende ballen. 

Hulp

Als het kind niet alle ballen uit het mandje haalt, biedt ze dan in de hand aan. 

Respons

Het kind maakt onderscheid tussen de verschillende ballen: erin knijpen, wel of niet naar de mond 

brengen, manipuleren, tikken, langs het gezicht wrijven, de ene bal uitgebreid onderzoeken en de 

andere bal niet. Het is belangrijk dat het kind niet met alle ballen hetzelfde doet.

Score

Beheerst: maakt onderscheid tussen de ballen.

Niet volledig beheerst: bij dit item niet te scoren. 

Niet beheerst: maakt geen onderscheid tussen de ballen.

Observatiepunten

Ga na of het kind afweer heeft voor een bepaalde bal.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

3.7 Figuur - ondergrond FO

Observatie-item

Kan onderscheid maken tussen een voorwerp en een tactiel onrustige ondergrond. 

Nummer van het item 

FO A1

Benodigdheden

Sokje. Badhanddoek

Aanbieding

Leg het sokje op de badhanddoek, de handdoek strak neerleggen.

Opdracht

Laat het kind de handdoek voelen en observeer of het kind het sokje opmerkt.

Hulp

Beweeg de hand van het kind over de handdoek in de nabijheid van het sokje en observeer of het kind 

het sokje nu wel opmerkt.

Respons

Het kind merkt het sokje op.

Score

Beheerst: merkt het sokje op.

Niet volledig beheerst: merkt het sokje alleen op na hulp.

Niet beheerst: merkt het sokje niet op.

Observatiepunten

Let op of het kind tactiele afweer heeft voor deze zachte materialen.

Observeer of het met één of twee handen voelt.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

4.1 Taststrategie TS

Observatie-item

Krabbelt met de vingertoppen en nagels om een textuur te voelen.

Nummer van het item 

TS A8

Benodigdheden

Placemat met ribbels

Aanbieding

Leg de placemat voor het kind, zodanig dat het met de placemat in aanraking komt.     

Opdracht

Observeer of het kind de texturen voelt.  

Hulp

Leg de hand van het kind op de placemat. 

Respons

Het kind krabbelt met de vingertoppen en eventueel nagels om de textuur (ribbels) te voelen. 

Score

Beheerst: krabbelt met de vingertoppen en eventueel nagels. 

Niet volledig beheerst: bij dit item niet te scoren.

Niet beheerst : krabbelt niet met de vingertoppen. 

Observatiepunten

Ga na waardoor het komt als het kind niet de vingertoppen en nagels gebruikt. Let dan op of er 

sprake is van tactiele afweer.

Observeer of het kind op één plek even met de vintertoppen krabbelt of dat het op zoek gaat 

naar meer.

Let op of het kind het met één hand doet of met beide handen tegelijk. 
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

4.2 Zelfredzaamheid ZR

Observatie item: 

ZR1

Brengt de handen naar een voorwerp tijdens verzorgingsmomenten.

Toelichting:

Het kind schakelt de tast in tijdens een verzorgingsmoment zoals het drinken uit een fles of een 

ouder kind uit een beker. Het kind legt hierbij de handen om de fles of beker. Als het kind dit niet 

spontaan doet, kan dit gestimuleerd worden.

Score:

Beheerst: legt de handen om de fles of beker tijdens het drinken.

Niet volledig beheerst: legt de handen om de fles of beker, nadat het gestimuleerd is.

Niet beheerst: legt de handen niet om de fles.

Observatie item: 

ZR A3

Schakelt de tast in om zelfstandig te beginnen met zelfstandig eten en drinken.

Toelichting:

Tijdens een eetsituatie wordt geobserveerd of het kind al tastend stukjes brood en een beker kan 

vinden en zelfstandig kan eten en drinken.

Score:

Beheerst: schakelt de tast in om zelfstandig te eten en drinken.

Niet volledig beheerst: schakelt de tast in, na hulp, om daarna zelfstandig te eten en drinken

Niet beheerst: schakelt nog niet de tast in om te eten en drinken.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

4.3 Spel SP

Observatie item: 

SP A1

Voert met een object een handeling uit die inwerkt op een ander voorwerp

Toelichting:

Het kind tikt met een voorwerp op een ander voorwerp, bijvoorbeeld twee blokjes tegen elkaar. 

Het gaat hierbij om de tactiele gewaarwording in samenhang met het auditieve effect.

Score:

Beheerst: tikt met een blokje op verschillende voorwerpen.

Niet volledig beheerst: tikt met een blokje op verschillende voorwerpen, nadat het voorgedaan is.

Niet beheerst: tikt niet met het blokje op verschillende voorwerpen.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

4.3 Spel SP

Observatie item: 

SP A2

Heeft er plezier in om ergens iets uit te halen en dit te laten vallen.

 

Toelichting:

Het kind zoekt tastend een voorwerp in een mandje en heeft er plezier in om dit in of naast het 

mandje te laten vallen.

 

Score:

Beheerst: haalt voorwerpen uit een mandje.

Niet volledig beheerst: bij dit item niet te scoren.

Niet beheerst: pakt voorwerpen niet uit het mandje.

Hoofdstuk 3



55

4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie A (0-2jaar)

4.4 Koppelen object aan functie OF

Observatie item: 

OF A1

Ontdekt een functie aan een voorwerp.

Toelichting:

Het kind ontdekt de functie van een onderdeel van een voorwerp. Bijvoorbeeld een beweegbaar 

deksel dat aan een doos vast zit. Door het voorwerp tastend te onderzoeken ontdekt het kind de 

mogelijkheden.

Score:

Beheerst: ontdekt de functie van de doos met deksel.

Niet volledig beheerst: ontdekt de functie van de doos en het deksel met hulp.

Niet beheerst: doet niets met het deksel of de doos.
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

1.2 Opmerken OM

Observatie-item

Merkt opvallende aspecten op aan speelgoed. 

Nummer van het item 

OM B15

Benodigdheden

Stapelbekers met opvallende tactiele aspecten aan de bovenkant; merk Ikea (Zie foto pagina 253)

Aanbieding

Zet de bekers op de grond of op de tafel recht voor het kind.

Opdracht

Ga na of het kind opmerkt dat er opvallende aspecten aan de bekers zitten. 

Hulp

Als het kind niet uit zichzelf opmerkt dat er een textuur op de bekers zit, zeg dan: 

"Ga eens zoeken of je nog iets voelt. Raak daarbij de beker aan."

Respons

Het kind laat zien dat het de opvallende tactiele aspecten aan het speelgoed opmerkt: de

 verschillende texturen op de bekers. Het gaat met de vingers of de hand en de mond over het voor-

werp heen en blijft even op dezelfde plaats of keert weer terug naar wat het eerder gevoeld heeft. 

Score

Beheerst: merkt opvallende aspecten op.  

Niet volledig beheerst: merkt opvallende aspecten op, na hulp.

Niet beheerst: merkt de opvallende aspecten helemaal niet op.  

Observatiepunten

Bekijk hoe het kind voelt: met één hand, met twee handen, met de hele hand, met de vingertoppen, 

met de mond, met de voeten.

Ga na of het kind tactiele afweer laat zien.

Observeer of het kind tactiel onderzoekend gedrag laat zien; gaat het gevarieerd om met het 

materiaal of juist stereotiep?
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

1.3 Lichaamsbewustzijn LB

Observatie-item

Is zich bewust van eigen reikwijdte.

Nummer van het item 

LB B7

Benodigdheden

Speelgoed dat geluid blijft maken

Aanbieding

Het kind staat, terwijl het speeltje neergelegd wordt: eerst op de grond en daarna op een kast of 

plank. 

Opdracht

Leg het speeltje op de grond, recht voor het kind en zeg: "Pak het eens."
Laat het kind daarna voor de kast of plank staan en leg het speeltje erop (het moet op een hoogte 

waarvoor het kind op de tenen moet staan of zich uit moet rekken). Zeg dan: 

"Kun je het nog een keer pakken?"  

Hulp

Als het kind niet bukt of op de tenen gaat staan, zeg dan: 

"Hoe zou je het kunnen pakken, wat kun je doen?" 

Respons

Het kind bukt om het gevallen voorwerp dat op de grond ligt te pakken en gaat op de tenen staan, 

rekt zich uit, om iets te pakken dat hoger ligt.

Score

Beheerst: bukt en rekt zich uit, gaat op de tenen staan.

Niet volledig beheerst: laat één van beide responsen zien: bukt of rekt zich uit of

bukt of rekt zich uit na hulp.

Niet beheerst: doet geen van beiden.

Observatiepunten

Sommige kinderen die vestibulair gevoelig zijn, durven niet te bukken.
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Observatie-item

Neemt met de vinger of hand verhoogd en verdiept reliëf waar. 

Nummer van het item 

TGV B8

Benodigdheden

Schoteltje met rand, met een verdiept en verhoogd reliëf

Aanbieding

Leg het schoteltje op tafel recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: Op tafel ligt een schoteltje. 

"Voel je ergens op het schoteltje een kuiltje?" 
Als het kind klaar is met voelen, draai het schoteltje om. 

"Voel je ergens een bobbeltje of lijntje? "

Hulp

Als het kind niet gaat voelen, leg dan de vinger op de rand van het reliëf en zeg: Wat voel je hier?  

Respons

Het kind laat duidelijk zien dat het verhoogde en verdiepte reliëf wordt waargenomen: de vingers 

blijven op en neer gaan over het reliëf, of volgen een stukje van de lijn. Het kind moet meer doen dan 

alleen vluchtig over het reliëf gaan.

Score

Beheerst: neemt beide reliëfs waar

Niet volledig beheerst: 

neemt één reliëf waar

neemt beide reliëfs waar na hulp

Niet beheerst: neemt geen reliëf waar 

Observatiepunten

Het verdiepte reliëf is voor de meeste kinderen makkelijker dan het verhoogde.

Ga na of het kind met de wijsvinger of juist de middelvinger voelt, of mischien met meerdere vingers.

Observeer welke hand het kind voor deze opdracht gebruik; en let op of er al een voorkeurshand is of 

dat beide handen gebruikt worden.

Let erop of het kind de druk aanpast, om het reliëf te voelen, dus niet te weinig of juist te veel druk 

geeft, zodat de vingertoppen wit worden. 
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

1.5 Propriocepsis PC

Observatie-item

Kan tijdens het spelen een object gericht terugvinden op gevoel (propriocepsis) zonder opnieuw te 

hoeven zoeken.

Nummer van het item 

PC B9

Benodigdheden

Eigen speeltje van het kind zonder geluid. Eventueel een nieuw speeltje zonder geluid

Aanbieding

Het kind zit op de grond en krijgt het speeltje. Wanneer het kind na de eerste of tweede positie niet 

meer wil omdat het speeltje bekend is, mag een nieuw speeltje worden aangeboden. Ook dit speeltje 

mag geen geluid geven.

Opdracht

De observator zegt: "Leg het eens hier neer." 
Maak geluid op de plaats waar het speeltje neergelegd moet worden. Als het kind het neergelegd 

heeft en weer in neutrale stand zit, vraag dan na ongeveer 10 tellen om het speeltje weer te pakken: 

"Kun je het speeltje nu weer pakken?"
 

Posities van het speeltje:

1. recht voor het kind

2. links van het kind

3. rechts van het kind

Let bij alle posities erop dat het binnen handbereik van het kind ligt. Het moet kunnen blijven zitten 

om het speeltje weer te pakken. 

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden.  

Respons

Het kind kan in alle drie de situaties het speeltje op gevoel (propriocepsis) terug vinden. 

Het is belangrijk dat het kind gericht grijpt in de richting van het speeltje en geen twijfel laat zien. 

Het is de bedoeling dat het kind in de buurt van het speeltje reikt, niet ver ervoor of ver erachter.  

Vervolg op pagina 61
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

Score

Beheest: drie keer het speeltje gevonden.

Niet volledig beheerst: twee keer het speeltje gevonden. Drie keer in de juiste richting gevoeld, 

maar te ver voor of achter het speeltje. 

Niet beheerst: minder dan twee keer het speeltje gevonden.

Observatiepunten

Het ruimtelijke geheugen speelt ook een rol bij dit item. Als het kind zich niet meer kan herinneren 

waar het speeltje lag, zal het dit item niet beheersen, terwijl het wellicht wel een goede

propriocepsis heeft. 

Het kind moet begrip van constantie hebben wil het deze opdracht goed kunnen uitvoeren. 

 

Hoofdstuk 3



62

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

1.5 Propriocepsis PC

Observatie-item

Doet gericht kleine objecten in een bakje zonder steeds de hoogte van de rand te zoeken. 

Nummer van het item 

PC B13

Benodigdheden

Duploblokjes. Doosje 

Aanbieding

Leg zes blokjes voor het kind op tafel. Zet de doos met de overige blokjes er achter. Zorg ervoor dat 

het doosje recht voor het kind staat en dat het er makkelijk bij kan.

Opdracht

De observator zegt: 

"Voor je staat een doos. Je mag één keer voelen waar de doos staat." 
Laat het kind de doos voelen en zeg: 

"Voor de doos liggen losse blokjes. Jij moet deze blokjes nu in de doos doen, zonder nog een keer te voelen waar de 
doos staat." 

Hulp

Het kind mag bij het eerste blokje de hand nog bij de doos houden. Daarna moet het de doos loslaten.  

Respons

Het kind doet de blokjes gericht in de doos, zonder telkens tegen de rand van de doos te komen of de 

hand bij de doos te houden. 

Score

Beheerst: zes blokjes gericht in de doos gedaan.

Niet volledig beheerst: minstens vier blokjes gericht in de doos gedaan.

Niet beheerst: minder dan vier blokjes gericht in de doos gedaan.

Observatiepunten

Het kind moet leerbaar zijn in het loslaten van de doos. Het is een aandachtspunt als het kind de 

hand bij de rand blijft houden en de blokjes niet gericht in de doos kan doen als het de hand loslaat. 

Dit item doet ook een beroep op het ruimtelijke geheugen. Als het kind het niet kan, moet nagegaan 

worden of dat aan de propriocepsis ligt, of dat het komt door gebrekkig ruimtelijk geheugen. 

Ga na welke strategie het kind gebruikt: luistert het bijvoorbeeld naar het geluid van de op elkaar 

vallende blokjes, om op die manier ondersteuning te krijgen?

Let erop of het kind het heel stil en geconcentreerd doet of dat het ondertussen kan praten.
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

2.1 Tastend onderzoeken TO

Observatie-item

Onderzoekt verschillende oppervlaktetexturen met de vingertoppen. 

Nummer van het item 

TO B12

Benodigdheden

Stoffen sieradendoosje met verschillende texturen; merk Haba (Zie foto pagina 253)

Aanbieding

Zet het doosje voor het kind. Stimuleer het kind om te gaan zoeken, door even met het speeltje 

tegen de handen te tikken of op de grond of tafel te tikken. Als het kind hier niet op reageert, 

mag het voorwerp in de hand van het kind gelegd worden. 

Opdracht

De observator zegt: Ik heb hier iets voor je. Ga maar eens voelen wat er allemaal aan zit. 

Observeer of het kind de verschillende texturen met de vingertoppen gaat onderzoeken.

Hulp

Als het kind bij één textuur blijft hangen, zeg dan: "Voel eens of er nog meer te voelen is." 

Respons

Het kind vindt het leuk om de verschillende texturen met de vingertoppen te voelen. Het gaat erom 

dat het kind meerdere texturen met de vingertoppen onderzoekt, zoals de rits, de kraaltjes en de 

onderdelen bovenop.  

Score

Beheerst: onderzoekt verschillende texturen met de vingertoppen. 

Niet volledig beheerst: onderzoekt met de handpalm. Onderzoekt alleen meerdere texturen na hulp 

Niet beheerst: onderzoekt de texturen niet. Onderzoekt bijvoorbeeld alleen door er met het

 voorhoofd langs te gaan 

Observatiepunten

Let erop of het kind beide handen gebruikt.

Ga na of het kind de vingertoppen gebruikt of de nagels.

Als het kind niet met de vingertoppen voelt, ga dan na of er sprake is van afweer.

Observeer of het kind plezier heeft in het tastend onderzoeken van de texturen met de vingertoppen. 

Let erop of het kind het voorwerp vluchtig onderzoekt of heel uitgebreid. En als het kind vluchtig 

onderzoekt, let dan op of dit komt omdat het door ervaring de textuur herkent en doorgaat naar 

de volgende. Ga na of het kind wel alle informatie binnen krijgt als het vluchtig onderzoekt met de 

vingertoppen.

Let op of het kind texturen herkent, als het deze al een keer gevoeld heeft.
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

2.1 Tastend onderzoeken TO

Observatie-item

Onderzoekt de mogelijkheden van vervormbaar materiaal. 

Nummer van het item 

TO B14

Benodigdheden

Zacht blijvende klei, bijvoorbeeld Theraflex rood van firma Convet 

Aanbieding

Leg de klei recht voor het kind op tafel.

Opdracht

Geef het kind de klei en observeer of het uit zichzelf gaat onderzoeken en experimenteren met de klei.

Hulp

Als het kind niets met de klei doet, zeg dan: "Kun je dit bolletje plat maken op de tafel?"

Respons

Het kind onderzoekt en experimenteert er mee: het laat de klei allerlei verschillende vormen 

aannemen. Bijvoorbeeld, een bolletje plat slaan op tafel, trekt stukjes eraf, kneedt de stukjes weer 

op elkaar etcetera.

Score

Beheerst: onderzoekt en experimenteert met de klei. 

Niet volledig beheerst: duwt of knijpt er alleen in. Voert alleen de hulpvraag uit, maar doet verder niets

Niet beheerst: doet niets met de klei.

Observatiepunten

Ga na of het kind al eerder klei in de handen heeft gehad. Als het namelijk de eerste keer is, is het 

niet vanzelfsprekend dat het kind uit zichzelf de klei gaat vervormen.

Als het niets doet met de klei, ga dan na of dit door de geur komt of dat er sprake is van tactiele 

afweer. Probeer het eens met een papieren prop of brooddeeg.  

Mocht het kind de klei met de mond willen voelen, ga dan na of het deze neiging kan onderdrukken 

als uitgelegd wordt dat het niet eetbaar is en dat het vies is in de mond. 

Observeer of het beide handen inschakelt bij het spelen met de klei. Let op of het alleen de vinger-

toppen gebruikt of ook de handpalmen.
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

2.2 Manipuleren MP

Observatie-item

Manipuleert een onbekend voorwerp om te ontdekken hoe het werkt. 

Nummer van het item 

MP B7

Benodigdheden

Muziekdoosje met slingertje op de bovenkant

Aanbieding

Zet het muziekdoosje op tafel of op de grond recht voor het kind neer.

Opdracht

De observator zegt: "Ik heb iets voor je. Het staat voor je, pak het maar. Ga er maar mee spelen." 

Hulp

Als het kind niets doet, zeg dan: "Je kunt er muziek mee maken. Kun jij dat eens proberen?" 

Respons

Het kind manipuleert met het voorwerp om te ontdekken hoe het werkt: aan de slinger draaien. 

Als het kind niet ontdekt hoe het werkt, maar wel duidelijk manipuleert met het muziekdoosje, is dit 

een goede respons. 

Score

Beheerst: manipuleert het muziekdoosje. 

Niet volledig beheerst: manipuleert na verbale hulp.

Niet beheerst: manipuleert niet met het muziekdoosje.

Observatiepunten

Ga na of het kind een idee heeft van oorzaak/gevolg: als aan de slinger gedraaid wordt, komt er 

muziek uit, of dat het blijft schrikken van het geluid, omdat het voor het kind onverwacht komt.

Let op of het kind nieuwsgierig of juist voorzichtig is met het onbekende muziekdoosje. 

Observeer of het motorisch lukt om aan de slinger te draaien en er voorkeur is voor één hand.
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

2.2 Manipuleren MP

Observatie-item

Pakt een klein voorwerp; houdt dit vast en pakt er vervolgens nog één met diezelfde hand. 

Nummer van het item 

MP B9

Benodigdheden

Bonen. Bakje

Aanbieding

Zet het bakje op tafel. Leg de bonen ervoor. 

Opdracht

De observator zegt: "Op tafel liggen bonen en staat een bakje. Die bonen gaan we in het bakje doen. Pak maar 
eens één boon met één hand op. "
Wacht tot het kind de boon in de hand heeft en zeg: "Pak nu met diezelfde hand nog een boon van de tafel en 
doe de twee bonen dan tegelijk in het bakje." 

Leg de bonen weer voor het bakje als het kind klaar is en zeg: 

"Nu gaan we hetzelfde doen, maar dan met de andere hand. Pak maar één boon en daarna de tweede, met dezelfde 
hand. Doe ze in het bakje. "

Hulp

Als het kind steeds de neiging heeft om de andere hand erbij te gebruiken, zeg dan: "Je mag maar één 
hand gebruiken. Doe de andere hand anders maar even op je been onder de tafel als dat makkelijker is."

Respons

Het kind kan de tweede boon pakken, terwijl de eerste in de hand blijft zitten en de andere hand niet 

helpt. Het kind kan dit zowel met links als rechts, al zal het met de voorkeurshand het beste gaan.

Score

Beheerst: voert de actie met beide handen goed uit.

Niet volledig beheerst: voert de actie met één hand goed uit.

Niet beheerst: voert de actie niet goed uit.

Observatiepunten

Het is niet belangrijk of het kind de bonen goed in het bakje kan doen. Dit is niet relevant voor dit 

item; het is alleen maar gedaan om het een soort spelletje te laten zijn.

Ga na wat de voorkeurshand is.

Observeer of het kind hard in de bonen knijpt of dat de druk aangepast is.

Als het kind de bonen wel met de vingers oppakt, maar ze vervolgens uit de handpalm werkt, kan dit 

wijzen op tactiele afweer. 
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

2.3 Tweehandigheid TH

Observatie-item

Kan voorwerpen gekruist pakken, dus rechts liggende voorwerpen met linkerhand en links liggende 

voorwerpen met rechterhand.

Nummer van het item 

TH B6

Benodigdheden

Blokje (of ander voorwerp dat goed te pakken is)

Aanbieding

Leg het blokje eerst aan de linkerkant op tafel en daarna aan de rechterkant.

Opdracht

Laat het kind eerst voelen waar het blokje ligt en zeg: 

"Kun je dit blokje nu pakken met je rechterhand?" 
Raak daarbij de rechterhand aan. 

Daarna het blokje verplaatsen (rechterkant van de tafel) en zeg dan: "Ik heb nu het blokje aan de andere 
kant van de tafel neergelegd." Laat het kind weer voelen waar het ligt en zeg: "Kun jij het nu met je linkerhand 
pakken?"

Hulp

Als het kind het moeilijk vindt om de middenlijn te kruisen, laat het kind het blokje dat links ligt, dan 

eerst met de linkerhand pakken. Daarna moet het kind het blokje met de rechterhand pakken. 

Respons

Het kind kruist de middenlijn en kan een blokje dat links ligt, met de rechterhand pakken en een 

blokje dat rechts ligt, met de linkerhand pakken. 

Score

Beheerst: kruist middenlijn met beide handen.

Niet volledig beheerst: kruist middenlijn met één hand.

Niet beheerst: kruist middenlijn niet. 

Observatiepunten

Let erop dat het kind het lichaam bijna stil houdt (schouders bijna parallel aan de tafelrand) en dus 

niet meedraait, naar de kant van het blokje. Als het namelijk zou meedraaien, is er geen sprake meer 

van het kruisen van de middenlijn. 

Kinderen die nog geen drie jaar zijn, hoeven deze vaardigheid nog niet te beheersen.

Let op of het kind alleen met de voorkeurshand kruist. 
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

2.3 Tweehandigheid TH

Observatie-item

Maakt draaiende bewegingen met gebruik van beide handen. 

Nummer van het item 

TH B7

Benodigdheden

Houten moer en bout

Aanbieding

De moer en de bout los aan het kind geven.

Opdracht

Geef het kind de bout met de moer erop en zeg: "Hier heb ik een bout en hier een moer." 
Laat het kind beide voorwerpen voelen. "Ik draai hem er een stukje op. Kun jij hem verder draaien?"  

Hulp

Als het kind niet gaat draaien, zeg dan: "Probeer eens te draaien. Draai het eens verder."
Als het kind na deze verbale hulp nog niet begrijpt wat het moet doen, geef dan tactiele hulp: laat 

het kind de hand op die van de observator leggen en doe het samen.

Respons

Het kind houdt met één hand de bout vast en draait met één hand de moer. Het moet de moer met de 

hele hand draaien. Het is niet voldoende als het dit met één vinger doet. 

Score

Beheerst: maakt draaiende bewegingen met gebruik van beide handen.

Niet volledig beheerst: maakt draaiende bewegingen na hulp, draait het moertje met één vinger.

Niet beheerst: kan geen draaiende bewegingen maken.

Observatiepunten

Observeer of het kind soepel en gecoördineerd draait.

Observeer of het de moer met de hele hand of met de vingertoppen pakt.

Let op of het kind de druk aanpast of dat het dit niet prettig vindt.

Observeer of het kind de moer er met één hand helemaal op draait, of overpakt.

NB bij Hulp staat de hand over hand methode beschreven, waarbij de observator bewust de hand niet 

over die van het kind legt, omdat veel kinderen dit niet prettig vinden.
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

2.4 Grote en nabije ruimte GNR

Observatie-item

Beweegt zich tastend door een ruimte, die wordt begrensd door grote voorwerpen; bijvoorbeeld een 

zitbank of bureau.

Nummer van het item 

GNR B10

Benodigdheden

Ruimte met meubels; bekend of onbekend

Aanbieding

Ga met het kind een ruimte in.

Opdracht

Indien ruimte bekend is voor het kind, zegt de observator: "Zoek de bank op." 
Indien ruimte niet bekend is voor het kind: "Ga maar eens kijken wat er allemaal is."

Hulp

Als het kind niet door de ruimte gaat lopen, geef dan een auditieve prikkel, zodat het kind weet waar 

het naar toe moet (bekende ruimte), of bij de onbekende ruimte gestimuleerd wordt om te gaan lopen. 

Respons

Het kind beweegt zich zelfstandig door de (on)bekende ruimte, door de tast in te schakelen: maakt 

gebruik van de handpalmen, vingers en voeten. 

Score

Beheerst: beweegt zich zelfstandig en tastend door de ruimte.

Niet volledig beheerst: beweegt zich alleen tastend door de ruimte na hulp. 

Niet beheerst: beweegt zich niet zelfstandig en tastend door de ruimte. 

Observatiepunten

Indien in een bekende ruimte, ga dan na of het kind zich goed kan herinneren waar bepaalde 

voorwerpen staan.

Indien in een onbekende ruimte, ga dan na hoe het kind zich hier beweegt: met gepaste 

voorzichtigheid of onbesuisd.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

3.1 Herkennen HK

Observatie-item

Herkent desgevraagd tastend dagelijkse voorwerpen. 

Nummer van het item 

HK B4

Benodigdheden

Tandenborstel, Handdoek, Beker, Kam, Bal

Aanbieding

Leg de voorwerpen één voor één voor het kind op tafel.

Opdracht

Geef de voorwerpen één voor één en zeg: 

"Wat is dit?"

Hulp

Als het kind het niet weet, kunnen de volgende sturende vragen gesteld worden: 

"Waar is dit voor, wat doe je er mee?"

Respons

Het kind herkent de voorwerpen: benoemt ze goed, zegt waar ze voor gebruikt kunnen worden of laat 

duidelijk merken dat het voorwerp te herkennen, door bijvoorbeeld de juiste handeling er mee uit te 

voeren. 

Score

Beheerst: herkent alle voorwerpen.

Niet volledig beheerst: herkent minstens drie voorwerpen.

Niet beheerst: herkent minder dan drie voorwerpen.

Observatiepunten

Als het kind een voorwerp niet herkent, ga dan na waarom dit niet lukt: kent het kind het voorwerp 

niet in deze vorm (omdat de kam bijvoorbeeld anders is dan de kam thuis), kent het kind het 

voorwerp überhaupt niet of onderzoekt het kind het voorwerp niet goed, vanwege afweer of 

desinteresse? 

Ga na of het kind direct weet wat het is, of pas als het veel details en onderdelen gevoeld heeft. 

Hoofdstuk 3
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

3.2 Detailwaarneming DW

Observatie-item

Kan een detail vinden op het platte vlak.

Nummer van het item 

DW B8

Benodigdheden

Dik A4-vel

Sticker: de sticker moet voelbaar zijn, heeft reliëf en een maximale doorsnede van 1 cm.; hij zit 

linksboven op het blad, maar niet helemaal in het hoekje; 8 cm van de boven en linkerkant vandaan. 

Aanbieding

Het blad wordt zo aangeboden, dat de sticker linksboven zit. 

Opdracht

De observator zegt: "Voel je of er iets op het blad zit?"

Hulp

Als het kind de sticker niet vindt, zeg dan: "Heb je het hele blad gevoeld? Zoek nog eens goed. Er zit iets op. 
Kun je dit vinden?"

Respons

Het kind vindt de sticker op het blad.

Score

Beheerst: vindt de sticker. 

Niet volledig beheerst: vindt de sticker na verbale hulp.

Niet beheerst: vindt de sticker nie.

Observatiepunten

Observeer wat de strategie van het kind is bij het zoeken van de sticker: let op of het systematisch 

werkt en er een verdeling van één fixatie en één werkhand is.

Let op waar het kind begint met tasten op het blad.

Ga na of het kind gaat zoeken naar meer, als het de sticker gevonden heeft.

Observeer of de rand van het A4-vel opgemerkt wordt. 
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

3.3 Discrimineren DC

Observatie-item

Kiest uit meerdere voorwerpen het voorwerp dat van hem zelf is. 

Nummer van het item 

DC B3

Benodigdheden

Bekers: drie verschillende. Eigen beker kind. Kies voor een rugzak als het kind geen eigen beker 

heeft. 

Aanbieding

Geef de verschillende bekers tegelijkertijd in een mandje.

Opdracht

De observator zegt: 

"Welke is van jou?"

Hulp

Als het kind moeite heeft om de beker te herkennen, zeg dan: 

"Hoe ziet jouw beker er uit, waar kun je hem aan herkennen?" 

Respons

Het kind herkent zijn eigen beker tussen allerlei andere bekers.

Score

Beheerst: herkent zijn eigen beker.

Niet volledig beheerst: herkent zijn eigen beker niet, maar wel één die er tactiel het meeste op lijkt.

Niet beheerst: herkent zijn eigen beker niet en wijst een andere aan. 

Observatiepunten

Het herkennen van voorwerpen speelt ook een rol bij dit item. 

Let op waar het kind zijn eigen beker aan herkent; of het details hierbij betrekt, of alleen op de 

contouren let.

Observeer of het kind geboeid is door opvallende details aan de beker die niet van hemzelf zijn en of 

dit afleidt.  
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

3.4 Construeren/Reproduceren CR

Observatie-item

Kan twee delen aan elkaar zetten en van elkaar los maken. 

Nummer van het item 

CR B1

Benodigdheden

Klittenbandfruit: bijvoorbeeld een tomaat, geen fruit met een steeltje

Aanbieding

De twee delen fruit aan elkaar aanbieden.

Opdracht

De observator zegt: 

"Dit is speelgoedfruit. Het zijn twee stukken aan elkaar. Kun jij ze los maken en daarna weer aan elkaar zetten?"

Hulp

Observator doet één keer voor wat de bedoeling is.

Respons

Het kind haalt de twee delen van elkaar en bevestigt ze weer op de juiste manier aan elkaar. 

Een twee en driejarige hoeft de delen niet helemaal recht op elkaar te doen. Een bijna vierjarige moet 

dit wel kunnen. 

Score

Beheerst: haalt de twee delen van elkaar en bevestigt ze weer op de juiste manier aan elkaar.   

Niet volledig beheerst: haalt de twee delen wel uit elkaar, maar kan ze niet meer aan elkaar bevestigen. 

Niet beheerst: haalt de delen niet uit elkaar en kan ze niet aan elkaar bevestigen.

Observatiepunten

Observeer of het kind voldoende kracht kan gebruiken om de delen los te halen. Let er wel op dat de 

delen niet te sterk aan elkaar zitten, zodat het kind niet al te veel kracht nodig heeft. 

Observeer welke strategie het kind gebruikt; of het de breuklijn opzoekt, of dat het zo maar probeert 

los te wrikken. 

Let op of het kind de vorm als geheel voelt en onthoudt het hoe het fruit aan elkaar zat.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

3.4 Construeren/Reproduceren CR

Observatie-item

Kan een reeks van minimaal drie aan elkaar klikken. 

Nummer van het item 

CR B5

Benodigdheden

Vijf Duplo-blokken van vier nopjes 

Aanbieding

De blokken liggen los op tafel.

Opdracht

De observator zegt: "Kun jij een toren maken?"

Hulp

Observator doet het een keer voor.

Respons

Het kind kan de Duplo-blokken op elkaar zetten. 

Score

Beheerst: zet vijf Duplo-blokken op elkaar.

Niet volledig beheerst: zet drie Duplo-blokken op elkaar; de laatste lukken niet.

Niet beheerst: kan de Duplo-blokken niet op elkaar klikken.

Observatiepunten

Observeer of het kind door heeft dat alleen de onderkant van een blok op de bovenkant past (en dus 

niet twee onderkanten tegen elkaar).

Let op of het voldoende kracht heeft om de blokken op elkaar te klikken.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

3.5 Deel - geheel relaties DGR

Observatie-item

Kan een deel van een geheel aanwijzen. 

Nummer van het item 

DGR B3

Benodigdheden

Trui. Schoen met veter. Beertje (dezelfde beer als bij DW C10).

Aanbieding

De voorwerpen worden na elkaar aan het kind gegeven. De trui moet uitgespreid zijn bij aanbieding.  

Opdracht

De observator stelt de volgende vragen:

Geef de trui: "Waar is de mouw?"
Geef de schoen: "Waar is de veter van de schoen?"
Geef de beer: "Waar is de poot van de beer?"

Hulp

Als het kind het niet weet, wijs het dan aan bij het kind zelf: de mouw van de trui, de veter van de 

schoen, of zijn been, afhankelijk van wat het kind niet weet. Zeg erbij: "Hier is jouw mouw/veter/been. 
Kan je het nu ook bij die andere trui/schoen/beer aanwijzen?"

Respons

Het kind wijst de drie onderdelen goed aan. 

Score

Beheerst: drie keer een juiste respons.

Niet volledig beheerst: twee keer een juiste respons, drie keer na hulp. 

Niet beheerst: minder dan twee keer een juiste respons.

Observatiepunten

Als het kind de onderdelen niet aan kan wijzen, ga dan na of dit komt omdat het kind geen goed 

concept heeft van de begrippen, of omdat het geen goede onderzoeksstrategie heeft en de 

onderdelen niet kan vinden. 

Hoofdstuk 3



76

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Observatie-item

Heeft besef van ruimtelijke aspecten aan het eigen lichaam. 

Nummer van het item 

TR B1

Benodigdheden

Voor dit item worden geen specifieke materialen aan het kind aangeboden.      

Aanbieding

Kind zit of staat.  

Opdracht

De observator zegt achteenvolgens:

"Zitten je voeten boven-of beneden aan je lichaam?" 
"Zit je mond aan de voor of achterkant?" 
"Zit je buik voor of achter?" 
Het kind mag voelen. 

Hulp

Wijs het kind erop dat het mag voelen. Als het de vraag van de voeten fout heeft, zeg dan 

bijvoorbeeld: "Je hoofd zit boven, zitten je voeten dan boven of beneden?"  

Respons

Het kind beantwoordt alle vragen juist. 

Score

Beheerst: drie goed.

Niet volledig beheerst: drie goed, waarvan één met hulp.

Niet beheerst: minder dan drie goed.

Observatiepunten

Ga na hoe het lichaamsbesef van het kind is.

Observeer of het kind als het voelt, meteen in de juiste richting gaat.

Let op of het kind eerst voelt en dan benoemt of andersom.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

3.7 Figuur - ondergrond FO

Observatie-item

Kan een platte vorm vinden op een afleidende ondergrond.

Nummer van het item 

FO B2

Benodigdheden

Bobbeltjesplastic (verpakkingsmateriaal). 5 eurocent. Buddy of plakbandje

Aanbieding

Plak het muntje met een buddy of dubbelzijdig plakbandje op het bobbeltjesplastic.

Opdracht

De observator zegt: "Ga maar eens voelen wat hier ligt. Ik heb er een muntje op verstopt. 
Kun jij het muntje vinden?" 

Hulp

Als het kind het muntje niet kan vinden, zeg dan: "Ben je overal geweest? Voel nog eens verder." 

Respons

Het kind vindt het muntje.

Score

Beheerst: vindt het muntje. 

Niet volledig beheerst: vindt het muntje nadat het er al een paar keer overheen is gegaan.

Niet beheerst: vindt het muntje niet. 

Observatiepunten

Let op de strategie van het tasten: kijk of het kind het plastic systematisch afzoekt.

Observeer hoe snel het muntje wordt opgemerkt en of het ook wordt opgemerkt als het kind alleen 

de zijkant van de munt raakt.

NB Let op bij kinderen die nog veel in de mond stoppen.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

3.9 Tactiele taal TT

Observatie-item

Kan eigenschappen van materialen of vloeistoffen aangeven. 

Nummer van het item 

TT B2

Benodigdheden

Flesje met warm water. T-shirt of trui van het kind. Onderzetter

Aanbieding

Geef de voorwerpen één voor één aan het kind en stel de bijbehorende vragen.

Opdracht

"Is het flesje koud of warm?"  
"Is je trui/ t-shirt zacht of hard?"
"Is de onderzetter glad of ruw?"

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden.

Respons

Het kind beantwoordt alle vragen goed.

Score

Beheerst: alle vragen goed.

Niet volledig beheerst: twee vragen goed.

Niet beheerst: minder dan twee vragen goed.

Observatiepunten

Als het kind niet alles goed heeft, ga dan na of het de fouten steeds bij hetzelfde begrip 

(bijvoorbeeld hard/zacht) maakt.

Observeer of het kind vluchtig voelt vanwege mogelijke afweer.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

4.1 Taststrategie TS

Observatie-item

Glijdt met de vingers langs een voorwerp om het einde te voelen. 

Nummer van het item  

TS B11

Benodigdheden

Pollepel  

Aanbieding

Geef de pollepel in de handen van het kind.

Opdracht

Observeer hoe het kind de pollepel onderzoekt en of het met de vingers langs de steel glijdt om te 

kijken hoe lang de steel is.

Hulp

Als het kind niet uit zichzelf onderzoekt, zeg dan: 

"Hoe lang is de steel? Voel eens waar de steel ophoudt."

Respons

Het kind glijdt met de vingers langs de steel van de pollepel om het einde te voelen.

Score

Beheerst: glijdt met de vingers langs de steel van de pollepel. 

Niet volledig beheerst: glijdt met de vingers langs de steel van de pollepel, na hulp.  

Niet beheerst: glijdt niet met de vingers langs de steel van de pollepel.

Observatiepunten

Dit item doet een beroep op de propriocepsis.

Observeer of het kind nieuwsgierig is en met de lepel manipuleert of dat het blijft bij het vastpakken 

van het lepeldeel. 
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

4.1 Taststrategie TS

Observatie-item

Hanteert een gerichte taststrategie om een bepaald detail aan een bekend, groot voorwerp te vinden.

Nummer van het item  

TS B14

Benodigdheden

Fiets met bel . Sleutel in deurtje. Knop van geluidsinstallatie. Kies één van deze voorwerpen; 

het moet een voorwerp zijn dat voor het kind bekend is.

Aanbieding

Zet het kind bij het voorwerp.

Opdracht

De observator stelt de volgende vragen:

"Kun jij de bel van de fiets zoeken? of Waar is de bel van de fiets?'
"Kun jij de sleutel van het deurtje zoeken?" of "Kun je de knop van de radio zoeken?"  

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden. 

Respons

Het kind zoekt gericht naar de bel, sleutel of knop. 

Gericht zoeken wil zeggen geen trial en error, maar het kind moet duidelijk laten zien dat het bewust 

zoekt naar een referentiepunt. Bij de fiets zoekt het bijvoorbeeld eerst het stuur op en van daaruit 

de bel; bij het kastje eerst de ribbel van de dubbele deur; bij de geluidsinstallatie eerst de rand of 

andere kenmerkende knopjes. Het wordt niet goed gerekend als het kind per toeval het onderdeel 

vindt.  

Score

Beheerst: zoekt gericht naar het onderdeel. 

Niet volledig beheerst: bij dit item niet te scoren.

Niet beheerst: zoekt niet gericht naar het onderdeel.

Observatiepunten

Observeer of het kind besef heeft van het voorwerp en een gerichte taststrategie toepast of dat het 

lukraak bezig is.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

4.2 Zelfredzaamheid ZR

Observatie item: 

ZR B6

Schakelt de tast in bij uitkleden.

Toelichting:

Het kind zoekt gericht tastend naar sluitingen bij kleding, zoals een jas en probeert deze los te 

maken. Het hoeft de jas nog niet geheel zelfstandig uit te doen.

Score:

Beheerst: schakelt de tast in bij het uitkleden.

Niet volledig beheerst: schakelt de tast in bij het uitkleden, nadat het verbaal gestimuleerd is.

Niet beheerst: schakelt de tast niet in bij het uitkleden.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

4.3 Spel SP

Observatie item: 

SP B6

Speelt met sensopatisch materiaal in combinatie met voorwerp(en)

Toelichting:

Het kind gebruikt een voorwerp zoals een vormpje of bestek om spelenderwijs klei te vervormen of 

macaroni met een lepel op te scheppen. Het schakelt de tast in om het voorwerp te manipuleren en 

het sensopatisch materiaal te voelen en er met een voorwerp op in te werken.

Score:

Beheerst: speelt met sensopatisch materiaal in combinatie met een voorwerp.

Niet volledig beheerst: speelt met sensopatisch materiaal in combinatie met een voorwerp, 

na voordoen.

Niet beheerst: combineert het spelen met sensopatisch materiaal niet met voorwerpen.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

4.4 Koppelen object aan functie OF

Observatie item: 

OF B4

Gebruikt materiaal in overeenstemming met de functie waarvoor het gemaakt is.

Toelichting:

Aan het kind worden vier voorwerpen gegeven die tastend herkend moeten worden. Geef het kind 

een handdoek, een lepel, een kam en een tandenborstel. Het kind laat blijken door een gebaar of een 

handeling dat het weet hoe en waarvoor het voorwerp gebruikt wordt.

Score:

Beheerst: gebruikt alle vier de voorwerpen juist.

Niet volledig beheerst: gebruikt drie van de vier voorwerpen juist.

Niet beheerst: gebruikt minder dan drie voorwerpen juist.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

4.5 Handelingsvolgorde HV

Observatie item: 

HV B2

Gebruikt de tast om een handeling in een bepaalde volgorde uit te voeren.

Toelichting:

Het kind schakelt de tast in om in de juiste volgorde de handen te wassen en af te drogen. Het zoekt 

tastend naar de kraan, de zeep en de handdoek.

Score:

Beheerst: voert alle handelingen in de juiste volgorde uit.

Niet volledig beheerst: voert een deel van de handelingen in de goede volgorde uit, 

maar gaat niet verder. 

Niet beheerst: voert de handelingen niet in de goede volgorde uit.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

4.6 Omgaan met variabelen OV

Observatie item: 

OV B1

Is tastend bezig met de verschillende verschijningsvoorwerpen van voorwerpen.

Toelichting:

Het kind onderzoekt verschillende ballen in een mandje en de eigen bal. Al tastend vergelijkt het 

hoe de structuur van de ballen aanvoelt en het knijpt in de ballen. Het kind begrijpt dat het hier om 

allemaal ballen gaat.

Score:

Beheerst: vergelijkt de ballen.

Niet volledig beheerst: vergelijkt de ballen na hulp.

Niet beheerst: heeft alleen aandacht voor de eigen bal, heeft niet in de gaten dat het allemaal ballen 

zijn.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

4.6 Omgaan met variabelen OV

Observatie item: 

OV B5

Kan voorwerpen onderscheiden ondanks verandering in verschijningsvorm.

Toelichting:

Het kind schakelt de tast in om een paraplu te ontdekken. De paraplu wordt uitgeklapt aangeboden, 

schuin rustend op de grond. Dit is een andere verschijningsvorm dan dichtgeklapt of opgestoken.

Score:

Beheerst: herkent de paraplu.

Niet volledig beheerst: herkent de paraplu alleen na verbale ondersteuning.

Niet beheerst: herkent de paraplu niet.
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

1.3 Lichaamsbewustzijn LB

Observatie-item

Is zich bewust van de afmeting van het eigen lichaam ten opzichte van objecten. 

Nummer van het item 

LB C10

Benodigdheden

Tafel, stoel, laag bankje of stoeltje uit de kleuterklas 

Aanbieding

Zet het kind voor de meubels (één voor één) en stel de vragen.

Opdracht

De observator zegt achtereenvolgens:

"Denk je dat je onder deze tafel door kunt kruipen?"
"Denk je dat je onder deze stoel door kunt kruipen?" 
"Denk je dat je onder dit bankje/deze stoel door kunt kruipen?"
Het kind moet eerst zeggen wat het denkt en mag het daarna als alle vragen beantwoord zijn, 

proberen. 

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden.

Respons

Het kind kan juist schatten of het onder bepaalde voorwerpen door kan kruipen en is zich dus bewust 

van de afmeting van het eigen lichaam ten opzichte van objecten. 

Score

Beheerst: drie antwoorden goed.

Niet volledig beheerst: twee antwoorden goed.

Niet beheerst: minder dan twee antwoorden goed. 

Observatiepunten

Observeer hoe het kind bepaalt of het er onderdoor kan; weet het dit al door alleen de hoogte te 

voelen?

Ga na hoe het kind onder de meubels door gaat: als het te laag is om te kruipen, gaat het dan plat op 

de buik, of komt het niet op dit idee?

Let op of het kind het durft of dat het zo bang is dat het zich zal stoten, dat het nergens onder door 

kruipt. Ga na of het kind stabiel kan kruipen.
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

1.3 Lichaamsbewustzijn LB

Observatie-item

Weet welke lichaamsdelen aan de voorkant zitten en welke aan de achterkant van het lichaam. 

Nummer van het item 

LB C13

Benodigdheden

Voor dit item worden geen specifieke materialen aan het kind aangeboden.

Aanbieding

Het kind staat voor de observator, zodat het duidelijk zichtbaar is als het kind voelt waar bepaalde 

lichaamsdelen zitten. 

Opdracht

De observator zegt: 

"Ik ga je zo een aantal vragen stellen. Hierop moet je antwoorden, zonder eerst te voelen."
"Waar zitten je billen: aan de voor-of de achterkant?"
"Waar zit je kin: aan de voor-of achterkant?"
"Waar zit je navel: aan de voor-of achterkant?"

Hulp

Als het kind de opdracht niet begrijpt, zeg dan: 

"Wat is jouw achterkant, wat is jouw voorkant? Waar zit je neus?"

Respons

Het kind beantwoordt de vragen goed, zonder te voelen. 

Score

Beheerst: drie antwoorden goed.

Niet volledig beheerst: twee antwoorden goed, drie goed na hulp. 

Niet beheerst: minder dan twee antwoorden goed.

Observatiepunten

Observeer of het kind direct weet waar de verschillende lichaamsdelen zitten, of dat het twijfelt. Als 

het kind het niet goed beantwoordt, ga dan na of het kind wel weet wat de voor- en de achterkant is 

(ruimtelijke begrippen) en of het de betreffende lichaamsdelen kan aanwijzen. Observeer of het kind 

na het beantwoorden van de vraag, het lichaamsdeel aanraakt, of beweegt, ter controle.
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Observatie-item

Kan streepjeslijn volgen.

Nummer van het item 

TGV C13

Benodigdheden

Werkblad TP TGV C13

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Op het blad staat een lijn. Kun je met je vinger over die lijn gaan? Je moet het met allebei de 
handen doen, één voor één. Met welke hand wil je beginnen?" 
De observator legt de hand van het kind op het begin van de lijn en zegt: "Je mag maar één hand gebruiken. 
Meerdere vingers van een hand gebruiken, mag wel." 
Nadat het de lijn met één hand gevolgd heeft, zegt de observator: "Kun je de lijn ook met je andere hand 
volgen?"  

Hulp

Als het voor het kind makkelijker is om met de rechterhand aan de rechterkant van het blad 

(het einde van de lijn) te beginnen, mag dat. 

Als het kind de lijn kwijtraakt, omdat het ervan af schiet, mag de observator de vinger(s) weer op de 

lijn zetten, op het punt waar het kind gebleven was. De score is dan echter niet beheerst. 

Respons

Het kind volgt de lijn van het begin tot het eind, zonder de lijn kwijt te raken. Het kan de bochten 

goed volgen. Het kind gebruikt één hand tegelijk, met één of meerdere vingers. Het moet met de 

linker- en rechterhand de lijn kunnen volgen, waarbij het toegestaan is dat de niet-dominante hand 

af en toe van de lijn gaat, als het kind deze zelf maar weer opzoekt. De dominante hand moet de lijn 

echter kunnen volgen zonder hem kwijt te raken.  

Score

Beheerst: volgt de lijn met linker- en rechterhand; dominante hand foutloos.

Niet volledig beheerst: kan de lijn niet volledig volgen met de niet-dominante hand.

Niet beheerst: kan met beide handen de lijn niet volgen. 

Vervolg op pagina 91.
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

Observatiepunten

Let op of het kind aangepaste druk gebruikt bij het volgen van de lijn; wit worden van de vingers of 

vingertoppen door te veel druk. 

Noteer welke hand het kind kiest om mee te beginnen en of het één of meerdere vingers gebruikt en 

welke vingers dit zijn. 

Ga na of het kind op het midden van het blad de neiging heeft om over te schakelen op de andere 

hand (en dus de middellijn niet goed kan kruisen).

Let op de strategie die het kind gebruikt om de onbekende lijn te volgen.

Observeer of het kind zichzelf structureert met taal: "Nu gaat de lijn naar boven, nu komt een bochtje"
bijvoorbeeld. 
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

1.5 Propriocepsis PC

Observatie-item

Kan een klein voorwerp gedoseerd kantelen. 

Nummer van het item 

PC C16

Benodigdheden

Twee bekers

Aanbieding

Geef het kind twee bekers, waarvan er één voor de helft gevuld is met water en één leeg is. 

Zet de bekers naast elkaar op tafel. 

Opdracht

De observator zegt: 

"Hier zijn twee bekers. In één beker zit water en in de andere niet. Voel maar. Kun je het water van de ene beker in de 
andere gieten, zonder te knoeien?" 

Hulp

Als het kind niet begint, zeg leg dan de hand van het kind om de volle beker en zeg: 

"Giet het water maar uit deze beker over in de lege beker."  

Respons

Het kind giet het water over van het ene bekertje in het andere, zonder te morsen. 

Score

Beheerst: giet het water over, zonder te morsen.

Niet volledig beheerst: giet het water goed over, na hulp morst een beetje; het merendeel van het 

water gaat in het andere bekertje.

Niet beheerst: het lukt niet om het water over te gieten.

Observatiepunten

Ga na of het kind doorheeft, waar het water gebleven is, na het gieten. 

Laat het kind zelf controleren of het geknoeid heeft.

Observeer welke strategie het kind toepast om de bekers goed ten opzichte van elkaar te krijgen. 

Ga na of het kind begrijpt wat gieten is.

Observeer of het kind de bekers op elkaar houdt bij het gieten of dat het vanuit de losse pols gaat en 

dat de bekers elkaar niet raken.

Ga na of het kind in één keer al het water overgiet, of dat het in etappes gaat.

Ga na of het kind dit vaker gedaan heeft.
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

1.5 Propriocepsis PC

Observatie-item

Ervaart verschil in afstand door tegelijkertijd met beide handen twee bekers te voelen die achter 

elkaar op tafel staan en kan desgevraagd aangeven welke beker dichtbij staat.

Nummer van het item 

PC C18

Benodigdheden

Twee bekers; stevige bekers halfhoog 

Aanbieding

Zet de twee bekers achter elkaar op tafel (zie tekeningen), de bekers staan 5 centimeter van elkaar 

verwijderd. Leg de handen van het kind op de bekers; de linkerhand op de linkerbeker, de rechterhand 

op de rechterbeker. Posities twee en drie zijn hetzelfde.

Opdracht

De observator zegt: "Er staan twee bekers op tafel. Ik leg jouw handen op de bekers. Welke beker staat het verste 
weg voor jou?" Dit wordt nog twee keer herhaald, met de andere posities. 

Zie tekeningen bij Aanbieding.

Hulp

Geef even extra druk op de handen, als het kind het niet goed voelt, of niet weet. Stel nogmaals de 

vraag.

Respons

Het kind geeft alle drie de keren goed aan welke beker voor het kind het verste weg staat.

Score

Beheerst: drie juiste antwoorden. 

Niet volledig beheerst: twee juiste antwoorden, drie juiste antwoorden na de hulp.

Niet beheerst: minder dan twee juiste antwoorden.

5 cm

Vervolg op pagina 94.
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

Observatiepunten

Als het kind het niet goed doet, ga dan na of het kind wel het begrip verste weg begrijpt.

Let op of het kind het vervelend vindt als het aangeraakt wordt.

Observeer of het kind het moeilijk vindt om een antwoord te geven of dat het meteen weet welke 

beker het dichtst bij staat.

Observeer of het kind bij de derde positie herkent dat deze hetzelfde is als de tweede positie.

Ga op een later moment na of een kind kan differentiëren bij kleinere verschillen. 
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

1.5 Propriocepsis PC

Observatie-item

Het kind kan op gevoel een bepaalde houding aannemen. 

Nummer van het item 

PC C23

Benodigdheden

Voor dit item worden geen specifieke materialen aan het kind aangeboden.

Aanbieding

Zorg dat het kind in een vrije ruimte staat en zich niet snel aan een meubel stoot als het bepaalde 

houdingen aanneemt.

Opdracht

De observator zegt: "Ik ga je zo even aanraken." 
Buig bij het kind van één arm de elleboog en de pols in de richting van het oor; 

zie tekening. Dan zegt de observator: 

"Kun je nu je andere arm in dezelfde stand zetten? Je mag niet eerst voelen."

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden. 

Respons

Het kind kan de ene arm precies hetzelfde houden als de andere arm, die in 

een bepaalde positie is gezet, zonder eerst te voelen hoe deze arm staat. 

Score

Beheerst: neemt vlot en soepel de juiste houding aan. 

Niet volledig beheerst: houding van de arm is wel in de juiste oriëntatie maar niet helemaal juist.

Niet beheerst: het lukt niet om de juiste houding aan te nemen.  

Observatiepunten

Let erop of het kind twijfelt of dat het direct weet hoe de arm moet staan.

Observeer of het kind de arm in de positie kan houden of dat het snel de arm weer in neutrale positie 

wil brengen. 

Ga na of het kind de armen en handen op gelijke hoogte houdt en in de juiste oriëntatie.

Observeer of het kind de neiging heeft om de andere arm te voelen.

Observeer of het kind zich begeleidt met taal: benoemt het hoe de andere arm staat? 
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

2.2 Manipuleren MP

Observatie-item

Draait klein voorwerpje tussen duim en vingertoppen, zowel met de linker- als rechterhand.

Nummer van het item 

MP C11

Benodigdheden

Kraal; ter grootte van een erwt

Aanbieding

Geef het kraaltje in de hand van het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Kun je dit kraaltje tussen je duim en vingers rond draaien?" 
Als het kind dit met één hand heeft gedaan: "Kun je het ook met je andere hand?" 
Het kind moet het met één hand doen; de andere hand mag niet helpen. 

Hulp

Als het kind niet begrijpt wat het moet doen, kan de observator zelf voordoen wat de bedoeling is. 

Laat het kind dit voelen. 

Als het kind de neiging heeft om de andere hand te gebruiken om te 

ondersteunen, zeg dan: "Je mag het maar met één hand doen. Als je het makkelijker vindt om de andere hand 
even onder de tafel te houden, mag dat."

Respons

Het kind kan met de linker- en rechterhand, na elkaar, het kraaltje tussen de duim en vingertoppen 

draaien. Het draaien moet enigszins soepel en vlotjes gaan; het is niet goed als het erg houterig 

gaat. 

Score

Beheerst: voert de actie goed uit met beide handen.

Niet volledig beheerst: voert de actie met één hand goed uit.

Niet beheerst: voert de actie niet goed uit.

Observatiepunten

Noteer wat de voorkeurshand van het kind is.

Let op of het kind het kraaltje onder controle kan houden, of de druk voldoende is aangepast en of 

het kind voelt wat het doet.
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

2.3 Tweehandigheid TH

Observatie-item

Kan voorwerp dat het zelf vasthoudt met behulp van gereedschap vullen. 

Nummer van het item 

TH C8

Benodigdheden

Eetlepel, bak met macaroni, leeg bakje  

Aanbieding

Leg de materialen recht voor het kind op tafel, zonder antislipmat. 

Opdracht

De observator zegt: 

"Kun jij met de lepel het bakje vullen met macaroni? Je moet het bakje met één hand vasthouden."

Hulp

Als het kind het bakje niet vashoudt en het daarom steeds wegschuift, kan erop gewezen worden dat 

het beter gaat als het kind het bakje met één hand vasthoudt.

Als het kind het niet prettig vindt om deze opdracht aan tafel te doen, mag dit ook op de speelplek 

gedaan worden. Let wel op dat het kind dan niet afgeleid wordt door ander speelgoed. 

Respons

Het kind kan het bakje vullen met de lepel, terwijl het kind het bakje met één hand vasthoudt.

Score

Beheerst: vult het bakje met de lepel en maakt gebruik van beide handen; één om het bakje vast te 

houden en één om te scheppen.       

Niet volledig beheerst: schept wel, maar minder dan de helft van de macaroni komt in het bakje.

Niet beheerst: kan het bakje niet vullen met de lepel en houdt het bakje niet vast.

Observatiepunten

Noteer welke hand het kind gebruikt om mee te scheppen en met welke hand het bakje vastgehouden 

wordt.

Observeer of het kind de uitvoering goed beheerst: kan het kind de lepel goed recht houden, zodat de 

macaroni erop blijft liggen?

Ga na of het kind het bakje stil houdt, of dat het dit beweegt naar de lepel.

Let op of het kind moet zoeken waar het bakje is. 

Let op of het kind voldoende voelt waar de beide handen zich bevinden, om de bewegingen 

gecoördineerd uit te voeren.  
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

2.3 Tweehandigheid TH

Observatie-item

Kan met de handpalmen tegen elkaar draaiende beweging maken. 

Nummer van het item 

TH C10

Benodigdheden

Zacht blijvende klei, zoals theraflex van de firma Convet

Aanbieding

Leg de klei op de handpalm van het kind.

Opdracht

De observator zegt: 

"Kun je een balletje maken van de klei? Ik geef het op één hand en dan moet jij met twee handen zo gaan draaien, dat 
het een balletje wordt." 

Hulp

Als het kind geen draaiende beweging maakt, zeg dan: 

"Ga maar met twee handen tegen elkaar draaien met de klei er tussen."

Respons

Het kind kan met de handpalmen tegen elkaar draaiende bewegingen maken en op die manier een 

balletje draaien. 

Score

Beheerst: kan met de handpalmen tegen elkaar draaiende bewegingen maken.

Niet volledig beheerst: uitvoering wat onhandig waardoor er geen mooi balletje ontstaat.

Niet beheerst: het lukt niet om met de handpalmen tegen elkaar draaiende bewegingen te make.

Observatiepunten

Observeer op welke hand het kind de klei wil hebben en welke hand het kind boven houdt bij het 

maken van de draaiende beweging.

Let erop hoe de uitvoering is: met moeite, vlot of voorzichtig. 

Observeer of het kind juiste druk gebruikt.

Observeer of het kind om hulp vraagt als het niet lukt. 

Let op of de geur van de klei of de klei aan de handen onaangenaam is voor het kind. Laat zo nodig de 

handen wassen. 

Hoofdstuk 3



99

2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

2.4 Grote en nabije ruimte GNR

Observatie-item

Zoekt tastend met de voet naar hoogteverschillen. 

Nummer van het item 

GNR C12

Benodigdheden

Drempel, stoeprand, trap

Aanbieding

Zorg dat het kind de diverse hoogteverschillen tegen komt.

Opdracht

Loop met het kind een stukje door het huis of door de school of buiten. Observeer of het kind bij 

drempels, stoepranden en traptreden, al tastend, met de voet naar hoogteverschillen zoekt, of dat 

het overal overheen en tegenaan loopt. 

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden.

Respons

Het kind zoekt met de voet tastend naar hoogteverschillen bij drempels, stoepranden en traptreden.

Score

Beheerst: zoekt tastend met de voet naar hoogteverschillen in drie situaties.

Niet volledig beheerst: hoogteverschillen in twee situaties goed gezocht.

Niet beheerst: zoekt niet tastend met de voet naar hoogteverschillen. 

Observatiepunten

Ga na of het kind altijd dezelfde voet gebruikt om hoogteverschillen te zoeken.

Let op de schoenen die het kind draagt. Bij dikke sportzolen voelt je een drempel minder goed.

Observeer of het kind onbesuisd of voorzichtig of angstig loopt.

Ga na of het kind veel praat om echo te horen of contact met de ander te houden.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3.1 Herkennen HK

Observatie-item

Kan in een reeks van vier platte, goed te onderscheiden vormen, de vorm herkennen die voor de 

tweede keer gegeven wordt. 

Nummer van het item 

HK C8

Benodigdheden

Materialendoos TP HK C8 

Aanbieding

Geef het kind de vier vormen na elkaar; de vierde vorm (kleine boom) is gelijk aan de eerste.

Opdracht

De observator zegt: 

"Ik ga je verschillende vormen geven. Jij moet het zeggen als je een vorm voor de tweede keer krijgt. Dus als je zeker 
weet dat je een vorm eerder hebt gevoeld, moet je dit zeggen." 
Er mag niet gezegd worden dat er vier vormen gegeven worden; dan zou het kind namelijk na de 

derde vorm weten dat de vierde wel dezelfde moet zijn. Verder mogen alle vormen maar één keer 

gegeven worden; het kind mag ze niet nogmaals voelen als het ze niet allemaal onthouden heeft. 

Hulp

Herhaal de instructie.

Respons

Het kind herkent de kleine boom, die voor de tweede keer gegeven wordt.  

Score

Beheerst: herkent de juiste vorm.

Niet volledig beheerst: herkent de juiste vorm, na herstel. 

Niet beheerst: herkent de juiste vorm niet.

Observatiepunten

Let erop hoe het kind de vormen voelt en onthoudt; gaat het snel over de vormen heen en voelt het 

alleen de contouren?

Let op of het kind probeert een betekenis aan de vorm te geven door de vorm te benoemen, zodat 

deze makkelijker te onthouden is. 

Observeer of het kind telt en of het zegt dat het een vorm herkent.

Let op of het kind de vorm overpakt van de ene naar de andere hand om deze te herkennen.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3.2 Detailwaarneming DW

Observatie-item

Kan aangeven of er een onderdeel van een voorwerp ontbreekt. 

Nummer van het item 

DW C10

Benodigdheden

Klein beertje met één oog (kraaltje)

Aanbieding

Leg het beertje met de rug op de tafel voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: 

"Ik geef je nu een beertje dat iets mist. Kun jij zeggen wat er weg is?"

Hulp

Als het kind na enige tijd nog geen respons geeft, zeg dan: 

"Zoek nog eens goed. Hoeveel armen heeft hij, hoeveel benen? Zoek maar verder."

Respons

Het kind ontdekt dat er één oog mist. 

Score

Beheerst: ontdekt dat er één oog mist. 

Niet volledig beheerst: ontdekt na hulp dat er één oog mist. 

Niet beheerst: ontdekt niet wat er mist.

Observatiepunten

Let op of het kind vlot ontdekt wat er mist of dat het eerst het hele beertje af moet tasten. Let op 

of het snel is met ontdekken en of het in dat geval nog wel het hele beertje checkt ter bevestiging.

Observeer welke strategie het kind toepast: voelt het eerst de contouren bijvoorbeeld en gaat het 

dan van buiten naar binnen voelen? Let op of het kind met één hand fixeert en met de andere tast. 

Observeer of het onderdelen benoemt om het herkennen te vergemakkelijken.

Let op of het in de war raakt als het beertje opgetild en omgedraaid wordt (kop met missend oog 

onderop) en of het dan weer in de uitgangspositie teruggelegd wordt.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3.2 Detailwaarneming DW

Observatie-item

Kan een detail op een horizontale gladde lijn vinden. 

Nummer van het item 

DW C13

Benodigdheden

Werkblad TP DW C13

 

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind. 

Opdracht

De observator zegt: 

"Op het werkblad staat een lijn. Ergens is deze lijn anders. Kun jij vinden waar?"
Als het kind het begin van de lijn niet kan vinden, mag hierbij geholpen worden.

 

Hulp

Als het kind de opdracht niet begrijpt, mag ter aanvulling gezegd worden: 

"Kun jij vertellen waar het anders voelt op de lijn?" 

Respons

Het kind vindt het detail op de lijn.

Score

Beheerst: vindt het detail na éénmaal gericht opzoeken. 

Niet volledig beheerst: vindt het detail na lang zoeken, vindt het detail na herstel. 

Niet beheerst: vindt het detail niet.

Observatiepunten

Ga na hoe het kind de lijn aftast: van links naar rechts, gebruikt het aangepaste druk en welke hand 

en welke vinger gebruikt het?

Observeer of de lijn soepel gevolgd wordt of dat het kind de lijn regelmatig kwijt raakt. Als dit laatste 

het geval is, observeer dan of het opnieuw begint of op het punt waar het van de lijn is geraakt.

Let op of het kind zijn middenlijn kruist of overschakelt op de andere hand, als het middenvoor op 

het blad is.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3.3 Discrimineren DC

Observatie-item

Kan ordenen op grootte. 

 

Nummer van het item 

DC C9

Benodigdheden

Zes vierkante inpaskubussen 

Aanbieding

De kubussen staan kris kras op de tafel (dus niet in elkaar) met de open kant naar boven.

Opdracht

De observator zegt: "Op tafel staan allerlei blokken, die in elkaar passen. Kun jij ze allemaal in elkaar passen?" 

Hulp

Als het kind een kleine kubus in een grote stopt en dan niet meer verder komt, zeg dan: 

"Waarom zou het niet meer passen, wat kun je daar aan doen?"  

Respons

Het kind kan alle zes kubussen in elkaar zetten. 

Score

Beheerst: kan alle zes kubussen systematisch in elkaar zetten.

Niet volledig beheerst: zet vier of meer kubussen in elkaar, zet ze allemaal in elkaar, na verbale hulp. 

Niet beheerst: het lukt niet om vier of meer kubussen in elkaar te zetten. 

Observatiepunten

Ga na of het kind de taak herkent. 

Let op of het alleen de grote verschillen in grootte merkt. Let op of het kind al snel weet dat het 

steeds moet zoeken naar de kubus die net iets kleiner is, of dat het meer trial en error is: één voor 

één passen, welke erin kan.

Let op of het telt hoeveel kubussen op tafel staan, en bij het inpassen door heeft of het alle 

kubussen heeft gebruikt.

Propriocepsis: let op of het kind de kubus die het in wil passen al in dezelfde stand draait.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3.3 Discrimineren DC

Observatie-item

Wijst in een horizontaal geordende reeks de vorm aan die hetzelfde is als voor de streep. 

Nummer van het item 

DC C11

Benodigdheden

Werkblad TP DC C11

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Links op dit werkblad voel je een vorm voor een streep. Precies dezelfde vorm staat nog 
ergens op het werkblad, aan de andere kant van de streep. Kun je voelen waar?"  

Hulp

Als het kind niet alle vormen achter de streep voelt, zeg dan: "Heb je ze allemaal al gevoeld, weet je hoeveel 
het er zijn?"  

Respons

Het kind wijst de juiste vorm aan (derde vorm achter de streep).

Score

Beheerst: wijst de juiste vorm aan.

Niet volledig beheerst: wijst de juiste vorm aan na herstel .

Niet beheerst: wijst een verkeerde vorm aan.

Observatiepunten

Let op de strategie die het kind gebruikt: voelt het alle vormen na elkaar en vergelijkt het steeds 

met het voorbeeld, of onthoudt het kind het voorbeeld en gaat daarna de vorm zoeken? Let op of het 

kind met de linkerhand op het voorbeeld blijft en zo vergelijkt wat de rechterhand voelt.

Ga na of het op details let.

Ga na of het kind weet wat links is.

Observeer, als het kind één hand gebruikt, of het dan de middenlijn kruist.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3.3 Discrimineren DC

Observatie-item

Kan drie texturen matchen. 

Nummer van het item 

DC C14

Benodigdheden

Tastdomino; dit zijn tien stenen met elk twee texturen, waarbij er in totaal drie texturen zijn die 

gematcht kunnen worden. De overige texturen zijn losse, die niet gematcht kunnen worden 

(de verschillende texturen hebben zoveel mogelijk dezelfde kleur).

Open doosje

Aanbieding

Leg de stenen in de open doos en zet die op tafel. 

Opdracht

De observator zegt: 

"Op de tafel ligt een doosje. Hierin zitten allemaal plankjes, met rondjes erop. Die rondjes voelen verschillend aan. Er 
zitten ook een paar dezelfde rondjes tussen. Kun jij aanwijzen welke rondjes hetzelfde voelen? Haal de plankjes maar 
uit de doos." 

Hulp

Geef het kind één textuur en zeg: 

"Voel eens, hoe voelt dat? Kun je er een rondje bij zoeken dat hetzelfde voelt?"

Respons

Het kind kan drie texturen matchen.

Score

Beheerst: matcht drie texturen, zonder hulp.

Niet volledig beheerst: matcht twee texturen.  

Niet beheerst: matcht minder dan twee texturen. 

Observatiepunten

Let op of het kind de verschillende texturen benoemt.

Observeer de strategie die het kind gebruikt bij deze opdracht: onthoudt het bijvoorbeeld de textuur 

of heeft het één voorbeeld in de hand en gaat het al zoekend matchen? 

Ga na of het kind bij het leeghalen van de doos al dezelfde opmerkt.

Let op of het veel moet controleren of dat het vlot gaat.

Observeer of het alle plankjes in dezelfde ruimtelijke oriëntatie legt.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3.4 Construeren/Reproduceren CR

Observatie-item

Kan een reeks van zes losse kleine voorwerpen tegen elkaar aan plaatsen in een rij van links naar 

rechts. 

Nummer van het item 

CR C7

Benodigdheden

Zes speelgoedautootjes; de autootjes moeten een duidelijke voor- en achterkant hebben, auto met 

laadbak bijvoorbeeld.

Aanbieding

Zet twee autootjes achter elkaar, recht voor het kind. De overige autootjes staan aan de zijkant op 

de tafel .

Opdracht

De observator zegt: "Op tafel staan twee auto’s tegen elkaar aan. Voel maar."  
Als het kind gevoeld heeft, haal de auto’s dan uit elkaar. Zet alle zes de auto’s voor het kind neer 

en zeg: "Nu heb ik de auto’s uit elkaar gehaald en er nog wat bij gezet. Kun jij met deze auto’s net zo’n rij maken, 
door ze tegen elkaar aan te zetten? De voorkant van de ene auto moet tegen de achterkant van de vorige auto. 
Net alsof ze in de file staan."

Hulp

Als het kind het niet kan, zet dan weer twee auto’s tegen elkaar aan. Laat dit rijtje staan en herhaal 

de opdracht. Het kind moet nu dus vier auto’s in de rij erbij zetten. 

Respons

Het kind zet de auto’s tegen elkaar aan, op zo’n manier dat de voorkant van de ene auto tegen de 

achterkant van de auto ervoor staat.

Score

Beheerst: maakt een goede rij. 

Niet volledig beheerst: maakt een goede rij na hulp.

Niet beheerst: het lukt niet om een rij te maken. 

Observatiepunten

Observeer of het kind van links naar rechts werkt of andersom. Ga na hoe het kind weet wat de 

voorkant en achterkant van de auto is. Noteer of het een horizontale rij wordt of dat hij schuin loopt 

en of de auto’s aansluiten. Let op of het kind de auto’s eerst de goede kant opzet en dan een rij 

maakt, of ze al doende in de goede stand manipuleert.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3.4 Construeren/Reproduceren CR

Observatie-item

Kan langs de buitenrand van een frame, een rij maken. 

Nummer van het item 

CR C8

Benodigdheden

Noppenbord, ronde noppen; meer dan nodig zijn, bakje.

Aanbieding

Leg het bord zo op tafel, dat de korte kant het dichtst bij het kind ligt. Zet alvast één nop links in de 

hoek. De rest van de noppen zitten in het bakje; dit staat naast het bord. 

Opdracht

De observator zegt: 

"Op de tafel ligt een bord met een nop erop. Zoek de nop; hij zit links in de hoek. Pak nu een nop uit het bakje. Dit 
staat naast het bord. Zet de nop naast de nop op het bord. Maak nu op deze manier een hele rij van noppen, langs de 
rand van het bord, tot aan de andere kant." 

Hulp

Als het kind de opdracht niet begrijpt, zeg dan: "Wijs de linkerhoek eens aan." 
Laat het dan de rand voelen. "De rij moet hier langs komen."
Als het kind de eerste nop die al op het bord staat, niet kan vinden, mag de hand van het kind erop 

gelegd worden. Als het kind enkele gaten overslaat: "Heb je de hele rij gelegd?"

Respons

Het kind maakt een rij langs de korte kant van het noppenbord. Er mogen geen noppen in een andere 

rij staan en er mogen ook niet heel veel gaten achter elkaar overgeslagen worden; meer dan twee. 

Score

Beheerst: maakt een goede rij.

Niet volledig beheerst: maakt een goede rij, maar heeft maximaal twee gaten overgeslagen.

Niet beheerst: meer dan twee fouten in de rij.

Observatiepunten

Observeer of het kind gebruik maakt van de rand van het bord, als referentiepunt.

Ga na of het kind van links naar rechts werkt of op een andere manier.

Let op de samenwerking tussen de handen. 

Observeer de strategie die het kind gebruikt: houdt het bijvoorbeeld één hand bij de rij en pakt het 

met de andere hand een nop uit het bakje?

Let op hoe makkelijk het kind manipuleert met de nop. 

Ga na of het kind genoeg kracht heeft om de noppen in de gaten te doen. 
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3.5 Deel - geheel relaties DGR

Observatie-item

Weet als het een deel van een geheel voelt, bij welk geheel dit hoort. 

Nummer van het item 

DGR C5

Benodigdheden

Dop van een drinkfles, deksel van een jampot, platte veter 

Aanbieding

Geef de voorwerpen na elkaar aan het kind. 

Opdracht

De observator zegt: 

"Wat is dit en waar hoort het bij?"

Hulp

Herhaal de vraag. 

Respons

Het kind weet van alle drie de voorwerpen wat het is en waar het bij hoort: een dop bij een drinkfles, 

een deksel bij een jampot en een veter bij een schoen. 

Score

Beheerst: drie antwoorden juist.

Niet volledig beheerst: twee antwoorden juist.

Niet beheerst: minder dan twee antwoorden juist.

Observatiepunten

Ga na of het kind de voorwerpen los herkent of alleen in de context.

Let op of het uitgebreid moet manipuleren voordat het herkend wordt.

Observeer of het een gebaar maakt bij de herkenning, zodat duidelijk wordt hoe het voorwerp ge-

bruikt moet worden. 
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Observatie-item

Weet dat een voorwerp op de kop staat en probeert het rechtop te zetten. 

Nummer van het item 

TR C4

Benodigdheden

Stoel uit de kleuterklas

Aanbieding

Zet de stoel op de kop.

Opdracht

De observator zegt: 

"Ik heb hier iets neergezet. Weet je wat dit is en hoe het moet staan?"

Hulp

Als het kind geen antwoord geeft en de stoel niet pakt, zeg dan: 

"Horen de poten van de stoel naar het plafond te wijzen of op de vloer te staan?"

Respons

Het kind benoemt de stoel, merkt op dat de stoel op de kop staat en zet hem weer goed neer.  

Score

Beheerst: merkt op dat de stoel op de kop staat en zet hem weer goed neer.  

Niet volledig beheerst: merkt op dat de stoel op de kop staat, maar kan hem niet goed neer zetten.  

Niet beheerst: weet niet wat er met de stoel gebeurd is en kan hem niet goed terugzetten. 

Observatiepunten

Let op of het kind direct herkent wat er is met de stoel, en welke strategie het hiervoor gebruikt. 

Observeer of het kind weet hoe het de stoel in de goede positie kan zetten en controleert het of het 

klopt. 

Ga na of het kind voldoende kracht heeft om de stoel te hanteren.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Observatie-item

Heeft besef dat een driedimensionale vorm past bij een bepaalde opening. 

Nummer van het item 

TR C10

Benodigdheden

Blokkenstoof met zes verschillende blokken  (Zie foto pagina 254)

Aanbieding

De blokkenstoof staat op tafel, recht voor het kind. De blokjes liggen links of rechts naast de 

blokkenstoof, afhankelijk van de voorkeur van het kind. 

Opdracht

De observator zegt: "Op tafel staat een doos met allerlei gaten erin, naast de doos liggen blokjes. Elk blokje heeft 
een andere vorm. Kun jij elk blokje in het goede gat stoppen?" 

Hulp

Als het kind trial en error toepast, zeg dan: "Je moet niet zo maar proberen, maar eerst de vorm voelen en dan 
bekijken welk gat erbij zou horen. Daarna ga je kijken of het klopt." 

Respons

Het kind stopt alle blokken in de gaten, zonder trial en error. 

Score

Beheerst: alle zes blokken goed.

Niet volledig beheerst: ten minste vier blokken goed.

Niet beheerst: minder dan vier blokken goed.

Observatiepunten

Let op of het kind de meest bekende vormen goed benoemt zoals rond, vierkant, driehoek. 

Ga na of het een idee heeft van de koppeling tussen 3D (blokken) en 2D (de gaten).

Observeer of het kind de 3D vormen herkent door ze te omvatten of door de contour af te voelen.

Let op of het kind de meeste vormen in één keer door het gat doet. Ga na of het kind eerst het gat 

voelt, en bij bekende vormen het blok in de juiste positie draait, of vaak moet draaien, totdat het 

blok erdoor valt.

Let op of het kind onthoudt hoe de gaten ten opzichte van elkaar geplaatst zijn.

Observeer of het kind beide handen afwisselend gebruikt, of één specifiek voor de herkenning en één 

voor de fixatie.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3.7 Figuur - ondergrond FO

Observatie-item

Kan een lijn waarop zich afleiders bevinden aftasten 

Nummer van het item 

FO C4

Benodigdheden

Werkblad TP FO C4

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Kun je met je vinger de lijn volgen die op het werkblad staat?" 

Hulp

Zet de vinger op de lijn en laat het een stukje volgen.

Respons

Het kind volgt de lijn helemaal.

Score

Beheerst: volgt de lijn en raakt niet afgeleid.

Niet volledig beheerst: volgt de lijn, maar raakt soms wel afgeleid door de afleiders. 

Niet beheerst: kan de lijn niet volgen.

Observatiepunten

Observeer of het kind aangepaste druk en snelhied gebruikt om de lijn te volgen.

Als het kind de lijn niet kan volgen, let dan op of dit komt door de afleiders of omdat het kind geen 

lijn kan volgen, ook als er geen afleiders zijn.

Let op of het kind bij de hoeken de lijn kwijtraakt.

Wanneer het kind na het midden van de lijn gaat haperen, kan dit op een nog niet kunnen kruisen van 

de middenlijn duiden. Let ook op of het wel van rechts naar links kan volgen.

Observeer met welke hand het kind de opdracht uitvoert en met welke vinger of vingers het de lijn 

volgt.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3.8 Drie/Twee dimensionaal DTD

Observatie-item

Kan een aantal rechtopstaande vormen plat leggen. 

Nummer van het item 

DTD C1

Benodigdheden

Drie poppetjes van playmobile, buddy’s

Aanbieding

Zet de poppetjes met buddy’s vast op de tafel, zodat ze niet heel makkelijk omvallen.

Opdracht

De observator zegt: "Deze poppetjes staan rechtop. Kun jij ze plat op tafel leggen?" 

Hulp

Als het kind de poppetjes niet van tafel krijgt vanwege de buddies, help het dan met losmaken.

Als het kind het niet begrijpt, doe het dan met één poppetje voor.

Respons

Het kind legt alle poppetjes plat op tafel.

Score

Beheerst: alle drie de poppetjes plat op tafel.

Niet volledig beheerst: drie poppetjes plat op tafel, na hulp.

Niet beheerst: ook na hulp minder dan drie poppetjes plat op tafel 

Observatiepunten

Ga na of de poppetjes ongeveer op de plaats omgeklapt liggen waar ze stonden of heel ergens 

anders.

Let op of het kind de poppetjes één voor één losmaakt, of willekeurig te werk gaat.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3.9 Tactiele taal TT

Observatie-item

Kan tactiele eigenschappen van objecten benoemen. 

Nummer van het item 

TT C5

Benodigdheden

Bakvormpje

Aanbieding

Geef het bakvormpje aan het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Kun je eens vertellen wat je allemaal voelt aan dit bakvormpje." 

Hulp

Als het kind niets zegt, zeg dan: "Als je met je vingers over het vormpje gaat, voel je verschillende 
ondergronden. Kun jij zeggen hoe dit voelt?"

Respons

Het kind beschrijft nauwkeurig het vormpje, in de volgende bewoordingen. Glad, hard, bobbeltjes, 

bol, rond, randje, gaatjes, deukjes. 

Score

Beheerst: uitgebreide beschrijving; zeker drie van de bovenstaande woorden en met name woorden 

zoals bobbel of deukje.

Niet volledig beheerst: minder nauwkeurige en specifieke beschrijving.

Niet beheerst: oppervlakkige beschrijving: alleen hard, koud etcetera.

Observatiepunten

Observeer hoe de taststrategie is; welke exploratieschema’s laat het kind zien 

(bijvoorbeeld krabbelen over de ribbels).

Ga na hoe de tastgevoeligheid is en of het kind de verschillende eigenschappen opmerkt.

Let op of het alleen de binnenkant of juist alleen de buitenkant benoemt.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

4.1 Taststrategie TS

Observatie-item

Gebruikt twee handen bij het ervaren van verschil in gewicht. 

Nummer van het item 

TS C18

Benodigdheden

Materialendoos TP TS C18

Aanbieding

Leg de zakjes op tafel en geef er één in de hand. 

Opdracht

De observator zegt: "Hier zijn vier zakjes. Ik geef je er één in je hand. Pak er nog maar één van de tafel. Kun jij eens 
voelen of ze even zwaar zijn? 
Nadat het kind dit gedaan heeft, een nieuw zakje geven en weer dezelfde vraag stellen, zorg dat het 

kind afwisselend zakjes van verschillend gewicht of even zware zakjes krijgt.

Het kind mag zelf zoeken naar zakjes van hetzelfde gewicht, maar dit hoeft niet.

Het gaat hierbij om de observatie dat het kind twee handen gebruikt (in elke hand één zakje, om ze 

te vergelijken), niet of het kind het goede zakje benoemt. 

Hulp

Als het kind geen strategie laat zien, zeg dan: "Als je je handen stil houdt, kan je het niet goed voelen. Probeer 
maar of het anders kan."

Respons

Het kind vergelijkt de zakjes door er telkens twee in de hand te hebben (één in elke hand) en te  

vergelijken welke zwaarder is. De juiste strategie is het op en neer bewegen van de vlakke handen 

met op ieder één zakje erop of de zakjes tussen de vingers te houden en dezelfde beweging te maken. 

Score

Beheerst: juiste strategie. 

Niet volledig beheerst: juiste strategie, na hulp.

Niet beheerst: geen goede strategie.

Observatiepunten

Ga na of het kind met behulp van de juiste strategie daadwerkelijk voelt welke zakjes zwaarder zijn: 

propriocepsis.

Let er op dat de armen niet op een tafel steunen, maar vrij zijn in de ruimte.

Let op of het kind juist benoemt welk zakje zwaarder is en of ze even zwaar zijn.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

4.1 Taststrategie TS

Observatie-item

Kan een sorteertaak organiseren. 

Nummer van het item 

TS C20

Benodigdheden

Grote bak, 3 losse bakjes, 3 autootjes, 3 ballen, 3 blokjes 

Aanbieding

Zet de grote bak, met de twaalf voorwerpen erin voor het kind. Daarnaast staan de drie 

sorteerbakjes, op elkaar gestapeld. 

Opdracht

De observator zegt: "Op tafel staat een grote bak, met allerlei voorwerpen erin. Er staan ook kleine bakjes, die zijn 
nog leeg. Zoek dezelfde voorwerpen bij elkaar en doe die in een bakje." 
Het kind moet dit zelf verder kunnen organiseren en een strategie bedenken.

Hulp

Als het kind niet begint of niet verder gaat, zeg dan: "Weet je nog. In elk bakje komen drie dezelfde dingen. 
Laat eens zien hoe je de bakjes neerzet en wat je daar in doet."

Respons

Het kind kan de sorteertaak zelf organiseren en legt alle voorwerpen in de goede bakjes. 

Score

Beheerst: sorteertaak goed uitgevoerd. 

Niet volledig beheerst: sorteertaak na hulp goed uitgevoerd. 

Niet beheerst: sorteertaak niet goed uitgevoerd.

Observatiepunten

Let op hoe het kind de verschillende voorwerpen onderscheidt.

Noteer welke strategie het kind gebruikt: zoekt het eerst drie dezelfde voorwerpen bij elkaar en doet 

ze dan in een bakje, of haalt het eerst de drie bakjes uit elkaar, pakt steeds één voorwerp en bepaalt 

in welke bakje dat dit hoort?

Observeer of het kind zich structureert door te tellen of zich met taal te begeleiden. 

Let op of het kind eerst nadenkt en een strategie bedenkt, of dat het via trial en error gaat. 

Hoofdstuk 3



116

4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

4.2 Zelfredzaamheid ZR

Observatie item: 

ZR C8

Het kind schakelt de tast in om een verzorgende handeling zelfstandig uit te voeren.

 

Toelichting

Het kind wordt gevraagd een schoen (met klittenbandsluiting) aan- en uit te doen. Het kind moet 

gericht voelen waar het klittenband geplakt moet worden.

 

Score

Beheerst: zet de tast in om een schoen met klittenband sluiting aan- en uit te doen.

Niet volledig beheerst: kan de schoen uitdoen en aandoen, maar klittenbandsluiting zit niet juist op 

de plaats.

Niet beheerst: kan geen schoen met klittenbandsluiting aandoen.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

4.3 Spel SP

Observatie item: 

SP C10

Het kind kan zelfstandig een pop aankleden.

 

Toelichting

Het kind is in staat om een pop zelfstandig aan te kleden met klaarliggende kleertjes, die alleen in 

een bepaalde volgorde aangedaan mogen worden; dus bijvoorbeeld: eerst ondergoed, daarna pas de 

bovenkleding.

 

Score

Beheerst: kan een pop zelfstandig aankleden in de juiste volgorde.

Niet volledig beheerst: kan een pop zelfstandig aankleden, maar de volgorde klopt niet helemaal.

Niet beheerst: kan een pop niet zelfstandig aankleden.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

4.4 Koppelen object aan functie OF

Observatie item: 

OF C8

Het kind weet op welke wijze een schaar gebruikt moet worden.

Toelichting

Het kind kan met een schaar, op de juiste wijze in één hand gehouden, een stuk papier knippen. 

Denk bij een linkshandig kind aan een linkshandige schaar.

Score

Beheerst: kan op de juiste wijze een schaar hanteren en een stuk papier knippen. 

Niet volledig beheerst: kan op de juiste wijze een schaar hanteren, maar het knippen lukt nog  

niet goed.

Niet beheerst: kan een schaar niet hanteren. 
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

4.5 Handelingsvolgorde HV 

Observatie item: 

HV C5

Het kind kan een combinatie van handelingen in een goede volgorde uitvoeren.

Toelichting 

Het kind kan van een dun vel papier stukjes afscheuren en met behulp van een lijmpotje met kwast, 

of van een lijmstift, op een ander vel papier plakken.

Score 

Beheerst: combineert een aantal handelingen in de juiste volgorde.

Niet volledig beheerst: voert de combinatie van handelingen uit na verbale hulp.  

Niet beheerst: kan geen combinatie van handelingen uitvoeren.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

4.6 Omgaan met variabelen OV 

Observatie item: 

OV C8

Het kind kan geometrische vormen benoemen ondanks de verschillen in verschijningsvorm.

Toelichting 

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de materialen behorend bij Tactiel Ruimtelijk E 26 uit de 

materialendoos. Daarnaast kunnen geometrische vormen uit de omgeving van het kind gebruikt 

worden. Te denken valt aan: bakstenen, Cd-schijfjes, stoeptegels, Legosteentjes, Ligakoeken.

Score

Beheerst: herkent alle vormen juist.

Niet volledig beheerst: herkent twee van de drie vormen in beide verschijningsvormen. 

Niet beheerst: herkent geen van de vormen of alleen in één verschijningsvorm.
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

1.3 Lichaamsbewustzijn LB

Observatie-item

Weet welke lichaamsdelen hoger of lager zitten ten opzichte van andere lichaamsdelen als het in 

een bepaalde positie staat. 

Nummer van het item 

LB D16

Benodigdheden

Voor dit item worden geen specifieke materialen aan het kind aangeboden.

Aanbieding

De observator zet het kind in de goede houding en stelt de vraag. Het kind mag niet voelen. Telkens 

na de opdracht, gaat het kind even in een neutrale houding staan en daarna zet de observator het 

kind in de volgende houding.

Opdracht

1e houding: het kind staat voorover gebogen met afhangende armen: 

"Wat zit nu hoger, je handen of je billen?"
2e houding: het kind zit met opgetrokken knieën: 

"Wat zit nu hoger, je knieën of je navel?" 
3e houding: het kind staat met de benen uit elkaar en voorover gebogen met het hoofd: 

"Wat zit er hoger, je oren of je knieën?"

Hulp

Als het kind de vraag niet begrijpt, zeg dan: Je staat nu anders dan normaal, denk goed na voordat je 

antwoordt.  

Respons

Het kind geeft alle drie de keren het goede antwoord: 

1e houding: billen

2e houding: knieën

3e houding: oren 

Score

Beheerst: drie vragen goed

Niet volledig beheerst: twee vragen goed

Niet beheerst: minder dan twee vragen goed 

Observatiepunten

Let erop of het kind twijfelt voordat het antwoord geeft, of dat het meteen het goede antwoord weet.

Observeer hoe het kind op aanraking reageert.

Observeer of het kind de houding kan volhouden of dat het direct weer omhoog komt.

Hoofdstuk 3
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

1.3 Lichaamsbewustzijn LB

Observatie-item

Weet, zowel links als rechts, de namen van de vingers en kan desgevraagd de juiste vinger aanwijzen 

of opsteken. 

Nummer van het item 

LB D18

Benodigdheden

Voor dit item worden geen specifieke materialen aan het kind aangeboden.

Aanbieding

Laat het kind beide handen op tafel leggen, met de handpalmen naar beneden. 

Opdracht

De observator zegt achtereenvolgens: 

"Kun je de ringvinger aan je rechterhand aanwijzen?"
"Kun je de wijsvinger aan je linkerhand aanwijzen?"
"Kun je de middelvinger aan je linkerhand aanwijzen?"
"Kun je de wijsvinger aan je rechterhand aanwijzen?"

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden.

Respons

Het kind wijst de vingers aan. Als het kind ervoor kiest om de vinger omhoog te tillen of op te steken, 

is dit ook goed.  

Score

Beheerst: vier antwoorden goed

Niet volledig beheerst: drie antwoorden goed 

Niet beheerst: minder dan drie antwoorden goed 

Observatiepunten

Let erop of het kind de vingers twijfelachtig aanwijst of dat het direct weet welke vinger bedoeld 

wordt.

Let op of het kind nog links-rechts verwisselingen maakt. 

Hoofdstuk 3
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Observatie-item

Kan materialen die weinig verschillen in tastkwaliteit bij elkaar zoeken. 

Nummer van het item 

TGV D14

Benodigdheden

Materialendoos TP TGV D14

Aanbieding

Leg het antislipbord recht voor het kind en zet de huisjes er kris kras op.

Opdracht

De observator zegt: "Hier staan een heleboel huisjes. Er zijn steeds drie huisjes die een dak hebben dat hetzelfde 
aanvoelt. Zou je die bij elkaar kunnen zoeken?"

Hulp

Herhaal de instructie nog één keer.

Als het kind in de war raakt van de eigen gekozen strategie, waarbij de huisjes bijvoorbeeld allemaal 

op het bord geordend worden, mag de observator toevoegen: 

"Je mag de huisjes ook bij elkaar, naast het bord zetten."

Respons

Het kind zet de huisjes in de goede groepjes bij elkaar: vier groepjes van drie huisjes met hetzelfde 

dak.

Score

Beheerst: twaalf huisjes goed.

Niet volledig beheerst: minstens negen huisjes goed .

Niet beheerst: minder dan negen huisjes goed.

Observatiepunten

Let op de strategie die het kind gebruikt om de huisjes te ordenen.

Indien het kind fouten maakt: ga na waarom het die fouten maakt. Voelt het bijvoorbeeld te 

onnauwkeurig, te snel of voelt het echt geen verschil tussen twee bepaalde daken?

Ga na of het kind gebruik maakt van het tactiel geheugen. Let op of het gericht terug zoekt naar tex-

turen, die eerder gevoeld zijn. Ga na hoe het kind de kokers ordent: heeft het hier een strategie voor, 

of gaat het ongestructureerd te werk, waardoor kokers door elkaar komen te liggen en het kind

misschien fouten gaat maken?

Hoofdstuk 3
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Observatie-item

Kan zes paren uit twaalf voorwerpen bij elkaar zoeken op textuur. 

Nummer van het item 

TGV D17

Benodigdheden

Materialendoos TP TGV D17

Aanbieding

Leg het antislipbord recht voor het kind met de kokers van stof er kris kras op.

Opdracht

De observator zegt: "Hier zijn een heleboel rolletjes. Er zijn er steeds twee die van dezelfde stof zijn gemaakt. Kun 
je die bij elkaar zoeken?"

Hulp

Herhaal de instructie nog één keer.

Als het kind in de war raakt van de eigen gekozen strategie, waarbij de rollen bijvoorbeeld allemaal 

op het bord geordend worden, mag de observator toevoegen:

"Je mag de rollen ook bij elkaar naast het bord leggen."

Respons

Het kind legt alle kokers goed bij elkaar en maakt dus zes paren: elk paar bestaat uit twee kokers die 

van dezelfde stof zijn gemaakt. 

Score

Beheerst: zes paren goed.

Niet volledig beheerst: minstens vier paren goed.

Niet beheerst: minder dan vier paren goed.

Observatiepunten

Let op de strategie die het kind gebruikt om de kokers bij elkaar te zoeken: houdt het één hand bij 

één koker bijvoorbeeld en gaat het met de andere hand de andere kokers af en hoe controleert het 

kind of het twee dezelfde kokers zijn? 

Ga na of het kind gebruik maakt van het tactiel geheugen; bijvoorbeeld het gericht terug zoeken naar 

texturen, die eerder gevoeld zijn.

Ga na hoe het kind de kokers ordent: heeft het hier een strategie voor, of gaat het ongestructureerd 

te werk, waardoor kokers door elkaar komen te liggen en het kind misschien fouten gaat maken? 

Hoofdstuk 3



126

1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Observatie-item

Kan braille lezen met één vinger van de rechterhand en één vinger van de linkerhand. 

Nummer van het item 

TGV D20

Benodigdheden

Werkblad VV TGV D20

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Op dit blad staan twee regels brailletekens. Kun jij bij elk teken de punten benoemen, dus één, 
twee, drie, vier, vijf of zes? Bij de eerste regel mag je alleen één vinger van je rechterhand gebruiken, bij de tweede 
regel alleen één vinger van je linkerhand."

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden. 

Respons

Het kind benoemt de punten correct, zowel met de vinger van de linkerhand als met de vinger van de 

rechterhand. Als het kind de puntencombinaties als letters gaat benoemen, is dit ook correct. 

Score

Beheerst: met beide vingers alles goed.

Niet volledig beheerst: maximaal zes fouten.

Niet beheerst: meer dan zes fouten.

Observatiepunten

Observeer of het kind voorkeur heeft voor de linkerhand of de rechterhand bij het benoemen van de 

punten. 

Let op het tempo waarmee het kind de punten benoemt.

Observeer of het kind spiegelfouten maakt in het benoemen.

Ga na of het kind meer fouten maakt, als er veel punten staan.

Let op of het kind regelmatig bepaalde punten mist.

Ga na of er verschil waarneembaar is in de presentatie tussen linker-en de rechterhand.

Let op de hoeveelheid druk die het kind gebruikt bij deze oefening.

Hoofdstuk 3
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

1.5 Propriocepsis PC

Observatie-item

Kan de rand of omtrek van een groot vlak, zonder te stoppen, in één richting aftasten, en weet wan-

neer het weer terug is bij het beginpunt. 

Nummer van het item 

PC D26

Benodigdheden

Rechthoekige tafel: ongeveer 1 x 2 meter.

Aanbieding

Zorg dat de tafel helemaal vrij staat en dat het kind er goed omheen kan lopen.

Opdracht

Zet het kind aan de rand van de tafel, ongeveer 20 centimeter voor het de eerste hoek omgaat en 

zeg: "Kun je de rand van de tafel helemaal met aftasten en er omheen lopen tot je weer terug bent bij het begin?"

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden. 

Respons

Het kind loopt in één richting om de tafel; het gaat dus niet heen en weer. Het stopt als het weer bij 

het beginpunt komt.  

Score

Beheerst: loopt helemaal rond en stopt bij het beginpunt.

Niet volledig beheerst: loopt net iets te ver, stopt iets te vroeg (bijvoorbeeld na de vierde hoek).

Niet beheerst: loopt veel te ver, stopt veel te vroeg, keert om.

Observatiepunten

Ga na welke strategie het kind gebruikt om te weten wanneer het weer terug is bij het beginpunt; 

heeft het steun aan het tellen van de hoeken.

Let op of het kind de richting vast kan houden of de neiging heeft terug te keren. 

Let op of de hoeken juist oriëntatieproblemen opleveren. 

Hoofdstuk 3
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

1.5 Propriocepsis PC

Nummer van het item 

PC D28

Benodigdheden

Een lege en een volle multomap; A-4 formaat (vergelijkbaar met de hellinghoek van de theoretische 

werkmap Tactiel Profiel)   

Aanbieding

De mappen liggen naast elkaar op de tafel, voor het kind: zie tekening.

Opdracht

De observator zegt: 

"Op de tafel liggen twee mappen naast elkaar. Kun jij voelen welk vlak het meest schuin loopt?"
Leg de linkerhand van het kind op de linkermap en de rechterhand op de rechtermap. Het kind mag 

niet aan de zijkant van de mappen voelen. Herhaal deze opdracht nog twee keer: zie tekeningen bij 

'Aanbieding'. 

Hulp

"Als het kind er niet zelf op komt om de handen te bewegen en op die manier te bepalen welk vlak 

schuin loopt en welk niet, kan het op deze strategie gewezen worden: 

"Je mag met je handen schuiven over het vlak."

Respons

Het kind voelt alle drie de keren het verschil tussen een licht hellend vlak en een schuin vlak.

Score

Beheerst: drie juiste antwoorden. 

Niet volledig beheerst: twee juiste antwoorden, drie juiste antwoorden na hulp.

Niet beheerst: minder dan twee juiste antwoorden. 

Observatiepunten

Ga na welke strategie het kind gebruikt om de verschillen tussen de vlakken te bepalen. 

Ga na welke strategie het kind gebruikt om het verschil te voelen tussen een licht schuin vlak en een 

plat vlak; voelt het dit meteen of door het vlak met een bewegende hand af te tasten.

Ga na of of het desgevraagd aan kan geven welk vlak plat is en welk schuin staat.

Observeer hoeveel tijd het kind nodig heeft voordat het het antwoord weet.

leeg vol vol leeg vol leeg
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

2.2 Manipuleren MP

Observatie-item

Kan van vijf voorwerpen één vanuit de handpalm naar de vingertoppen en terug bewegen, terwijl de 

andere vier voorwerpen in de handpalm blijven.

  

Nummer van het item 

MP D12

Benodigdheden

Vijf muntjes van 10 eurocent, bakje; formaat brooddoosje.

Aanbieding

Zet het bakje op tafel. Vertel de opdracht en geef daarna de muntjes in de hand van het kind. Het 

kind kiest zelf in welke hand het de muntjes wil hebben.

Opdracht

De observator zegt: "Je krijgt van mij dadelijk vijf muntjes. Het is de bedoeling dat jij de muntjes één voor één in 
het bakje doet. Je mag maar één hand gebruiken. Je moet de muntjes naar je duim en wijsvinger schuiven en van daar-
uit loslaten en in het bakje doen. Zeg jij maar in welke hand je de muntjes wilt hebben." 
Leg de muntjes in de betreffende hand. 

Hulp

Als het kind niet begrijpt wat het moet doen, mag de observator de beweging voordoen. Het kind 

mag voelen wat de observator doet.

Respons

Het kind kan de muntjes één voor één in het bakje doen, met één hand, zonder de andere muntjes uit 

de hand te laten vallen.

Score

Beheerst: vijf muntjes op de juiste manier in het bakje. 

Niet volledig beheerst: minstens drie muntjes op de juiste manier in het bakje.

Niet beheerst: minder dan drie muntjes op de juiste manier in het bakje.

Observatiepunten

Let op of het kind tevoren de grootte van het bakje verkent.

Let op of het kind het bakje middenvoor laat staan of het verplaatst naar de voorkeurshand. 

Observeer hoe het kind het bakje vasthoudt.

Ga na of het kind deze vaardigheid met beide handen kan uitvoeren; ga na wat de voorkeurshand is.

Het kind mag de hand al boven het bakje houden en hoeft het niet steeds opnieuw te zoeken.

Let op of het kind de muntjes al handelend telt of dat het manipuleren te veel aandacht vergt.

Hoofdstuk 3
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

2.3 Tweehandigheid TH

Observatie-item

Kan een blad recht in een brailleschrijfmachine doen en naar het begin draaien.

Nummer van het item 

TH D11

Benodigdheden

Brailleschrijfmachine (liefst Perkins), blad.

Aanbieding

De brailleschrijfmachine staat op de tafel, recht voor het kind. 

Opdracht

Geef het kind een blad en zeg: "Kun jij dit blad recht in de brailleschrijfmachine doen?" 

Hulp

Als het niet lukt, kan de observator tips geven hoe het kind het blad recht in de brailleschrijfmachi-

ne kan draaien: "Zorg ervoor dat het blad recht ligt voordat je begint te draaien, het moet helemaal links tegen de 
kant aan zitten."

Respons

Het kind kan het blad recht in de brailleschrijfmachine draaien, zonder hulp, met gebruikmaking van 

twee handen.

Score

Beheerst: juiste handeling.

Niet volledig beheerst: juiste handeling na hulp, juiste handeling zonder hulp, maar het blad wordt 

scheef gedraaid.

Niet beheerst: kan geen blad in de braillemachine draaien.

Observatiepunten

Let erop of en zo ja hoe het kind controleert of het blad recht zit en de machine recht blijft staan.

Ga na of het kind zelf de handelingsvolgorde van deze handeling kan bepalen, of dat het hierbij hulp 

nodig heeft, dit is afhankelijk van de leeftijd.

Observeer de strategie die het kind gebruikt om deze handeling uit te voeren.

Ga na of het kind voelt of het blad scheef ligt of dat het zelf scheef voor de tafel zit.

Hierbij speelt de propriocepsis een rol.

Hoofdstuk 3
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3. Tactiel-Perceptueel Functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

3.1 Herkennen HK

Observatie-item

Kan in een reeks van zes plankjes met verschillende texturen, de textuur herkennen die voor de 

tweede keer gegeven wordt.

Nummer van het item 

HK D9

Benodigdheden

Materialendoos TP HK D9 

Aanbieding

Geef het kind één voor één de zes plankjes met textuur; het zesde plankje is gelijk aan het eerste.

Opdracht

De observator zegt: "Ik ga je plankjes geven die verschillend aanvoelen. Jij moet het zeggen als je een plankje voor 
de tweede keer krijgt. Dus als je zeker weet dat je een plankje eerder gevoeld hebt, moet je dit zeggen." 
Er mag niet gezegd worden dat er zes plankjes gegeven worden; dan zou het kind namelijk na de 

vijfde vorm weten dat de zesde wel dezelfde moet zijn. Verder mogen alle plankjes maar één keer 

gegeven worden; het kind mag ze niet nogmaals voelen als het de plankjes niet allemaal onthouden 

heeft. Indien het kind reeds bij het tweede, derde, vierde of vijfde plankje aangeeft, dat het deze al 

eerder gevoeld heeft, toch doorgaan met aanbieden totdat alle plankjes voorgelegd zijn. Als het kind 

geen respons heeft gegeven na het aanreiken van de zes plankjes, item afbreken en als Niet beheerst 

scoren.   

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden.

Respons

Het kind herkent de textuur van het zesde plankje. 

Score

Beheerst: herkent de juiste textuur.

Niet volledig beheerst: herkent de textuur, na herstel (geeft eerst bij een ander plankje aan dat het 

deze al eerder gevoeld heeft, maar verandert van oordeel bij het voelen van het zesde plankje).

Niet beheerst: herkent de juiste textuur niet. 

Observatiepunten

Let op of het kind de texturen met de vingertoppen en nagels voelt.

Observeer welke strategie het kind gebruikt om de texturen te onthouden.Sommige

kinderen kiezen voor de mond als final check. Ga na of het kind zichzelf verbaal ondersteunt en 

gebruik maakt van tactiele taal om de texturen te benoemen. 

Observeer of het kind één of meerdere vingers gebruikt en of de rechter- en de linkerhand 

ingeschakeld worden.
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3. Tactiel-Perceptueel Functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

3.2 Detailwaarneming DW

Observatie-item

Kan kleine details onderscheiden die tussen afleiders zijn geplaatst. 

Nummer van het item 

DW D15

Benodigdheden

Werkblad TP DW D15

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Aan de rechterkant van dit werkblad voel je een vormpje. Het staat in een vierkantje.  
Dit vormpje staat nog ergens anders op het werkblad. Kun je voelen waar?"
De observator geeft aan, dat het vierkantje waarin het streepje zich bevindt er niet bijhoort. 

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden.

Respons

Het kind vindt het streepje dat hetzelfde is als het streepje in het vierkantje.

Score

Beheerst: vindt het juiste streepje. 

Niet volledig beheerst: vindt het juiste streepje, na herstel. 

Niet beheerst: vindt het juiste streepje niet.

Observatiepunten

Observeer hoe de zoekstrategie is: chaotisch of systematisch.

Let op of het kind zichzelf controleert: vergelijkt het kind het voorbeeld met de streepjes in de 

cirkel? Observeer of het hierbij twee handen gebruikt om te kunnen vergelijken.

Let op of de vingertoppen in de gelijke richting staan bij het voorbeeld en in de grote cirkel. De 

richting van de streep kan namelijk anders waargenomen worden, als de vingertop in een andere 

oriëntatie staat. 
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3. Tactiel-Perceptueel Functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

3.3 Discrimineren DC

Observatie-item

Kan twee gelijke geometrische vormen aanwijzen, waarvan de ene vorm is ingevuld en bij de andere 

alleen de contour is aangegeven. 

Nummer van het item 

DC D18

Benodigdheden

Werkblad TP DC D18

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Op het werkblad staan drie rijen met vormen, van links naar rechts. Kun je in elke rij de vorm 
links van de streep terugvinden aan de rechterkant van de streep?"

Hulp

Als het kind twijfelt, omdat de ene vorm gevuld is en de andere niet, vult de observator aan: 

"Het gaat om dezelfde vorm, de vormen moeten hetzelfde zijn."
Als het kind niet in de rij blijft, maar ook in de andere rijen gaat zoeken: 

"Je moet in dezelfde rij zoeken als waar de vorm links voor de streep staat en dus niet in andere rijen zoeken."  

Respons

Het kind vindt in elke rij de goede vorm.

Score

Beheerst: drie rijen goed.

Niet volledig beheerst: twee rijen goed, drie rijen na hulp.

Niet beheerst: minder dan twee goed. 

Observatiepunten

Let op of het kind de vormen benoemt. 

Observeer of het de vormen snel herkent. 

Ga na of het in de gaten heeft wat het verschil is tussen de vorm voor de lijn en de vorm achter de 

streep.

Let op of het lukt om de rijen goed af te tasten.

Observeer of het de linkerhand gebruikt als controlehand, terwijl de rechterhand zoekt of dat het de 

vorm in het geheugen prent.

Let op of het kind alle vormen nagaat voordat het antwoord geeft.
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3. Tactiel-Perceptueel Functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

3.3 Discrimineren DC

Observatie-item

Weet welke lijn anders is, met gebruik van beide handen. 

Nummer van het item 

DC D24

Benodigdheden

Werkblad TP DC D24

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: 

"Op dit werkblad staan allemaal lijnen. Eén lijn is anders dan de andere. Kun je die vinden?" 

Hulp

Als het kind bij deze opdracht maar één hand gebruikt, zeg dan: "Je mag de lijnen vergelijken door met je 
linkerhand een andere lijn te voelen dan met je rechterhand en dan te vergelijken."

Respons

Het kind wijst de juiste lijn aan (met platte knik).

Score

Beheerst: wijst de juiste lijn aan.

Niet volledig beheerst: wijst de juiste lijn aan, na herstel.

Niet beheerst: wijst een foute lijn aan, weet het niet.

Observatiepunten

Observeer of het kind kris kras over het blad gaat en niet meer weet welke lijnen het gevoeld heeft, 

of dat het gestructureerd voelt van links naar rechts, van boven naar beneden. 

Let op of het beide handen gebruikt om tastend te vergelijken.

Ga na of het kind ook met tactiele taal kan beschrijven wat het verschil is tussen de lijnen en of dit 

structuur geeft.
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135

3. Tactiel-Perceptueel Functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

3.4 Construeren/reproduceren CR

Observatie-item

Kan naar voorbeeld een ordening namaken van Legostenen.

Nummer van het item 

CR D11

Benodigdheden

Legostenen; allemaal van dezelfde grootte en kleur met acht nopjes. Zorg dat er meer stenen zijn 

dan nodig om het voorbeeld te leggen. 

Twee grondplaten (bij voorkeur dezelfde kleur voor platen en stenen)

Aanbieding

Bied het voorbeeldfiguur in het midden van het bord aan. 

Zie foto op pag. 255 om het voorbeeld te maken.

Opdracht

De observator zegt: 

"Ik heb een figuur gemaakt met de Legostenen. Kun jij dit precies zo namaken met deze Legostenen?" 

Hulp

Indien het kind erom vraagt, mag aangegeven worden, dat niet alle steentjes nodig zijn om het figuur 

na te leggen.

Respons

Het kind maakt het voorbeeld precies na.

Score

Beheerst: maakt het voorbeeld precies na, met of zonder hulp.

Niet volledig beheerst: maakt het voorbeeld in grote lijnen hetzelfde na, maar gebruikt iets te veel of 

te weinig Legostenen (hooguit drie) waardoor de verhoudingen veranderen. 

Niet beheerst: maakt iets dat verder afwijkt van het voorbeeld.

Vervolg op pagina 136.
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Observatiepunten

Let op of het kind de nopjes op de stenen telt om het figuur precies het zelfde te maken.

Let op of het kind op de contouren afgaat en probeert aan de hand daarvan iets te maken, 

dat dezelfde contouren heeft. De kans is groot dat het dan niet precies hetzelfde is.

Let op of het gebruik maakt van het geheugen om na te bouwen.

Ga na of het kind het in spiegelbeeld namaakt.

Let op of het veel bevestiging vraagt of het wel goed is.

3. Tactiel-Perceptueel Functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)
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3. Tactiel-Perceptueel Functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

3.5 Deel-geheel relaties DGR

Observatie-item

Heeft een voorstelling van een mensfiguur. 

Nummer van het item 

DGR D9

Benodigdheden

Magneetstukjes in een doosje, magneetbord

Aanbieding

Leg het magneetbord recht voor het kind. Het kind kan bepalen waar hij het doosje het liefst heeft 

staan. 

Opdracht

De observator zegt: "Kun jij met de magneet-stukjes een poppetje maken?"

Hulp

Indien een kind de neiging heeft te gedetailleerd te werken (bijvoorbeeld met vingers en tenen) kan 

aangegeven worden dat dit niet noodzakelijk is, alleen de lichaamsdelen (hoofd, lijf, armen, benen) is 

voldoende.

Respons

Het kind maakt een figuur dat duidelijk herkenbaar is als mensfiguur: hoofd, lijf, armen, benen. Het 

maakt niet uit hoeveel stukken het hiervoor gebruikt.

Score

Beheerst: duidelijk herkenbaar poppetje.

Niet volledig beheerst: poppetje beschikt over alle lichaamsdelen, maar deze zijn slordig aan elkaar 

gelegd. De verhoudingen van de lichaamsdelen ten opzichte van elkaar kloppen duidelijk niet.

Niet beheerst: het figuur is niet te herkennen als mensfiguur.

Observatiepunten

Hier speelt ook lichaamsbewustzijn een rol: of het kind een juist beeld heeft van de bouw van een 

lichaam en weet waar mee te beginnen.

Ga na of het kind ervaring heeft met het zelf leggen van een vorm naar eigen voorstelling en inzicht. 

Let op hoe gecoördineerd het kind de delen tegen elkaar kan leggen. Als dit moeilijk is, is de kans dat 

de verhoudingen niet kloppen of de lichaamsdelen niet aansluiten groter. 

Let op of het kind plezier heeft in deze ‘vrije’ opdracht of dat het juist onzeker wordt.
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3. Tactiel-Perceptueel Functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Observatie-item

Kan bij twee identieke vlakken, waarvan er één op de kop wordt aangeboden, de vlakken zo draaien 

dat ze gelijk komen te liggen. 

Nummer van het item 

TR D14

Benodigdheden

Werkbladen TP TR D14a+b

Aanbieding

Leg de werkbladen op een antislipmat naast elkaar, recht voor het kind. 

Opdracht

De observator zegt: "Er liggen twee werkbladen naast elkaar. Deze twee werkbladen liggen niet hetzelfde. Kun je 
het tweede blad precies zo draaien zodat het hetzelfde ligt als het eerste?" 

Hulp

Extra verbale ondersteuning: "Je moet het blad dus zo draaien dat het exact hetzelfde ligt, maar je hoeft niet op 
de afgeknipte hoekjes te letten." 

Respons

Het kind draait één van de bladen zo, dat ze gelijk komen te liggen. 

Score

Beheerst: draait één van de bladen zo, dat ze gelijk komen te liggen. 

Niet volledig beheerst: weet niet direct hoe het deze opdracht moet oplossen, maar komt na enige 

tijd proberen met de juiste oplossing.

Niet beheerst: weet niet hoe het de twee bladen hetzelfde kan leggen. 

Observatiepunten

Observeer of het kind problemen heeft met het negeren van het afgesneden hoekje.

Let op of het kind de bloem adequaat als referentiepunt gebruikt. Ga na of het de afbeelding eventu-

eel herkent als een bloem. 

Let op welk blad het kind als voorbeeldblad beschouwt.

Let op of het kind tactiele taal gebruikt.

Observeer of het kind problemen heeft met de uitvoering; manipuleren, draaien, raakt richting kwijt. 
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3. Tactiel-Perceptueel Functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Observatie-item

Kan op een vlak of werkblad aangeven wat ongeveer het midden is.

Nummer van het item 

TR D21

Benodigdheden

Controlesheet VV TR D21, A4-blad, fiche met buddy

Aanbieding

Leg het A-4 blad horizontaal op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Kun je het fiche precies op het midden van het blad met de buddy vastzetten?"
 Het kind mag controleren of het fiche goed is neergezet, door met handen of vingers te meten vanaf 

de papierrand.

Hulp

Als het kind het blad in de hand wil houden, zeg dan: "Het blad moet plat op tafel liggen."           

Respons

Het kind plaatst het fiche in het midden van het blad.

Score

Beheerst: het fiche valt binnen het kleinste kader van de controlesheet. 

Niet volledig beheerst: het fiche valt in het grootste kader van de controlesheet.

Niet beheerst: het fiche valt buiten de kaders van de controlesheet.  

 

Observatiepunten

Observeer welke strategie het kind gebruikt om het midden te vinden.

Let op of de handen symmetrisch zijn als het kind de vingers spreidt om het midden te zoeken.

Noteer of het kind achteraf of tijdens de uitvoering van de opdracht vraagt of het papier door het 

midden gevouwen mag worden.
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3. Tactiel-Perceptueel Functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

3.7 Figuur-ondergrond FO

Observatie-item

Kan in een groep symbolen die dicht bij elkaar zijn geplaatst, een enkelvoudig symbool 

onderscheiden. 

Nummer van het item 

FO D7

Benodigdheden

Werkblad TP FO D7 

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Kun je het symbool dat rechts onderaan staat, op het werkblad terug vinden?"
De observator mag de handen van het kind begeleiden om het symbool te laten voelen. 

Hulp

Als het kind twijfelt, kan ter ondersteuning gezegd worden: 

"Het symbool hoeft niet in dezelfde oriëntatie te staan."          

Respons

Het kind vindt het symbool terug.

Score

Beheerst: wijst juiste symbool aan.

Niet volledig beheerst: wijst juiste symbool aan, na herstel.

Niet beheerst: wijst verkeerde of geen symbool aan.

Observatiepunten

Als het kind het symbool niet kan vinden, ga dan na of het ligt aan de tastgevoeligheid of omdat er 

zoveel andere symbolen (afleiders) omheen staan.

Observeer op welke manier het kind tot een respons komt. Heeft het de neiging om direct te zeggen 

dat hij het juiste symbool gevonden heeft, of bekijkt het eerst alle symbolen en controleert het aan 

de hand van het voorbeeld?

Observeer hoe het gebruik maakt van beide handen; inprenten met beide handen en met beide han-

den zoeken bijvoorbeeld, of één hand zoekt en één hand controleert.
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3. Tactiel-Perceptueel Functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Observatie-item

Weet dat een bolletje bij een rondje, een kubusblokje bij een vierkantje en een balkje bij een 

rechthoekje hoort.

Nummer van het item 

DTD D3

Benodigdheden

Drie geometrische vormen: cirkel, vierkant, rechthoek. Drie ruimtelijke vormen: balletje, blokje, 

balkje (Zie foto pagina 254).

Aanbieding

Leg de geometrische vormen bij elkaar en de ruimtelijke vormen kris kras door elkaar.

Opdracht

De observator zegt: "Op tafel liggen zes vormen, drie zijn er plat en drie niet. Kun jij bij elke platte vorm de vorm 
zoeken die erbij hoort?" 

Hulp

Als het kind de opdracht niet begrijpt, zeg dan: "Welke platte vorm hoort er bij het balletje denk je?"

Respons

Het kind zet de drie paren goed bij elkaar.

Score

Beheerst: drie paren goed.

Niet volledig beheerst: twee paren goed, drie goed na hulp.

Niet beheerst: twee paren goed na hulp, één paar goed.

Observatiepunten

Let op de strategie, die het kind hanteert. Observeer of het zich eerst oriënteert op alle zes de vor-

men om te weten wat er op tafel ligt, of dat er lukraak wordt gezocht vanuit een vorm die het kind 

toevallig tegenkomt. Let op of het kind direct de kern van de opdracht door heeft; vertaling van 3D 

naar 2D. Ga na of het kind de plaats onthoudt van de vormen die het eerder gevoeld heeft en deze 

indien nodig, gericht terug kan vinden.

Let op of het kind gaat verbaliseren wat het voelt en of het hier steun aan heeft.   
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3. Tactiel-Perceptueel Functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

3.9 Tactiele taal TT

Observatie-item

Kan eigenschappen van oppervlakken benoemen; ribbelig, ruw, bobbelig, harig bijvoorbeeld.   

Nummer van het item 

TT D6

Benodigdheden

Stukje ribkarton. bobbeltjesplastic, schelp met ribbel, vilt, suikerklontje.

Aanbieding

De observator geeft de materialen één voor één aan het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Kun jij zeggen hoe dit voelt?"

Hulp

Als het kind weinig zegt, moedig dan aan: "Waar lijkt het op? Waar doet het je aan denken?"

Respons

Het kind kan de oppervlakken gedifferentieerd benoemen; elk materiaal lokt een eigen kenmerk uit.

Score

Beheerst: beschrijft zes materialen nauwkeurig. 

Niet volledig beheerst: beschrijft minstens vier materialen nauwkeurig.

Niet beheerst: beschrijft minder dan vier materialen nauwkeurig.

Observatiepunten

Let op of het kind voor- en afkeuren (mogelijk zelfs afweer) bij de verschillende materialen laat zien.

Observeer of het materiaal verschillende strategieën uitlokt.

Ga na hoe talig het kind is ingesteld; dit is te merken aan het uitvoerig omschrijven van de materia-

len of alleen het gebruik van kernwoorden.      
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3. Tactiel-Perceptueel Functioneren

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

3.9 Tactiele Taal TT

Observatie-item

Kan beschrijven hoe een substantie aanvoelt. 

Nummer van het item 

TT D10

Benodigdheden

Suiker (korrelig), verkruimelde beschuit (kruimelig), Prittstift ( kleverig).

Aanbieding

De observator strooit eerst de suiker, vervolgens de beschuit op de hand van het kind. De lijmstift 

wordt open aangeboden, zodat het kind de bovenkant kan voelen.

Opdracht

De observator zegt: "Probeer zo goed mogelijk te omschrijven wat je voelt. Je hoeft niet zeggen wat het is, het 
gaat erom hoe het aanvoelt."

Hulp

Als het kind weinig zegt, moedig dan aan: "Waar lijkt het op? Waar doet het je aan denken?"          

Respons

Het kind omschrijft de substanties correct.

Score

Beheerst: omschrijft drie substanties correct.

Niet volledig beheerst: omschrijft twee substanties correct.

Niet beheerst: omschrijft minder dan twee substanties correct.

Observatiepunten

Let op of er tactiele afweer is, bij bepaalde substanties.

Let op de benaming die het kind gebruikt (bestaand of eigen taal).

Ga na of het kind te veel blijft hangen aan het benoemen van het concrete materiaal; suiker, lijm.

Let op of het kind spontaan eigenschappen of kenmerken benoemt of veel aanmoediging nodig heeft.
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4. Praktische Vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

4.1 Taststrategie TS

Observatie-item

Legt platte vormen op elkaar om de grootte ervan te vergelijken. 

Nummer van het item 

TS D23

Benodigdheden

Twee bladen karton: één A4 en één iets kleiner (5 mm. afsnijden aan de bovenkant van een A4). 

Aanbieding

Leg de twee bladen naast elkaar op de tafel.

Opdracht

De observator zegt: "Op tafel liggen twee bladen. Kun jij zeggen of deze bladen even groot zijn?"

Hulp

Als het kind de bladen niet pakt, vul dan aan: "Je mag de bladen oppakken hoor. Ik wil graag het precieze 
antwoord weten."          

Respons

Het kind legt de bladen op elkaar en vergelijkt de grootte: voelt of alle vier de punten op elkaar 

zitten of schuift ze tegen elkaar aan en vergelijkt de zijkanten.

De bladen rechtop tegen elkaar zetten mag ook. 

Score

Beheerst: juiste strategie en antwoord. 

Niet volledig beheerst: juiste strategie, maar verkeerd antwoord of juiste strategie en antwoord, 

na hulp. 

Niet beheerst: onjuiste strategie en verkeerd antwoord

Observatiepunten

Observeer de taakaanpak van het kind; is deze rommelig of heel precies?

Ga na of het kind weet welke strategie het moet toepassen om tot een correct antwoord te komen. 

Observeer of het kind eerst probeert te schatten en in hoeverre dit klopt.

Let op of het kind goed voelt dat de hoekjes en randen op elkaar zitten of dat het nodig is om de 

tafel hiervoor te gebruiken.          
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4. Praktische Vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

4.1 Taststrategie TS

Observatie-item

Kan een vlak van minimaal A3-formaat aftasten zonder delen daarvan te vergeten. 

Nummer van het item 

TS D27

Benodigdheden

Schooltafel, Klein gummetje, Buddy’s.

Aanbieding

Bied de gum drie maal aan op de tafel:

1e keer: gum vastzetten met buddy in kwadrant rechts onder.

2e keer: gum niet op tafel.

3e keer: gum vastzetten met buddy in kwadrant links boven.

Opdracht

"Voel eens of er iets op tafel ligt." 

Hulp

Als het kind de gum niet vindt, moedig dan aan: "Heb je alles gevoeld?"          

Respons

Het kind tast het vlak helemaal af, zonder delen te vergeten en komt daarom elke keer tot het juiste 

antwoord. 

Score

Beheerst: drie juiste antwoorden.

Niet volledig beheerst: geeft twee juiste antwoorden, drie antwoorden juist na hulp.

Niet beheerst: minder dan twee maal het juiste antwoord.

Observatiepunten

Observeer of het kind het tafelblad systematisch aftast, van links naar rechts en van boven naar be-

neden (of een andere volgorde, zo lang het maar systematisch is en niet kris kras over het tafelblad 

heen). Let op of het hierbij bijvoorbeeld de rand van de tafel als referentiepunt gebruikt.

Observeer hoe het kind over het tafelblad gaat: vegen over de tafel of de vingers ‘lopen’ erover. Let 

op of het beide handen vanuit het midden gebruikt.

Observeer of het kind voorkeur heeft om te zoeken in bepaalde kwadranten.

Let op of het kind bij het kruisen van de middellijn stukken overslaat.

Let op hoe de tastgevoeligheid is : gum wordt bijvoorbeeld direct opgemerkt, ook met de zijkant van 

een vinger.
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4. Praktische Vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

4.2 Zelfredzaamheid ZR

Observatie item

ZR D10

Het kind is in staat om de tast in te schakelen om helemaal zelfstandig brood klaar te maken, te 

eten en te drinken.

Toelichting

Dit item kan zowel in de thuissituatie als op school worden geobserveerd. Het gaat er hierbij om dat 

het kind zelfstandig brood smeert en belegt. Ook wordt hierbij gekeken of het kind een passende 

strategie gebruikt, om een beker met drinken te vullen.  

Score

Beheerst: schakelt de tast in bij het eten en drinken.

Niet volledig beheerst: schakelt de tast in bij een aantal onderdelen van eten en/of drinken.

Niet beheerst: schakelt de tast niet (of op de verkeerde manier) in bij het eten en drinken.
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4. Praktische Vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

4.3 Spel SP

Observatie item 

SP D11

Het kind hanteert een goede onderzoeksstrategie bij het aftasten van materiaal om tot spel te 

kunnen komen.

Toelichting

Dit item leent zich er goed voor om in een vrije spelsituatie te observeren. Maar uiteraard kan het 

spel ook uitgelokt worden, door bijvoorbeeld verschillend spelmateriaal aan te bieden. Gedacht kan 

worden aan een pop met poppenkleertjes, flesje, luier enzovoorts. Of een garage met verschillende 

auto’s. 

Indien nodig kunnen spelsuggesties gegeven worden.

Score

Beheerst: heeft een goede onderzoeksstrategie en komt daarmee ook daadwerkelijk tot spel.

Niet volledig beheerst: komt wel tot spel, maar ontdekt niet al het speelgoed op tafel als gevolg van 

beperkte onderzoeksstrategie

Niet beheerst: ontdekt niet wat het materiaal is en gaat er ook niet mee spelen
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4. Praktische Vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

4.4 Koppelen object aan functie OF

Observatie item:

OF D9

Het kind kent de functionele bediening van een elektrisch apparaat.

Toelichting

Bij dit item wordt uitgegaan van een cd-speler, aangezien de meeste kinderen hier regelmatig 

gebruik van maken. Hier kan echter van afgeweken worden indien nodig. Het zou dan ook kunnen 

gaan over een computer, een dvd-recorder, een radio, tv met afstandsbediening.

Uitgaande van de cd-speler is het de bedoeling dat het kind verschillende handelingen kan uitvoeren, 

als het laden van een cd, de cd afspelen, een volgend liedje kiezen, enzovoort.

Score

Beheerst: kan de cd-speler op de juiste wijze gebruiken.

Niet volledig beheerst: kan na hulp de cd-speler op een juiste manier gebruiken.

Niet beheerst: kan de cd-speler niet zelfstandig bedienen.
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4. Praktische Vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

4.5 Handelingsvolgorde HV

Observatie item

HV D8

Het kind weet zonder hulp de volgorde van handelen te bepalen en uit te voeren bij een taak als tafel 

dekken.

Toelichting

Afhankelijk van leeftijd en bekendheid van het kind met de ruimte kan er voor gekozen worden om 

de materialen klaar te zetten op bijvoorbeeld het aanrecht, of het zelfstandig op te laten zoeken in 

kastjes.

Het gaat bij dit item vooral om de planning en uitvoering. Als het kind iets weglaat omdat het niet 

gewoon is, bijvoorbeeld, een mes te gebruiken, dan is dat niet van belang. Ook is het niet van belang 

dat de gedekte tafel volledig klopt. Het kind moet een globaal beeld hebben van hoe een gedekte 

tafel eruit ziet en vanuit dat beeld in een logische volgorde aan het werk gaan. Een bord wordt dus 

niet bovenop het bestek gezet.

Score

Beheerst: kan zonder hulp de tafel dekken.

Niet volledig beheerst: kan de tafel dekken na verbale hulp.

Niet beheerst: kan de tafel niet dekken.

Hoofdstuk 3



150

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

1  Tactiel-sensorisch functioneren  
1.3 Lichaamsbewustzijn LB 151
1.4   Tastgevoeligheid TGV 152
1.5   Propriocepsis PC 154

2  Tactiel-motorisch functioneren 
2.3   Tweehandigheid TH 155

3  Tactiel-perceptueel functioneren 
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4.5   Handelingsvolgorde HV 177
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

1.3 Lichaamsbewustzijn LB

Observatie-item

Weet wat de linker- en rechterkant van iemand is, die tegenover hem zit.

Nummer van het item 

LB E22

Benodigdheden

Lepel    

Aanbieding

De observator en het kind zitten tegenover elkaar. Het kind heeft de lepel in de hand.

Opdracht

De observator houdt beide handen op en zegt: "Leg jij deze lepel in mijn rechterhand." 
Het kind mag niet voelen. Nadat het de lepel in een hand heeft gelegd, zegt de observator: 

"Dank je wel." en krijgt het kind de lepel terug. Deze opdracht wordt nog twee keer herhaald, 

op dezelfde manier. De observator zegt vervolgens beide keren: "Leg de lepel nu in mijn linkerhand."

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden. 

Respons

Het kind legt de lepel in de juiste hand van de observator. 

Score

Beheerst: drie keer goed. 

Niet volledig beheerst: twee keer goed.

Niet beheerst: minder dan twee keer goed. 

Observatiepunten

Let erop of het kind twijfelt, of dat het meteen de lepel in één van de handen legt. 

Ga na of het kind zichzelf corrigeert, als het een fout maakt.

Ga na of het kind begrijpt dat het de opdracht in spiegelbeeld moet uitvoeren omdat beide personen 

tegenover elkaar zitten.
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Observatie-item

Kan grove en fijne texturen in paren bij elkaar zoeken.

Nummer van het item 

TGV E21

Benodigdheden

Materialendoos TP TGV E21

Aanbieding

Leg het antislipbord recht voor het kind en leg de kaartjes er kris kras op.

Opdracht

De observator zegt: "Hier zijn plankjes met grove en fijne texturen. Er zijn er steeds twee hetzelfde. Kun je die bij 
elkaar zoeken?"

Hulp

Herhaal de instructie één keer, als de opdracht niet duidelijk is. 

Respons

Het kind legt alle plankjes goed bij elkaar en maakt dus zes paren: elk paar bestaat uit twee plankjes 

die dezelfde textuur hebben. 

Score

Beheerst: zes paren goed.

Niet volledig beheerst: minstens vier paren goed.

Niet beheerst: minder dan vier paren goed. 

Observatiepunten

Observeer welke strategie het kind gebruikt om de verschillende plankjes bij elkaar te zoeken. 

Ga na of het kind gebruik maakt van het tactiel geheugen: gericht zoeken naar texturen, die eerder 

gevoeld zijn.

Ga na hoe het kind de tastgevoeligheid gebruikt; voelt het bijvoorbeeld met de vingertoppen? 
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Observatie-item

Kan onderscheid maken tussen kleine nuanceverschillen in texturen op een werkblad. 

Nummer van het item 

TGV E23

Benodigdheden

Werkblad TP TGV E23

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Op dit blad staan vier rijen met texturen, van links naar rechts. In elke rij is steeds één 
textuur die anders is dan de rest. Kun jij die vinden?"

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden.

Respons

Het kind kiest in elke rij de textuur die anders is dan de rest. 

Rij 1: zesde textuur

Rij 2: tweede textuur

Rij 3: vierde textuur

Rij 4: derde textuur

Score

Beheerst: vier goed. 

Niet volledig beheerst: drie goed.

Niet beheerst: minder dan drie goed. 

Observatiepunten

Observeer de strategie die het kind gebruikt om de verschillende texturen te onderscheiden.

Noteer welke hand het kind gebruikt bij deze opdracht.

Let op of het kind steeds álle texturen voelt voordat het een antwoord geeft.
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

1.5 Propriocepsis PC

Observatie-item

Kan met één vinger het verschil voelen tussen een cirkel en een ovaal.

Nummer van het item 

PC E29

Benodigdheden

Werkbladen TP PC E29a+b

Aanbieding

De werkbladen na elkaar aanbieden. De werkbladen mogen niet naast elkaar gelegd en 

vergeleken worden. In totaal wordt er drie maal een werkblad aan het kind voorgelegd; in de volgorde 

cirkel-ovaal-ovaal. 

Opdracht

De observator zegt: 

"Ik heb twee werkbladen. Op één werkblad staat een rondje en op het andere werkblad staat een andere vorm. 
Het lijkt een beetje op een eitje. Jij mag steeds zeggen welke vorm je voelt, op het werkblad dat ik voor je leg.
Je mag steeds maar één vinger gebruiken en maar één keer rond gaan." 
Voorkom dat het kind heel vaak rond gaat over de lijn.  

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden. 

Respons

Het kind kan het verschil voelen tussen een cirkel en een ovaal.

Score

Beheerst: drie maal correct antwoord.

Niet volledig beheerst: twee maal correct antwoord.

Niet beheerst: minder dan twee maal correct antwoord.

Observatiepunten

Noteer welke hand en welke vinger het kind gebruikt.

Observeer of het kind een andere strategie wil gebruiken om tot het juiste antwoord te komen; 

de hele hand gebruiken bijvoorbeeld.
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

2.3 Tweehandigheid TH

Observatie-item

Kan een aantal motorische vaardigheden combineren, waarbij twee handen gebruikt moeten worden. 

Nummer van het item 

TH E12

Benodigdheden

A4-vel, controlesheet VV TH E12

Aanbieding

Leg het A4-vel zo op tafel dat de korte kant parallel loopt met de tafelrand waar het kind aan zit. 

Opdracht

De observator zegt: "Kun jij een scherpe vouw maken precies in het midden van dit stuk papier?"

Hulp

Geef het kind verbale ondersteuning als het kind niet weet hoe het moet, of als het uiteindelijk niet 

lukt.

Respons

Het kind maakt een scherpe vouw in het midden van het papier. Het gebruikt hierbij beide handen, 

om op die manier twee punten van het blad op de andere twee punten te leggen, het blad plat te 

duwen en een vouw te maken.

Op de controlesheet is aangegeven binnen welk kader de vouw moet vallen om de score Beheerst te 

geven. 

Score

Beheerst: juiste handeling en vouw binnen kader controlesheet.

Niet volledig beheerst: juiste handeling, maar vouw niet helemaal binnen kader controlesheet of 

juiste handeling en vouw, na hulp of herstel. 

Niet beheerst: onjuiste handeling, vouw niet binnen kader controlesheet.

Observatiepunten

Observeer of het kind zelf de juiste strategie kent om een vouw in het midden van het papier te 

maken en de vouw scherper te maken.

Let op of het kind de handpalm of de wijsvinger gebruikt om de vouw scherp te maken.

Ga na of de tastgevoeligheid voldoende ontwikkeld is om de hoeken van het papier te voelen. 

Observeer hoe de werkstrategie van het kind is; beheerst of slordig en of het snel tevreden is met 

het eindresultaat.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

3.2 Detailwaarneming DW

Observatie-item

Kan meerdere details onderscheiden op een tastplaat. 

Nummer van het item 

DW E16

Benodigdheden

Werkblad TP DW E16

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Onderaan het werkblad voel je twee vormpjes. Laat het kind de vormpjes voelen. 
Deze vormpjes staan nog ergens anders op het werkblad verstopt. Kun jij voelen waar?"

Hulp

Als het kind de neus van de clown voelt en antwoordt dat dit hetzelfde vormpje is als onderaan het 

blad, zeg dan: "De vormpjes moeten precies hetzelfde zijn, dus ook even groot." 

Respons

Het kind vindt de details terug: het stipje in de bloem, en de ovaal in de ogen. Het hoeft de ovaal 

maar één keer te vinden: staat er twee keer in.

Het gaat bij dit item er niet om dat het kind de tekening herkent en weet dat het een clown is.

Score

Beheerst: vindt de details terug.

Niet volledig beheerst: vindt slechts één detail terug. 

Niet beheerst: vindt geen details terug.

Observatiepunten

Let op de strategie die het kind gebruikt bij het zoeken van de details: gaat het gestructureerd over 

het blad of kris kras. 

Let op of het zichzelf controleert: verder zoeken als het denkt dat het een detail gevonden heeft of 

meteen ophouden.

Let op of het de vormpjes benoemt die het moet zoeken. 
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

3.3 Discrimineren DC

Observatie-item

Kan sorteren op twee eigenschappen: textuur en vorm. 

Nummer van het item 

DC E26

Benodigdheden

Materialendoos TP DC E26, bakje. Tip: eventueel stickertje aan de onderkant van de vorm plakken om 

ze snel vanuit het doosje te herkennen

Aanbieding

Zie onderstaande tekening van het bord met de matrix.

De aangegeven cellen met een kruis zijn de blokjes die aangeboden worden. De blokjes worden in een 

bakje aangeboden; het kind mag bepalen of het dit bakje rechts of links plaatst om vanuit te werken.

X

VB X X

X

X X

Opdracht

De observator legt eerst het bord uit, voordat het kind begint met blokjes leggen. 

"Dit bord heeft allemaal vakjes. Links staat een kolom met texturen. Voel maar even." (hand begeleiden is 

toegestaan). "Bovenaan staat een rij met vormen. Voel maar even." (hand begeleiden is toegestaan).

De observator legt het rondje met de bonenstructuur op de juiste plaats en zegt: 

"Deze hoort hier, voel maar. Kun jij de andere blokjes op de juiste plaats leggen?"

Vervolg op pagina 158.

Hoofdstuk 3



158

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Hulp

Als het kind het eerste blokje fout legt of aangeeft, dat het de instructie niet begrijpt, geef dan een 

uitgebreide instructie aan de hand van het voorbeeldblokje (rondje met de bonenstructuur): 

"We zullen dit blokje nog eens samen doen." Pak het blokje en laat het kind dit voelen en zeg: 

"Welke vorm heeft dit blokje? Waar vindt je die vorm op het bord? Het blokje moet dus in één van deze vier vakjes." 
Laat de vier vakjes voelen die onder het rondje staan. "Om nu te bepalen in welke van de vier, gaan we de 
textuur voelen. Hoe voelt dit blokje aan? Kun je deze textuur terugvinden op het bord? Zoek nu naar het lege vakje 
dat bij deze textuur hoort en ook in de rij van het rondje valt. Daar moet het blokje komen te liggen. Nu krijg je zes 
blokjes die je op dezelfde manier op de goede plaats moet leggen."  

Respons

Het kind legt de zes blokjes op de goede plaats.

Score

Beheerst: zes blokjes juist.

Niet volledig beheerst: vier blokjes juist neergelegd.

Niet beheerst: minder dan vier blokjes juist.

Observatiepunten

Als het kind fouten maakt, ga dan na waar dat door komt: voelt het de rij niet goed en wijkt het daar-

door naar beneden of boven af (tastrategie), of kan het de verschillende texturen niet onderscheiden 

(tastgevoeligheid)?

Ga na of het kind de opdracht begrijpt, of dat deze cognitief te ingewikkeld is en de hoeveelheid 

informatie te veel is.

Ga na of het kind al gewend is met matrixen te werken.  

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

3.3 Discrimineren DC

Observatie-item

Kan eenvoudige contouren vergelijken en aangeven of deze dezelfde zijn. 

Nummer van het item 

DC E31

Benodigdheden

Werkblad TP DC E31 

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Op het werkblad staan steeds twee vormen of contouren naast elkaar. Soms zijn ze 
hetzelfde, maar soms ook niet. Kun jij voelen welke hetzelfde zijn?"
Bij dit item gaat het er niet om, dat het kind de contouren als diervormen herkent of benoemt.

Hulp

Als het kind niet weet hoe het deze opdracht moet uitvoeren, volgt de extra instructie:

"Je mag beide handen gebruiken om de vormen te vergelijken."

Respons

Het kind vergelijkt de abstracte dierfiguren en kan juist aangeven of ze hetzelfde zijn of niet: 

Vogel:         niet hetzelfde

Varken:       hetzelfde 

Zeeleeuw:   hetzelfde

Vis:              niet hetzelfde 

Score

Beheerst: vier goed.

Niet volledig beheerst: drie goed.

Niet beheerst: minder dan drie goed.

Observatiepunten

Als het kind fouten maakt, ga dan na of het nauwkeurig genoeg gevoeld heeft, of dat dit komt omdat 

het niet kan koppelen wat met links en met rechts gevoeld wordt.

Let op of het de contouren in spiegelbeeld vergelijkt. Observeer of het spontaan de correcte 

strategie hanteert. Let op of het kind details of lijnveranderingen goed waarneemt.

Ga na of het de verschillen spontaan benoemt; met andere woorden begeleidt het kind zichzelf 

verbaal?
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

3.4 Construeren/reproduceren CR

Observatie-item

Kan naar voorbeeld een figuur op een gaatjesbord namaken. 

Nummer van het item 

CR E14

Benodigdheden

Voorbeeldfoto TP CR E14 (Zie foto pagina 255). Noppenbord met scheiding in het midden, noppen: 

allen dezelfde kleur.

Aanbieding

Het noppenbord ligt met de lange kant evenwijdig aan de tafelrand voor het kind. Er zit een scheiding 

in het midden van het noppenbord; aan de linkerkant is het voorbeeld voorgelegd. De noppen liggen 

in een bakje naast het bord. Kind mag zelf bepalen waar het dit bakje het liefste heeft. 

Opdracht

De observator zegt: 

"Ik heb een figuur gemaakt op het noppenbord. Kun jij deze figuur precies zo namaken met de noppen?"

Hulp

Als het kind erom vraagt, geef dan aan dat niet alle noppen gebruikt hoeven te worden. 

Respons

Het kind maakt het voorbeeld precies hetzelfde na.

Score

Beheerst: het gemaakte figuur is precies hetzelfde als het voorbeeld.

Niet volledig beheerst: het gemaakte figuur lijkt in grote lijnen op het voorbeeld, maar twee noppen 

zijn verkeerd geplaatst.

Niet beheerst: het figuur lijkt niet op het voorbeeld.

Observatiepunten

Let op de strategie die het kind gebruikt; gaat het uit van de globale vorm van het figuur, of begint 

het links in de hoek en gaat stapje voor stapje naar rechts.

Let op of het kind het voorbeeld in spiegelbeeld namaakt (dit zie je niet aan het voorbeeld, omdat 

het symmetrisch is).

Ga na of het bij beide voorbeelden vanuit de middenlat werkt, of bijvoorbeeld vanuit de linkerhoek 

van elk vlak.

Observeer hoe de aandachtsspanne en concentratie van het kind bij deze opdracht is.

Ga na hoe groot de wilskracht en het doorzettingsvermogen is om deze opdracht correct te maken.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

3.5 Deel-geheel relaties DGR

Observatie-item

Kan ongeveer schatten met welke delen een bepaalde lengte kan worden overbrugd. 

Nummer van het item 

DGR E12

Benodigdheden

Liniaal: 30cm, tafel: 160-180 cm aan de lange kant.

Aanbieding

Kind gaat voor de lange kant van de tafel staan. De liniaal ligt op tafel en het kind mag de liniaal 

afvoelen (niet in de hand geven).          

Opdracht

De observator zegt: "Hoeveel linialen passen er in de lange kant van de tafel denk je?" 
Kind mag de liniaal en de tafelrand voelen. Achteraf mag het kind met de liniaal de tafel meten, als 

het hierom vraagt. Dit mag niet voordat de respons en beoordeling gegeven is. 

Hulp

Als het kind erom vraagt, mag het de liniaal opnieuw bekijken.          

Respons

Het kind maakt een juiste schatting van de lengte van het tafelblad.  

Score

Beheerst: de schatting klopt precies: vijf of zes.   

Niet volledig beheerst: de schatting klopt globaal(één liniaal te veel of te weinig.

Niet beheerst: de schatting klopt niet (meer dan één liniaal te veel of te weinig).  

Observatiepunten

Let op de strategie: eerst de totale lengte voelen en dan een schatting maken, of beide handen als 

meetinstrument gebruiken: telkens de handen ongeveer op 30 centimeter en dan kijken hoe vaak dat 

in het tafelblad past.

Observeer of het kind direct weet hoe het deze opdracht moet aanpakken; heeft het ervaring met dit 

soort taken?

NB voor een kind met slecht ontwikkelde propriocepsis is dit een moeilijke opdracht.     
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Observatie-item

Kan op een verticale en horizontale as die elkaar kruisen een logiblokdriehoek en vierkant naar voor-

beeld plaatsen. 

Nummer van het item 

TR E26

Benodigdheden

Materialendoos TP TR E26. Werkbladen TP TR E26 a+b 

Aanbieding

Leg de werkbladen naast elkaar op een antislipmat. Vraag het kind waar het voorbeeld moet liggen 

(links of rechts). Geef het kind vervolgens de twee vormen in de hand. 

Opdracht

De observator zegt: "Kun jij deze vormen neerleggen op het lege blad, zodat dit precies hetzelfde is als het 
voorbeeldblad?"

Hulp

Verbale ondersteuning: "Voel het voorbeeld nog eens goed."          

Respons

Het kind legt beide vormen goed neer.

Score

Beheerst: twee vormen correct.

Niet volledig beheerst: twee vormen op de juiste plaats, maar één vorm geroteerd.

Niet beheerst: minder dan twee vormen op de juiste plaats.

Observatiepunten

Ga na als de score niet beheerst is, of dit komt omdat het kind het voorbeeld in spiegelbeeld nalegt.

Observeer welke strategie het kind hanteert; controleert het bijvoorbeeld aan de hand van het 

voorbeeld of het juist is?

Let op of het kind de vormen en de plaats benoemt ten opzichte van de lijnen of dat het alleen op 

gevoel werkt.   
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Observatie-item

Kan een ordening van mozaiekstukjes naleggen. 

Nummer van het item 

TR E29

Benodigdheden

Materialendoos TP TR E29 

Voorbeeldfoto TP TR E29

Twee antislipborden 

Buddy’s

Aanbieding

Leg de twee borden naast elkaar; op het linkerbord ligt het voorbeeld en het rechterbord is leeg. 

Naast het rechterbord ligt het doosje met mozaïekstukjes.

Opdracht

De observator maakt op het linkerbord het voorbeeld en zegt: 

"Op het linkerbord heb ik een figuur gemaakt met mozaïekstukjes. Zou je dit figuur precies zo na kunnen leggen op 
het rechterbord met de stukjes die op tafel liggen?"

Hulp

De instructie mag herhaald worden tijdens het uitvoeren van de opdracht: 

"Het figuur moet er dus precies hetzelfde uitzien."

Respons

Het kind legt het figuur precies hetzelfde na; rekening houdend met de richting en de tussenruimtes 

tussen de stukjes.

Score

Beheerst: precies hetzelfde figuur.

Niet volledig beheerst: vorm van de figuur is hetzelfde, maar iets gedraaid (geen totale richtingsver-

andering) tussenruimtes te groot of te klein. 

Niet beheerst: figuur verschilt erg van voorbeeldfiguur.

Vervolg op pagina 164.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Observatiepunten

Observeer hoe de strategie is van het kind; werkt het van onderaf, in spiegelbeeld, of vanuit de 

middenas?

Let op hoe het kind de handeling controleert door naar het voorbeeld te gaan.

Ga na of het kind precies werkt.

Let op of er gebruik wordt gemaakt van een referentiepunt van waaruit gewerkt wordt.

Observeer of het kind de taak analytisch of globaal aanpakt.

Let op of het tijdens de uitvoering van de opdracht problemen heeft met de oriëntatie van de 

stukjes.

Let op of het kind één hand gebruikt om de configuratie te analyseren of dat het informatie uit de 

linker- en de rechterhand kan koppelen.  

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Observatie-item

Kan ordeningen matchen. 

Nummer van het item 

TR E33

Benodigdheden

Materialendoos TP TR E33 

Aanbieding

Leg de kaartjes op het antislipbord recht voor het kind. De kaartjes liggen zó, dat de kaartjes die 

hetzelfde zijn, in dezelfde rotatie/oriëntatie liggen. 

Opdracht

De observator zegt: "Er liggen allemaal kaartjes op het bord. Er zijn steeds twee kaartjes die precies hetzelfde zijn, 
die de punten op dezelfde plaats hebben. Kun jij dezelfde kaartjes steeds naast of onder elkaar leggen?"
Het kind mag de kaartjes niet op elkaar leggen om te kijken of ze hetzelfde zijn. Let erop dat het kind 

de kaartjes niet draait, waardoor de opdracht onnodig moeilijk zou worden.

Hulp

Als het kind de kaartjes wil oppakken, zeg dan: "Je moet de kaartjes op tafel laten liggen, je mag ze alleen 
oppakken om ze bij elkaar te leggen."          

Respons

Het kind zoekt alle vier de paren goed bij elkaar.

Score

Beheerst: vier paren goed.

Niet volledig beheerst: minstens twee paren goed.

Niet beheerst: minder dan twee paren goed.

Observatiepunten

Let op de strategie; zoekt het kind gestructureerd paar voor paar bij elkaar bijvoorbeeld of pakt het 

volgens trial en error: wat kom ik toevallig tegen?

Let op of het kind punten telt en of het steun heeft aan bepaalde oriëntatiepunten.

Observeer of het kind de kaartjes onthoudt die het al gehad heeft en deze daardoor sneller herkent.

Let op of het ook de plek onthoudt waar het al eerder eenzelfde kaart gevoeld heeft.

Let op of het kind gaat verbaliseren wat het voelt en of het zich zodoende ondersteunt.  
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

3.7 Figuur-ondergrond FO

Observatie-item

Kan een voorbeeldvorm die in reliëf is weergegeven, aanwijzen op een ondergrond met afleidende 

tactiele informatie. 

Nummer van het item 

FO E8

Benodigdheden

Werkblad TP FO E8 

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Kun je de vorm die onderaan het werkblad staat nog ergens anders op het werkblad vinden?"
Het kind hoeft de tekening bij deze opdracht niet te herkennen of te interpreteren. 

Hulp

Na enige tijd zoeken, kan de instructie gegeven worden: "De vorm kan ergens aan vast zitten."           

Respons

Het kind vindt de vorm (het raampje) terug.

Score

Beheerst: vindt vorm terug.

Niet volledig beheerst: vindt vorm terug na herstel.

Niet beheerst: vindt vorm niet terug.

Observatiepunten

Observeer of het kind de tekening eerst globaal en dan analytisch onderzoekt.

Let op of het de hele tekening afzoekt, of blijft ‘steken’ bij het gevonden raampje.

Let op of het afgeleid wordt door de andere raampjes met roedes.

Ga na of het kind zichzelf controleert aan de hand van het voorbeeld.

Let op of het met beide handen de tekening afzoekt, of dat één hand bij het voorbeeld blijft.

Let op of het kind een voorkeurshand laat zien.

Let op of het één vinger of meerdere vingers van één hand gebruikt.      
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

3.7 Figuur-ondergrond FO

Observatie-item

Kan een lijn, die op meerdere plaatsen gekruist wordt door andere lijnen, aftasten. 

Nummer van het item 

FO E14

Benodigdheden

Werkblad TP FO E14 

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: 

"Kun je de stippellijn vinden die van links naar rechts loopt, van het begin tot het einde volgen?"
Als het kind de lijn niet kan vinden, mag de vinger op het begin van de lijn geplaatst worden door de 

observator. 

Hulp

Als het kind niet van links naar rechts gaat, maar van boven naar benden, zeg dan: 

"De lijn loopt dus van links naar rechts en je moet hem helemaal tot het einde volgen."

Respons

Het kind volgt de stippellijn van links naar rechts, ondanks de afleiders.

Score

Beheerst: volgt de hele stippellijn. 

Niet volledig beheerst: raakt de weg eerst kwijt, maar herstelt zichzelf en komt uiteindelijk bij het 

eindpunt (knooppunt moet overgestoken worden).

Niet beheerst: het lukt niet om de stippellijn te volgen.

Observatiepunten

Observeer waar en waardoor het kind fouten maakt of afgeleid wordt, bijvoorbeeld of het de midden-

lijn wel kan kruisen.

Let op of het kind één vinger ‘als verkenner vooruit laat kijken’, terwijl de andere vinger de plaats 

vasthoudt, waar het kind gebleven is.

Ga na of het kind al bij weinig extra prikkels de weg kwijtraakt.

Let op hoe is de strategie/taakaanpak in algemene zin is; gedetailleerd, globaal, impulsief.   

Bij kinderen met een zwakke propriocepsis is het moelijk voor hen om de richting vast te houden.    
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Observatie-item

Kan driedimensionale vormen bij de bijbehorende tweedimensionale vormen zoeken. 

Nummer van het item 

DTD E4

Benodigdheden

Materialendoos TP DTD E4

Aanbieding

Plaats de 3D vormen rechtop op het antislip bord, de plakjes (2D) plat op tafel, voor het bord.

Opdracht

De observator zegt: "Er staan zes vormen op het bord. Van deze vormen is steeds een plakje afgesneden en deze 
afgesneden plakjes liggen plat op tafel. Er hoort steeds één plakje bij een staande vorm. Kun jij ze bij elkaar zoeken?"
Het gaat er niet om, dat het kind moet benoemen wat het voorstelt.

Hulp

Als het kind niet weet hoe het de opdracht moet uitvoeren, zeg dan:

"Je mag de plakjes en vormen oppakken."

Respons

Het kind zet alle zes de vormen goed bij elkaar.

Score

Beheerst: zes paren goed.

Niet volledig beheerst: minstens vier paren goed.

Niet beheerst: minder dan vier vormen goed.

Observatiepunten

Observeer hoe de aanpak is, bijvoorbeeld trial en error (tegen elkaar aanhouden, zonder op kenmerken 

in de contouren te letten) of gegeven referentiepunten hanteren zoals schuine lijnen in het dak.

Ga na of het kind controleert of het juist is door de vormen op elkaar te leggen.

Let op of het in verwarring raakt als de vorm ‘omgeklapt’ is, waardoor deze niet past op de totale 

vorm (alleen bij niet symmetrische vormen het geval).

Ga na of het kind begrijpt waarom de vormen bij elkaar horen.

Let op of het kind vraagt wat een vorm voorstelt of dat het spontaan gaat verwoorden, bijvoorbeeld: 

"Dit lijkt wel een huis."
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Observatie-item

Kan in een reeks van vier tastplaten aanwijzen, wat gevraagd wordt. 

Nummer van het item 

DTD E6

Benodigdheden

Werkbladen TP DTD E6a-d

Aanbieding

Leg de vier tastplaten op een antislipmat naast elkaar op tafel.

Opdracht

De observator zegt: "Op tafel liggen vier werkbladen. Op elk werkblad staat iets getekend. Welke tekening zal een 
paraplu voorstellen, denk je?"

Hulp

Indien nodig zeg dan: 

'Weet je hoe een paraplu eruit ziet? Wat zijn opvallende kenmerken; hoe zullen die getekend zijn?"

Respons

Het kind wijst de goede tekening aan.

Score

Beheerst: juiste werkblad aangewezen.

Niet volledig beheerst: juiste werkblad aangewezen, na hulp of na herstel.

Niet beheerst: verkeerde blad aangewezen.

Observatiepunten

Ga na of het kind over een visuele databank beschikt waar het nog gebruik van kan maken en of het 

visualiseert wat het voelt.

Let op of het kind verwoordt wat het voelt.

Observeer of het gebruik maakt van de kenmerkende referentiepunten (de steel van de bloem kan 

bijvoorbeeld voor verwarring zorgen).

Ga na of het kind ook weet wat de andere tekeningen voorstellen.

Hoofdstuk 3



170

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

3.9 Tactiele taal TT

Observatie-item

Kan verschillende tactiele kwaliteiten van lijnen beschrijven.

Nummer van het item 

TT E11

Benodigdheden

Werkblad TP TT E11

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Op dit werkblad staan verschillende lijnen. Kun jij ze één voor één voelen en omschrijven hoe de 
lijn aanvoelt? Beschrijf eerst alle lijnen aan de linkerkant van het blad en vervolgens aan de rechterkant van het blad." 

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden. Alleen indien het kind de onderste lijnen als losse lijnen 

beschouwt, kan aangegeven worden dat de lijnen bij elkaar horen.          

Respons

Het kind omschrijft de lijnen correct met de volgende benamingen:

 

Linkerkant:

1. Bolletjeslijn of stippellijn.

2. Golflijn of gegolfde lijn of bochtige lijn.

3. Zigzaglijnen of zaaglijn of hoekige lijn.

4. Dubbele lijn of twee lijnen boven elkaar of evenwijdige lijnen.

Rechterkant:

1. Onderbroken lijn of gebroken lijn.

2. Stippellijn of streepjeslijn.

3. Hoekige lijn.

4. Kruis of kruispunt of kruisende lijnen.

5. Dubbele lijn of evenwijdige lijnen of twee lijnen boven elkaar.

Score

Beheerst: omschrijft negen lijnen correct. 

Niet volledig beheerst: omschrijft minstens zes lijnen goed. 

Niet beheerst: omschrijft minder dan zes lijnen goed. 

Vervolg op pagina 171.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Observatiepunten

Observeer of het kind in staat is om bij één lijn te blijven of dat het alles tegelijk wil aftasten en 

beschrijven.

Let op hoe ‘rijk’ de omschrijvingen van het kind zijn, ga na of het een gevarieerde tactiele woorden-

schat heeft.

Let op of het kind blijk geeft te associeren naar aanleiding van wat het voelt.

Let op of het kind verschillende soorten lijnen herkent, bijvoorbeeld uit aardrijkskundige kaarten. Ga 

na of het kind spontaan vergelijkingen hiermee gaat trekken, bijvoorbeeld: ‘Het lijkt op een spoorlijn’.  

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

4.1 Taststrategie TS

Observatie-item

Zoekt gericht naar ankerpunten tussen afleidende tactiele informatie, van waaruit een bepaalde 

taak kan worden uitgevoerd. 

Nummer van het item 

TS E29 

Benodigdheden

Werkblad VV TS E29 

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind neer.   

Opdracht

De observator zegt: "Op dit werkblad staan een aantal regels. Ik ga zo de opdracht geven om een aantal regels op 
te zoeken. Je moet steeds het begin aanwijzen van de regel die genoemd wordt."
- Regel 15
- Regel 17
- Regel 19 

Hulp

Wanneer er twijfel bestaat over het correct aanwijzen van het kind, zeg dan ter controle: 

"Lees het eerste woord maar hardop."          

Respons

Het kind zoekt gericht naar de juiste regel, uitgaande van de gegeven nummering in de kantlijn. 

Score

Beheerst: drie regels juist aangewezen.

Niet volledig beheerst: twee regels correct aangewezen. 

Niet beheerst: minder dan twee correct aangewezen.

Observatiepunten

Ga na of het kind bekend is met de nummering in de kantlijn of dat dit een nieuwe opdracht is voor 

het kind. Let op of het deze opdracht alleen kan uitvoeren als gevraagd wordt naar de regels waar de 

nummers voorstaan. Dit betekent dat het kind het doorstel-systeem nog niet kent. Observeer hoe 

systematisch het kind deze taak aanpakt.

Observeer of het beide handen gebruikt, of één hand. Noteer bij één hand welke hand dit is.          
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

4.1 Taststrategie TS

Observatie-item

Gebruikt, met behulp van een ankerpunt ( bijvoorbeeld de rand van de tafel) een instrument (bijvoor-

beeld de vingers) om een afstand in te schatten of het midden te bepalen op een plat vlak. 

Nummer van het item 

TS E31 

Benodigdheden

Tafel: ongeveer 100 x 200 cm 

Aanbieding

Laat het kind rechtop voor de lange tafel staan en geef vervolgens de opdracht. 

Opdracht

De observator zegt: "Kun je het middelpunt van de tafel zo exact mogelijk aanwijzen?"

Hulp

Als het kind niet weet hoe het deze opdracht uit moet voeren, zeg dan ter ondersteuning: 

"Je mag je hand en vingers als meetinstrument gebruiken."
Als het kind vraagt of het bijvoorbeeld een potlood mag gebruiken als meetinstrument, mag dit 

toegestaan worden.          

Respons

Het kind gebruikt de vingers of iets anders om een inschatting te kunnen maken van de afmetingen 

van de tafel. 

Score

Beheerst: juiste respons én strategie (afwijking van 5 centimeter is toegestaan).

Niet volledig beheerst: gebruikt wel een goede strategie, maar wijkt te veel af van het middelpunt 

(afwijking 5 tot 15 centimeter van het middelpunt).

Niet beheerst: geen juiste strategie (trial en error) te grote afwijking van het middelpunt.

Observatiepunten

Observeer welke strategie het kind hanteert om tot een oplossing te komen : het hele lichaam 

gebruiken om het midden te bepalen door middel van het uitstrekken van de armen, of de handen 

gebruiken als meetinstrument en deze tegen elkaar leggen.

Let op hoe precies het kind werkt.

Let bij het gebruik van een meetinstrument op, bijvoorbeeld bij een potlood, erop of de vinger van de 

andere hand gebruikt wordt om het eindpunt van het potlood te markeren.

Ga na of het kind voelt dat het soms ‘te grote passen’ maakt met de handen (propriocepsis).
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

4.2 Zelfredzaamheid ZR

Observatie-item

ZR E11

Schakelt de tast in bij het zelfstandig uitvoeren van complexe handelingen, nodig voor 

zelfredzaamheid.

Toelichting 

Dit item wordt geobserveerd tijdens een eetsituatie. Laat het kind een melkpak openen en 

melk inschenken en observeer hierbij hoe het de tast gebruikt om deze handeling zelfstandig 

uit te voeren.

Score

Beheerst: voert complexe handeling uit. 

Niet volledig beheerst: voert complexe handelingen uit met hulp.

Niet beheerst: het lukt niet om complexe handelingen uit te voeren.

Hoofdstuk 3



175

4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

4.3 Spel SP

Observatie item 

SP E13

Het kind zet de tast op de juiste wijze in bij het spelen van een gezelschapsspel.

Toelichting

Dit item leent zich er goed voor geobserveerd te worden tijdens een vrije spelsituatie.

Maak hierbij gebruik van een bordspel, dat is aangepast voor blinden, bijvoorbeeld: 

Mens-erger-je-niet.

De bedoeling is dat het kind, eenmaal bekend met de spelregels, in staat is het spel zelf te spelen, 

dus: de dobbelsteen gooien, het aantal punten bepalen dat gegooid is, de juiste pion vinden en het 

juiste aantal hokjes verzetten.

Score

Beheerst: schakelt op de juiste wijze de tast in bij het spelen van een gezelschapsspel en kan de 

juiste pion het geworpen aantal ogen vooruit zetten.

Niet volledig beheerst: maakt soms een fout bij het tellen en verplaatsen (soms onjuiste pion, soms 

één hokje te veel of weinig, doorgaans gaat het goed).

Niet beheerst: schakelt de tast niet voldoende of volledig verkeerd in en kan daardoor het spel niet 

zelfstandig spelen. Maakt veelvuldig fouten bij het vooruit plaatsen van de pion.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

4.4 Koppelen object aan functie OF

Observatie item

OF E10

Het kind kan temidden van meerdere gereedschappen, het juiste kiezen bij een bepaalde functie.

Toelichting

Selecteer een drietal verschillende soorten gereedschap. Voorbeelden: een hamer, nijptang, 

schroevendraaier, mixer met (losse) garde en laat het kind die aan de hand van omschrijvingen uit 

een hoeveelheid ander gereedschap zoeken.

Bijvoorbeeld: Wat heb je nodig om een schroef in hout te krijgen?

Het is niet de bedoeling dat het gereedschap bij naam wordt genoemd; niet bij de vraag, maar ook 

niet als antwoord. Het materiaal moet daadwerkelijk opgepakt worden.

Score

Beheerst: vindt alle drie de gereedschappen.

Niet volledig beheerst: vindt twee gereedschappen, vindt na herstel drie gereedschappen.

Niet beheerst: vindt minder dan twee gereedschappen.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie E (9-12 jaar)

4.5 Handelingsvolgorde HV

Observatie item 

HV E11

Het kind kan zowel motorische als ruimtelijke componenten combineren binnen een juiste 

handelingsvolgorde.

Toelichting

Er kan bij dit item gekeken worden naar de juiste volgorde bij het inpakken van een cadeautje met 

papier en plakband. Hoewel de motorische en ruimtelijke component hier voor een hogere moeilijk-

heidsgraad van dit item zorgen, gaat het in eerste instantie vooral om de juiste handelingsvolgorde. 

Er mag daarom ondersteund worden als dat nodig is door bijvoorbeeld het pakje vast te houden, 

terwijl het kind het papier er om heen doet. 

Score

Beheerst: heeft een goede volgorde van handelen bij het inpakken.

Niet volledig beheerst: heeft hulp nodig bij het bepalen van een goede volgorde van handelen.

Niet beheerst: kan geen goede volgorde van handelen bepalen.
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Items bij leeftijdscategorie F (12-16 jaar)
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie F (12-16 jaar)

1.5 Propriocepsis PC

Observatie-item

Kan een tastbare lijn op reliëfpapier natekenen. 

Nummer van het item 

PC F32

Benodigdheden

Werkblad TP PC F32, controlesheet VV PC F32, tekenmap, pen

Aanbieding

Laat het kind eerst de lijn op het werkblad voelen en leg daarna de tekenmap op tafel. Het werkblad 

ligt parallel aan de rand van de tafel. 

Opdracht

De observator zegt: "Op dit werkblad staat een lijn getekend. Kun je deze lijn ongeveer even groot en precies 
natekenen op het papier?"

Hulp

Het kind mag bij het tekenen de lijn nog één keer navoelen. 

Respons

Het kind tekent de lijn op een juiste manier na, wat betreft de vorm en de grootte. De locatie van de 

tekening hoeft niet hetzelfde te zijn. De controlesheet hoeft dus niet recht op het blad gelegd te 

worden om te controleren of de lijn klopt wat betreft grootte en vorm. De getekende lijn moet binnen 

het kader van de controlesheet vallen én moet duidelijke hoeken hebben. 

Score

Beheerst: lijn valt binnen kader en heeft duidelijke hoeken. 

Niet volledig beheerst: lijn valt binnen kader én heeft hoeken na hulp.

Niet beheerst: lijn valt niet geheel binnen het kader, lijn heeft geen duidelijke hoeken.  

Observatiepunten

Ga na of het kind al vaker met reliëfpapier/tekenmap gewerkt heeft of dat het uitgelegd moet 

worden. Let op de strategie die gebruikt wordt om de lijn na te tekenen. Observeer of de lijn 

gecontroleerd wordt nadat het kind deze getekend heeft.

Ga na of het kind moeite heeft met het hanteren van de pen.

Let op of het kind vraagt om de lijn nog een keer te voelen en of het de tekening juist in het 

geheugen heeft opgeslagen.  
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2. Tactiel-motorisch functioneren

Items bij leeftijdscategorie F (12-16 jaar)

2.3 Tweehandigheid TH

Observatie-item

Kan op reliëfpapier een lijn trekken langs een liniaal. 

Nummer van het item 

TH F14

Benodigdheden

Liniaal, tekenmap, reliëfpapier, pen 

Aanbieding

Leg de tekenmap op een antislipmatje recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: 

"Kun je met de liniaal een lijn op het papier tekenen, van links naar rechts over het hele blad?"

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden.

Respons

Het kind kan de liniaal recht en stil houden, terwijl met de pen een lijn langs de liniaal getrokken 

wordt, zodat uiteindelijk een rechte lijn ontstaat. De lijn hoeft niet exact in het midden over het 

papier te lopen, maar de lijn moet recht zijn, dus geen knikken hebben.

Score

Beheerst: kan een rechte lijn langs de liniaal tekenen.

Niet volledig beheerst: gebruikt twee handen, maar liniaal schuift, waardoor de lijn één knik heeft.

Niet beheerst: de lijn heeft meer dan één knik.

Observatiepunten

Observeer of het kind zelf een goede strategie bedenkt om deze opdracht uit te voeren.

Ga na of het kind ervaring heeft met deze handeling: heeft het dit al eerder gedaan?

Als het kind deze opdracht niet beheerst, noteer dan waarom het niet lukt om een rechte lijn te 

tekenen met de liniaal. Ga na of het kind de liniaal bijvoorbeeld niet kan volgen met de pen of dat het 

de liniaal niet op de plaats kan houden (druk op de pen).

Observeer of de middenlijn soepel gekruist wordt.
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie F (12-16 jaar)

3.3 Discrimineren DC

Observatie-item

Kan met twee handen, die tegelijkertijd tasten vanaf hetzelfde beginpunt, onderscheiden of een 

reliëflijn hetzelfde is boven en onder een horizontale as. 

Nummer van het item 

DC F34

Benodigdheden

Werkblad TP DC F34

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Op dit werkblad staat een stippellijn, die van links naar rechts loopt. Aan weerszijden van de 
stippellijn, dus boven en onder, loopt een lijn. Kun je met twee handen tegelijkertijd de lijnen aan weerskanten van de 
stippellijn volgen, om te bepalen of de lijnen in spiegelbeeld hetzelfde zijn?"

Hulp

Als het kind niet begrijpt wat de bedoeling is en bijvoorbeeld met beide handen één lijn gaat volgen, 

zeg dan: "Het is de bedoeling dat je met je linkerhand één lijn voelt en met je rechterhand ook één lijn. Je mag zelf 
bepalen met welke hand je welke lijn voelt."

Respons

Het kind voelt dat de lijnen niet hetzelfde zijn. 

Score

Beheerst: voelt dat de lijnen niet hetzelfde zijn. 

Niet volledig beheerst: bij dit item niet te scoren.

Niet beheerst: zegt dat de lijnen hetzelfde zijn.

Observatiepunten

Let op de strategie die het kind gebruikt om te bepalen of de lijnen hetzelfde zijn.

Observeer of het met één of meerdere vingers voelt.

Ga na of het kind het begrip ‘gespiegeld’ begrijpt.

Let op of het kind de informatie die via de linkerhand binnen komt, kan koppelen aan de informatie 

die via de rechterhand binnenkomt.

Let op of het kind met beide handen aangepaste druk kan geven.

Ga na of het taal ter ondersteuning gebruikt.   
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie F (12-16 jaar)

3.5 Deel-geheel relaties DGR

Observatie-item

Kan een tekening herkennen op grond van onvolledige tactiele informatie. 

Nummer van het item 

DGR F13

Benodigdheden

Werkblad TP DGR F13 

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Op dit werkblad staat iets getekend, maar er zijn grote delen weggevallen van de tekening. 
Weet jij wat er getekend staat?"

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden. 

Respons

Het kind herkent de gitaar.

Score

Beheerst: juist antwoord.

Niet volledig beheerst: juist antwoord na herstel.

Niet beheerst: verkeerd antwoord.

Observatiepunten

Hierbij speelt ook drie/twee dimensionaal een rol: het kind moet begrijpen hoe een afbeelding van 

een 3D-gitaar er in 2D uitziet.

Ga na of het kind een visuele databank heeft waar het gebruik van kan maken bij deze opdracht, met 

andere woorden of het eerder de beschikking gehad heeft over gezichtsvermogen.

Ga na of het kind een gitaar kent en deze ook zodanig kan benoemen. 
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie F (12-16 jaar)

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Observatie-item

Kan een ordening van vier kleine voorwerpen nazetten met incalculeren van tussenruimten. 

Nummer van het item 

TR F34

Benodigdheden

Materialendoos TP TR F34, voorbeeldfoto TP TR F34, twee magneetborden of twee maal onderblad 

met kader, Buddy’s

Aanbieding

Zet de vier buisjes op het linker werkbord op een dergelijk manier dat ze hetzelfde staan als op de 

voorbeeldfoto. Geef het kind de andere vier buisjes met de buddy’s er los bij.

Opdracht

De observator zegt: "Op het linkerwerkblad heb ik een aantal buisjes neergezet. Voel goed hoe ze staan. Kun jij de 
buisjes die ik je nu geef op precies dezelfde manier neerzetten, op het rechter werkbord op tafel? Als je weet waar een 
buisje moet staan, kun je er een buddy onder plakken, zodat ze goed blijven staan."

Hulp

Als het dopje niet wordt waargenomen, zeg dan: "Heb je álles goed gevoeld?"
Wanneer het kind het voorbeeld in spiegelbeeld nazet, zeg dan: "Heb je het echt precies hetzelfde neergezet?"          

Respons

Het kind zet alle buisjes op de goede plaats neer, rekening houdend met de tussenruimtes.

Score

Beheerst: alle buisjes goed en in de juiste verhouding.

Niet volledig beheerst: de buisjes staan in de juiste oriëntatie, maar het kind mist het dopje of plaatst 

één buisje niet ‘op de kop’, de tussenruimtes zijn iets te groot/klein (afwijking van + of - 2 cm).

Niet beheerst: grotere afwijking dan beschreven bij Niet volledig beheerst.

Observatiepunten

Observeer hoe het kind deze taak aanpakt, hoe begint het bijvoorbeeld.

Ga na of het regelmatig het voorbeeld controleert.

Let op of het zichzelf verbaal ondersteunt.

Ga na hoe het kind de afstanden/tussenruimtes bepaalt. Observeer de snelheid van beweging en of 

het meet met de vingers.

Let op of het kind de taak in spiegelbeeld uitvoert, omdat het vanuit het midden of juist de buiten-

kant werkt. 

Let op of het kind het kader benut om afstanden te bepalen.    
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie F (12-16 jaar)

3.7 Figuur-ondergrond FO

Observatie-item

Kan lijnen, met verschil in tastkwaliteit, die op een raster zijn aangebracht, volgen. 

Nummer van het item 

FO F15

Benodigdheden 

Werkblad TP FO F15 

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind.

Opdracht

De observator zegt: "Op dit werkblad is een raster aangebracht van lijnen die van boven naar beneden en van 
links naar rechts lopen. Maar er staan ook nog andere lijnen op het blad. Kun jij deze lijnen vinden en volgen?"

Hulp

Als het kind stopt, voordat het alle vier de lijnen gevolgd heeft, zeg dan: 

"In totaal staan er vier lijnen in de diagram."          

Respons

Het kind volgt de vier lijnen, van het begin tot het einde en raakt niet in de war op de punten waar de 

lijnen elkaar kruisen.

Score

Beheerst: volgt vier lijnen goed. 

Niet volledig beheerst: volgt drie lijnen goed of vier lijnen na herstel.

Niet beheerst: volgt minder dan drie lijnen goed. 

Observatiepunten

Observeer of het kind goed onderscheid kan maken tussen de rasterlijnen en de andere lijnen.  

Ga na door welke punten het kind eventueel in verwarring raakt.

Ga na of het verschil in tastkwaliteit van de lijnen van invloed is op het uitvoeren van de opdracht. 

Let op of het kind de lijnen helemaal tot het eind volgt of dat het in verwarring raakt bij de kruising 

bovenaan. Let op of het kind één vinger als ‘verkenner’ vooruit stuurt bij een knooppunt, terwijl de 

andere vinger de plaats vasthoudt waar het kind gebleven is.

Wanneer de nauwkeurigheid na enige tijd tasten afneemt kan dit op latente afweer duiden. 
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3. Tactiel-perceptueel functioneren

Items bij leeftijdscategorie F (12-16 jaar)

3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Observatie-item

Kan een tastbare, perspectivische tekening matchen met een daarbij behorende driedimensionale 

vorm, zoals een kubus of een cilinder en daarbij de juiste uitleg geven. 

Nummer van het item 

DTD F7

Benodigdheden

Materialendoos TP DTD F7 , werkblad TP DTD F7

Aanbieding

Leg het werkblad op het antislipbord recht voor het kind en de blokjes naast het werkblad.

Opdracht

De observator zegt: "Op tafel liggen twee blokjes. Er ligt ook een werkblad waar twee vormen op getekend zijn. 
Welk blokje hoort bij welke tekening? Kun je uitleggen wat de gladde en de stippellijnen betekenen?"

Hulp

Als het kind niet verbaal kan aangeven wat de stippellijnen betekenen, zeg dan: 

"Kun je de stippellijnen wel op de blokjes zelf aangeven?"          

Respons

Het kind zet de goede vorm bij de goede tekening en weet wat de verschillende lijnen betekenen. 

Het kind kan verwoorden dat de stippellijnen het perspectief en de diepte van het blokje aangeven. 

Ook een antwoord zoals bijvoorbeeld: Dit zijn onzichtbare lijnen aan de achterkant, is een correct 

antwoord.

Score

Beheerst: twee blokjes goed met juiste uitleg.

Niet volledig beheerst: juiste uitleg van stippellijnen na hulp.

Niet beheerst: geen van de vormen goed. 

Observatiepunten

Het zal afhankelijk zijn van het aanbod op school of het kind dit goed doet. Als het nog nooit ruimte-

lijke tekeningen gekregen heeft, zal het moeilijk worden om dit item goed uit te voeren.

Ga na of het kind gebruik kan maken van een visueel geheugen (visuele databank) waardoor het deze 

vraag sneller begrijpt.

Als het kind dit item niet begrijpt is het aan te raden om de methode ‘Tangible Graphics’ aan te 

bieden in de training na de afname. Zie hiervoor de map Tast Toe.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie F (12-16 jaar)

4.1 Taststrategie TS

Observatie-item

Gebruikt referentiepunt op plat vlak. 

Nummer van het item 

TS F32

Benodigdheden

Twee aardrijkskundige kaarten: één kaart van Friesland met elf steden aangegeven en één kaart van 

Friesland met slechts één stad aangegeven, Buddy’s

Aanbieding

Twee kaarten naast elkaar, links ligt de kaart met de elf steden.

Opdracht

Het kind moet de buddies plakken op de rechterkaart op de plaats waar de overige steden liggen. 

De observator zegt: "Op de linkerkaart voel je allemaal steden in Friesland. Op de rechterkaart staat alleen 
 Leeuwarden aangegeven. Kun jij buddy’s plakken op de plaatsen waar de andere steden liggen?"

Hulp

Bij dit item wordt geen hulp geboden.           

Respons

Het kind gebruikt Leeuwarden als referentiepunt om de andere tien steden goed aan te geven.

Score

Beheerst: tien steden goed aangegeven. 

Niet volledig beheerst: acht steden goed aangegeven.

Niet beheerst: minder dan acht steden goed aangegeven. 

Observatiepunten

Observeer welke strategie het kind hanteert om de steden goed aan te geven, ook in onderlinge 

verhouding.

Ga na of het kind de taak moeilijk of makkelijk vindt. Wanneer het kind de provincie goed kent, kan 

dit de taak makkelijker maken.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie F (12-16 jaar)

4.2 Zelfredzaamheid ZR

Observatie item 

ZR F13

Het kind kan zelfstandig complexere verzorgende handelingen uitvoeren, waarbij een beroep op de 

tast wordt gedaan.

Toelichting

Bij dit item kan het knippen van de nagels geobserveerd worden, maar in principe is elke 

verzorgende handeling waarvan de complexiteit vergelijkbaar is met het knippen van de nagels 

geschikt voor observatie. Zo is ook het opscheppen van warm eten een goed onderwerp.

Score

Beheerst: knipt zelfstandig de nagels.

Niet volledig beheerst: knipt de nagels nadat het is voorgedaan.

Niet beheerst: kan niet zelfstandig de nagels knippen.
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4.4 Koppelen object aan functie OF

Observatie item

OF F11

Het kind herkent munten en papiergeld en kan er op de juiste wijze mee betalen.

Toelichting

Gebruik hiervoor echt geld. 

Noem drie bedragen die het kind dwingen tot een gedifferentieerde wijze van betalen, bijvoorbeeld: 

14,50 euro, 6,25 euro en 17,80 euro.

Bij een kind dat (nog) moeite heeft met geld rekenen kan het ook andersom: het bedrag voorleggen 

en het kind laten uitzoeken welke briefjes en muntstukken er liggen.

Score

Beheerst: herkent alle briefjes en muntjes, of kan alle bedragen goed neerleggen.

Niet volledig beheerst: legt twee van de drie bedragen goed neer, herkent tweederde van de briefjes 

en muntjes, herkent alleen de muntjes, komt alleen tot een goed antwoord na hulp.

Niet beheerst: legt minder dan twee van de drie bedragen goed neer, herkent minder dan tweederde 

van de briefjes en muntjes.

4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie F (12-16 jaar)
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie F (12-16 jaar)

4.5 Handelingsvolgorde HV

Observatie item 

HV F12

Het kind is in staat zelf een handelingsvolgorde te bepalen voor een voor het kind nieuwe taak.

Toelichting 

Bij dit onderdeel kan gedacht worden aan het vervangen van een volle prullenbakzak door een 

lege, of het zetten van koffie met een koffieapparaat. Daar het hier gaat om een voor het kind nog 

onbekende taak, zal wellicht de functie van sommige onderdelen of materialen moeten worden 

uitgelegd.

Score

Beheerst: is in staat zelfstandig een goede handelingsvolgorde te bepalen.

Niet volledig beheerst: kan alleen met hulp een goede handelingsvolgorde bepalen.

Niet beheerst: kan geen goede handelingsvolgorde bepalen.
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4. Praktische vaardigheden

Items bij leeftijdscategorie F (12-16 jaar)

4.6 Omgaan met variabelen OV

Observatie item

OV F20

Het kind kan omgaan met schaalveranderingen.

Toelichting

Het is hierbij de bedoeling dat het kind een aantal verschillende vormen op een plattegrond kan 

verklaren bijvoorbeeld werkblad FO E10 (materialendoos TP). 

Score

Beheerst: kan verschillende vormen verklaren, waarbij het rekening houdt met onderlinge 

verhoudingen (bijvoorbeeld toilet is kleiner dan een kamer).

Niet volledig beheerst: kan verschillende vormen verklaren na hulp.

Niet beheerst: kan tekeningen en plattegronden niet interpreteren.
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4. Overzicht materialen 
     en werkbladen

Leeftijdscategorie A

Nummer item Materialendoos TP Werkblad TP Werkblad VV Overig materiaal

TG A1

TG A6 Stevige middelgrote bal zonder geluid

TG A10 Voedsel met stukjes

OM A2

OM A10

OM A12 Grondoppervlakken met veranderingen

LB A2

LB A4 Metalen theelepeltje

TGV A2 Sleutelbos merk Lilliputiens

TGV A6 Sleutelbos merk Lilliputiens

PC A2 Beker en stukjes fruit

PC A6

TO A8 Hobbelpaard

TO A11 Boxkleed met Texturen

MP A1 Babygym: zachte en harde voorwerpen

MP A4 Speelgoedtelefoon merk Ambi Toys

TH A2 Rammelaar

TH A4 Rammelblokjes 2x

GNR A5

HK A2 Mandjes met speeltjes en eigen 
speeltje kind

DW A2 Fopspeenketting merk Haba

DW A5 Rinkelblok met spijltjes

DC A2 Mandje met 4 ballen van verschillende 
tastkwaliteit

FO A1 Sokje, badhanddoek

TS A8 Placemat met ribbels

ZR A1 Fles of beker

ZR A3 Brood en beker

SP A1 Blokjes

SP A2 Mandje met voorwerpen

OF A1 Doosje met beweegbaar deksel
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Leeftijdscategorie B

Nummer item Materialendoos TP Werkblad TP Werkblad VV Overig materiaal

OM B15 Stapelbekers met textuur Ikea

LB B7 Speelgoed dat geluid blijft maken

TGV 8 Schoteltje met verdiept en verhoogd 
relief

PC B9 Speeltje zonder geluid

PC B13 Doosje en Duplo blokjes

TO B12 Stoffen sieraden doosje, merk Haba

TO B14 Zacht blijvende klei Theraflex rood

MP B7 Muziekdoos met slingertje

MP B9 Bonen en bakje

TH B6 Blokje

TH B7 Houten moer en bout

GNR B10 Ruimte met meubels

HK B4 Tandenborstel, kam, handdoek, beker, 
bal

DW B8 Dik vel A4, sticker met relief  
1 cm doorsnede

DC B3 3 bekers en eigen beker kind

CR B1 Klittenbandfruit (tomaat)

CR B5 Duploblokken: 5x met 4 noppen

DGR B3 Trui, schoen met veter, beertje

TR B1

FO B2 Bobbeltjesplastic en 5 eurocentstuk, 
buddy

TT B2 Flesje met warm water, t-shirt/trui, 
onderzetter ruw

TS B11 Pollepel

TS B14 Fiets met bel of deurtjes met sleutel of 
knop geluidsinstallatie

ZR B6 Jas van het kind

SP B6 Vormpje, bestek en klei of macaroni en 
lepel

OF B4 Handdoek, lepel, kam, tandenborstel

HV B2 Kraan, zeep, handdoek

OV B1 Mandje met ballen en eigen bal kind

OV B5 Paraplu
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Leeftijdscategorie C

Nummer item Materialendoos TP Werkblad TP Werkblad VV Overig materiaal

LB C10 Tafel, grote stoel, laag bankje 
of kleuterstoel

LB C13

TGV C13 TGV C13

PC C16 Bekers: 2 x (1 met water)

PC C18 Bekers 2x

PC C23

MP C11 Kraal (erwtgrootte)

TH C8 Eetlepel, leeg bakje, bak met macaroni

TH C10 Zacht blijvende klei; Theraflex rood

GNR C12 Drempel, stoeprand, trap

HK C8 HK C8

DW C13 DW C13

DC C9 Vierkante inpaskubussen  
6 opeenvolgend

DC C10 Klein beertje met 1 oog

DC C11 DC C11

DC C14 Tastdomino; 10 stenen: 2 x 3 dezelfde + 
doosje

CR C7 Vrachtwagentjes met duidelijke voor en 
achterkant

CR C8 Noppenbord en noppenbakje

DGR C5 Dop van drinkfles, deksel van jampot, 
platte veter

TR C4 Kleuterstoeltje

TR C10 Blokkenstoof (6 gaten)

FO C4 FO C4

DTD C1 Poppetje 3x van playmobile, buddy’s

TT C5 Bakvormpje

TS C18 TS C18

TS C20 Grote bak, 3 losse bakjes, 3 ballen,  
3 auto’s, 3 blokjes

ZR C8 Schoenen van kind

SP C10 Pop, ondergoed, kleertjes, muts

OF C8 Papier, schaar

HV C5 Stevig A4 vel, dun papier, lijmstift of 
kwast

OV C8 TR E26 Logiblok, Ligakoek, stoeptegel,  
cd schijfje, Legostenen
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Leeftijdscategorie D

Nummer item Materialendoos TP Werkblad TP Werkblad VV Overig materiaal

LB D16

LB D18

TGV D14 TGV D14

TGV D17 TGV D17

TGV D20 TGV D20

PC D26 Rechthoekige tafel: 1 x 2 m

PC D28 Multomap 2 x: 1 lege en 1 volle

MP D12 5 muntjes van 10 eurocent,  
middelgroot bakje

TH D11 Perkins braillemachine en blad

HK D9 HK D

DW D15 DW D15

DC D18 DC D18

DC D24 DC D24

CR D11 Legostenen: 8 nopjes en grondplaten 2 x

DGR D9 Magneetbord en magneetstukjes

TR D14 TR D14 a+b

TR D21 TR D21

FO D7 FO D7

DTD D3 Cirkel, rechthoek, vierkant, balletje, 
blokje, balkje

TT D6 Ribkarton, bobbeltjesplastic, schelp 
met ribbel, vilt, suikerklontje

TT D10 Suiker, verkruimelde beschuit, Prittstift

TS D23 Bladen karton 2x: 1 A4 en  
1 met 5 mm aan de bovenrand eraf

TS D27 Schooltafel, buddy’s, klein gummetje

ZR D10 Brood en beleg, beker en drinken

SP D11 Garage met toebehoren, pop met 
kleren, flesje e.d.

OF D9 CD-speler

HV D8 Tafel, borden, bestek, brood en beleg

OV D16 Melkpak of doosje van theezakjes
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Leeftijdscategorie E

Nummer item Materialendoos TP Werkblad TP Werkblad VV Overig materiaal

LB E22 Eetlepel

TGV E21 TGV E21

TGV E23 TGV E23

PC E29 PC E29 a+b

TH E12 TH E12 A4 vel

DW E16 DW E16

DC E26 DC E26 Bakje

DC E31 DC E31

CR E14 CR E14 Noppenbord met scheiding, noppen in 
dezelfde kleur

DGR E12 Tafel: 160x180 cm, liniaal: 30 cm

TR E26 TR E26 TR E26 a+b

TR E29 TR E29 TR E29 Antislipborden 2 x, buddy’s

TR E33 TR E33

FO E8 FO E8

FO E14 FO E14

DTD E4 DTD E4

DTD E6 DTD E6 a-d

TT E11 TT E11

TS E29 TS E29

TS E31 Tafel: 100 x 200 cm

ZR E11 Melkkarton

SP E13 Mens-erger-je-niet aangepast spel

OF E10 Gereedschap en mixer

HV E11 Cadeaupapier, pakje, plakband, schaar

OV E19 Zeef, vergiet, schuimspaan
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Leeftijdscategorie F

Nummer item Materialendoos TP Werkblad TP Werkblad VV Overig materiaal

PC F32 PC F32 PC F32 Tekenmap en pen

TH F14 Liniaal, tekenmap, reliefpapier, pen

DC F34 DC F34

CR F15 CR F15 Tekenmap, pen

DGR F13 DGR F13

TR F34 TR F34 TR F34 Magneetbord 2x of onderblad met  
kader, buddy’s

FO F15 FO F15

DTD F7 DTD F7 DTD F7

TS F32 Aardrijkskundige kaarten: 1 met Sneek, 
1 met 11 steden, buddy’s

ZR F13 Nagelknipper

OF F11 Geld: munten en briefjes

HV F12 Prullenbak, elastiek of koffiezet- 
apparaat, koffie, filterzakje

OV F20 DC E33 of FO 
F10
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Nummer item Materiaal Leverancier

TGV A2 Sleutelbos merk Lilliputiens Speelgoedzaak, zoals van de keten  
‘In den olifant’: houten speelgoed verkoop e.d.

TGV A6 Idem Idem

TO A11 Boxkleed met texturen Idem (merk Haba b.v.) of andere speelgoed/ 
babyzaak

MP A4 Speelgoedtelefoon merk Ambi Toys Speelgoedzaak

DW A2 Fopspeenketting merk Haba Speelgoedzaak houten speelgoed

DC A2 Mandje met 4 ballen van verschillende 
tastkwaliteit

Nenko/Rompa; Barry Emons b.v.

TS A8 Placemat met ribbels Huishoudzaak, Hema b.v.

OM B15 Stapelbekers met textuur Kinderafdeling Ikea

TGV B8 Schoteltje met verdiept en verhoogd 
relief

Kinderservies schoteltje, speelgoedzaak

TO B12 Stoffen sieradendoosje merk Haba Speelgoedzaak houten speelgoed

TO B14 Zacht blijvende klei Theraflex rood Firma Convet in Houten 030-6431750

DW B8 Sticker met relief, doorsnede 1 cm Kinderstickers, speelgoedzaak of  
kantoorbenodigdheden

TH C10 Zacht blijvende klei Theraflex rood Firma Convet in Houten 030-6431750

CR E14 Noppenbord met scheiding Zelf scheiding aanbrengen met lat van hout,  
zie foto CR E14 (zie pagina 255)

Lijst leveranciers
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Naam van het kind: 

 

Geboortedatum: 

 

Datum afname Tactiel Profiel: (meerdere data invullen indien meerdere afnamen nodig waren) 

 

Setting waar het Tactiel Profiel afgenomen werd: 

 

Leeftijd: 

 

Lijst ingevuld door (naam + functie): 

 

Welke medische diagnose is gesteld?

Is er nog sprake van enig gezichtsvermogen?

Zo ja, wordt hiervan nog gebruik gemaakt? (indien er nog sprake is van enig gezichtsvermogen de

visuele screening m.b.v. de Kijkdoos uitvoeren)

Is het kind reeds vanaf de geboorte bekend met de ernstige visuele stoornis?

Indien nee, wanneer heeft de terugval in het gezichtsvermogen plaatsgehad?

Is er sprake van nevenproblematiek (motorische, neurologische, verstandelijke beperking, gedrags-/

psychologische of zintuiglijke problematiek)?

Aan welk zintuig geeft het kind de voorkeur (gehoor, tast, geur, smaak, visueel)?

(Er hoeft geen voorkeurszintuig te zijn)

Bezoekt het kind een speelzaal, dagverblijf, dagrevalidatie of school?

Zo ja, welke en hoeveel dagen of dagdelen betreft dit?

Begrijpt en spreekt het kind Nederlands op leeftijdsniveau?

Algemene gegevens
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Naam kind:

A

 

 Geen gerichte verkenning met de mond

 Voorwerpen die met de hand gepakt worden, worden niet naar de mond gebracht 

 (geen totstandkoming mond - hand circuit)

 Negatief reageren tijdens het voeden (bijv. kokhalzen of uitspugen van tepel, speen

 Reageert negatief op knuffelcontact of aanraking tijdens verzorging (bijv. door ongenoegen te  

 tonen of te verstijven) N.B. Heel jonge baby’s huilen gewoonlijk als ze uitgekleed worden of   

 uit bad komen.

 Alleen met de vingertoppen tasten, in plaats van met de hele hand. Contact met de handpalm  

 vermijden.

 Is overgevoelig voor tactiele prikkels, actief of passief (tactiele afweer).

 Vertoont een sterk vermijdings- of terugtrek gedrag. N. B. enige voorkeur is gebruikelijk bij blinde  

 kinderen.

 Na een jaar alleen nog maar tasten met de mond en niet met de handen

  Opvallende voorkeur voor een bepaalde ondergrond of moeite met de overgang van de ene   

ondergrond naar de andere (bijv. in bed alleen gladde of badstof lakens willen hebben of niet   

van het speelkleed op de vloerbedekking willen)

 Geen of nauwelijks reactie op pijnprikkels of juist pijnprikkels opzoeken

 Geen of nauwelijks reactie op te warm of te koud

  Past niet de kracht aan waarmee een bekend voorwerp opgepakt of opgetild wordt (bijv. schiet 

door bij het oppakken van een luier, geeft te veel kracht bij oppakken van speelgoed)

 Negeert een hand zonder dat daar een motorische oorzaak voor is aan te wijzen

 

B 

  Negatief reageren op aanraking van het gezicht of mondgebied (tanden poetsen of direct de mond 

afvegen na een kus) 

  Laat bij verkenning met de hand tactiele afweer zien (bijv. geen enkel voedsel met de vingers  

willen eten of opvallende voorkeur voor bepaald materiaal bij speelgoed)

  Opvallend negatief reageren op verzorging (bijv. huilen bij haren kammen, nagels knippen of   

tanden poetsen)

  Past de handkracht niet aan, aan het te hanteren object (bijv. knijpt te hard in een blokje of slaat 

te hard op speelgoed)

 Blijft moeite houden met pakken en loslaten

 Na drie jaar nog voornamelijk tasten met de mond

 Negeert een hand zonder dat daar een motorische oorzaak voor is aan te wijzen

 Geen of nauwelijks reactie bij pijnprikkels of juist pijnprikkels opzoeken

 Geen of nauwelijks reactie op verschillen in warmte of koude

Alarmsignalen
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C

  Alles wat gepakt wordt gaat nog direct naar de mond. N.B. Bij blinden is het wel normaal dat 

soms, ter bevestiging van wat de handen gevoeld hebben, iets nog even tegen mond of wang 

gehouden wordt

 Opvallend negatief reageren op verzorging (huilen bij haren kammen of neus afvegen)

 Niet met blote voeten op de grond willen lopen (bijv. bij gym)

  Past de handkracht niet aan, aan het te hanteren object (bijv. duwt puzzelstukjes a.h.w. door de 

puzzel of knijpt de ander bij vastpakken)

 Negeert een hand zonder dat daar een motorische oorzaak voor is aan te wijzen

  Verlies van concentratie bij nabijheid of aanraking van de ander (bijv. op school niet in de rij willen 

of na een goedkeurende aai over de bol)

 Geen of nauwelijks reactie bij pijnprikkels of juist pijnprikkels opzoeken

 Geen of nauwelijks reactie op verschillen in warmte of koude

D,E en F 

  Verlies van concentratie bij nabijheid of aanraking van de ander (bijv. onrustig worden als  

leerkracht over het kind heenbuigt om iets uit te leggen of vrij van de groep willen staan of  

terugwijken als iemand naast het kind gaat zitten in de bus)

 Te veel druk geven bij het tasten met de vingers waardoor deze wit worden

 Negeert een hand zonder dat daar een motorische oorzaak voor is aan te wijzen

  Rood of wit in het gezicht worden of de concentratie verliezen bij een tactiele taak die gedurende 

langere tijd gedaan moet worden (bijv. bij handwerken of het lezen van aardrijkskundige reliëf-

kaarten of wiskunde grafieken. Dit kan op een lichte vorm van tactiele afweer wijzen)

 Geen of nauwelijks reactie op pijnprikkels of juist pijnprikkels opzoeken

 Geen of nauwelijks reactie op verschillen in warmte en koude
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5. Scoreformulieren

Visuele Screening Scoreformulier A

Naam kind: 

Materiaalsuggestie Score Opmerking

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie A 1

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie 2

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie 3

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie 4

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie 5

Kijkdoos materiaal KD A6 candy beads 6

A - 0-2 jaar
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Visuele Screening Scoreformulier B

Naam kind: 

Materiaalsuggestie Score Opmerking

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie B 7

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie 8

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie 9

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie 10

Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie 11

Kijkdoos materiaal KD A6 candy beads 12

Kijkdoos materiaal KD B13  
plastic auto's

13

B - 2-4 jaar
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Visuele Screening Scoreformulier C

Naam kind: 

Materiaalsuggestie Score Opmerking

Kijkdoos materiaal KD C14 
Gekleurde potloden (6 kleuren)

C 14

Kijkdoos materiaal KD C15 
geometrische vormpjes

15

Kijkdoos werkblad KD C16 16

Kijkdoos werkblad KD C17 17

Kijkdoos werkblad KD C18 18

C / 4-6 jaar
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Visuele Screening Scoreformulier D, E en F

Naam kind: 

Materiaalsuggestie Score Opmerking

Kijkdoos materiaal KD C14 
Gekleurde potloden (6 kleuren)

D,E,F 19

Kijkdoos materiaal KD D20 
geometrische vormpjes

20

Kijkdoos werkblad KD C16 21

Kijkdoos werkblad KD C22 22

Kijkdoos werkblad KD C17 23

Kijkdoos werkblad KD C24 24

Kijkdoos werkblad KD C25 25

Kijkdoos werkblad KD C18 26

D, E en F / 6-16 jaar
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 1.1  Tactiel gewaarworden TG - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

A 1 o/v

huisdier of bal A 6 o/v

A 10 o/v

 1.2  Opmerken OM - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

A 2 o/v

A 12 o/v

A - 0-2 jaar
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 1.3  Lichaamsbewustzijn LB - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

A 2 o/v

A 4 o/v

 1.4  Tastgevoeligheid TGV - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

A 2 o/v

handdoek of luier A 6 o/v

 1.5  Propriocepsis PC - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

stukje appel of beker A 2 o/v

A 6 o/v

A - 0-2 jaar
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 2.1  Tastend onderzoeken TO - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

babygym of hobbelpaard A 8 o/v

piepbal A 11 o/v

 2.2  Manipuleren MP - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

babygym met voorwerpen A 1 o/v

beer met beweegbare poot  
of speelgoedkassa

A 4 o/v

 2.3  Tweehandigheid TH - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

beker of bordje A 2 o/v

snoepjes of blokjes A 4 o/v

A - 0-2 jaar
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 2.4  Grote en nabije ruimte GNR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

A 5 o/v

 3.1  Herkennen HK - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

fopspeen A 2 o/v

 3.2  Detailwaarneming DW - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

kleding met sluitingen 
of sieraden

A 2 o/v

rammelaar met kraal of  
doppen met schroefdraad

A 5 o/v

 3.3  Discrimineren DC - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

boterham met korst of 
harde en zachte bal

A 2 o/v

A - 0-2 jaar
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 3.7  Figuur - ondergrond FO - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

stukje brood en tafelkleed  
of speen en handdoek

A 1 o/v

 4.1  Taststrategie TS - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

kleding of placemat  
met ribbels

A 8 o/v

 4.2  Zelfredzaamheid ZR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

fles of luier A 1 o/v

brood of drinkbeker A 3 o/v

A - 0-2 jaar
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 4.3  Spel SP - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

twee blokjes of sleutelbos A 1 o/v

was en wasmand of 
badspeeltjes in bad

A 2 o/v

 4.4  Koppelen object een functie - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

bakje of voorwerp met deksel A 1 o/v

A - 0-2 jaar
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 1.2  Opmerken OM - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

trui met knoopje of bewegend 
oogje van pop

B 15 o/v

 1.3  Lichaamsbewustzijn LB - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

B 7 o/v

 1.4  Tastgevoeligheid TGV - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

schoteltje met rand of 
meubelstuk met reliëf

B 8 o/v

 1.5  Propriocepsis PC - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

B 9 o/v

was en wasmand of 
badspeeltjes in bad

B 13 o/v

B - 2-4 jaar
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 2.1  Tastend onderzoeken TO - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

trui met applicatie of 
schoenzolen

B 12 o/v

papier of klei B 14 o/v

 2.2  Manipuleren MP - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

handtas of muziekdoosje B 7 o/v

twee knikkers of  
twee snoepjes

B 9 o/v

 2.3  Tweehandigheid TH - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

B 6 o/v

houten moeren en bouten of 
opwindspeelgoed

B 7 o/v

B - 2-4 jaar
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 2.4  Grote en nabije ruimte GNR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

B 10 o/v

 3.1  Herkennen HK - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

pan of tandenborstel B 4 o/v

 3.2  Detailwaarneming DW - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

noppenbord B 8 o/v

 3.3  Discrimineren DC - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

beker of bestek B 3 o/v

B - 2-4 jaar
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 3.4  Construeren/Reproduceren CR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

B 1 o/v

grote plastic kralen of 
Primo/Duplo

B 5 o/v

 3.5  Deel - geheel relaties DGR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

stuur van een fiets of  
poot van een tafel

B 3 o/v

 3.6  Tactiel ruimtelijk TR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

B 1 o/v

B - 2-4 jaar
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 3.7  Figuur - ondergrond FO - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

sjaal en muntstuk B 2 o/v

 3.9  Tactiele taal TT - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

B 2 o/v

 4.1  Taststrategie TS - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

pollepel of tafel B 11 o/v

fiets met bel of kastdeur  
met sleutel

B 14 o/v

 4.2  Zelfredzaamheid ZR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

broek met knoop of rits B 6 o/v

B - 2-4 jaar
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 4.3  Spel SP - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

lepel en speelklei of  
zand met schelpen

B 6 o/v

 4.4  Koppelen object aan functie OF - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

handdoek of pannetje en  
houten lepel

B 4 o/v

 4.5  Handelingsvolgorde HV - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

doosje met deksel, handdoek B 2 o/v

 4.6  Omgaan met variabelen OV - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

eigen bal en andere ballen,  
eigen beker en andere  
bekers/kopjes

B 1 o/v

banaan met en zonder schil  
of paraplu

B 5 o/v

B - 2-4 jaar
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 1.3  Lichaamsbewustzijn LB - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

stoel of doos C 10 o/v

C 13 o/v

 1.4  Tastgevoeligheid TG - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad TGV C13 C 13 o/v

 1.5  Propriocepsis PC - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

drinkbeker of emmertje C 16 o/v

twee bekers C 18 o/v

C 23 o/v

C - 4-6 jaar
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 2.2  Manipuleren MP - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

bolletje deeg of kraal C 11 o/v

 2.3  Tweehandigheid TH - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

emmertje en schep of  
schaaltje met lepel

C 8 o/v

(kunst)klei of soepballetje C 10 o/v

 2.4  Grote en nabije ruimte GNR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

C 12 o/v

C - 4-6 jaar
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 3.1  Herkennen HK - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

materialendoos HK C8 
huisje-boompje-beestje van 
wereldspel-materiaal

C 8 o/v

 3.2  Detailwaarneming DW - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

autootje met drie wielen C 10 o/v

werkblad DW C13 C 13 o/v

 3.3  Discrimineren DC - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

zes speelpannetjes of inpas-
kubussen die in elkaar passen

C 9 o/v

werkblad DC C11 C 11 o/v

tastdominospel of een 
voelpuzzel

C 14 o/v

C - 4-6 jaar
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 3.4  Construeren/Reproduceren CR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

zes minispeelgoedautootjes  
of kleine kubuskraaltjes

C 7 o/v

gaatjesbord of insteek mozaïek C 8 o/v

 3.5  Deel - geheel relaties DGR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

veter en schoen of  
sinaasappel en schil

C 5 o/v

 3.6  Tactiel ruimtelijk TR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

bord of stoel C 4 o/v

blokkenstoof C 10 o/v

C - 4-6 jaar

Hoofdstuk 5



222

 3.7  Figuur - ondergrond FO - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad FO C4 C 4 o/v

 3.8  Drie/Twee dimensionaal DTD - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

Duplo-poppetje of  
langwerpige blokjes

C 1 o/v

 3.9  Tactiele taal TT - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

voorwerp met randje, 
inhammetje of deukje (bijv. 
tulbandvorm)

C 5 o/v

C - 4-6 jaar
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 4.1  Taststrategie TS - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

materialendoos TS C18 
gewichtszakjes

C 18 o/v

drie verschillende kleine 
voorwerpen en bakjes

C 20 o/v

 4.2  Zelfredzaamheid ZR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

schoen met klitteband of 
washand

C 8 o/v

 4.3  Spel SP - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

pop en poppenkleding C 10 o/v

 4.4  Koppelen object aan functie OF

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

knijpers en wasgoed of 
vuilnisbak en vuilniszak

C 8 o/v

C - 4-6 jaar
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 4.5  Handelingsvolgorde HV - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

speelgoedcassette-recorder  
en cassettebandje

C 5 o/v

 4.6  Omgaan met variabelen OV - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

C 8 o/v
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 1.3  Lichaamsbewustzijn LB - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

D 16 o/v

D 18 o/v

 1.4  Tastgevoeligheid TG - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

materialendoos TGV D14 
huisjes

D 14 o/v

materialendoos TGV D17 
cilinders van stof

D 17 o/v

braille (lees) boek D 20 o/v

D - 6-9 jaar
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 1.5  Propriocepsis PC - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

zandvormpje of insteekpuzzel D 26 o/v

lege en volle multomap of  
twee verstelbare tafels

D 28 o/v

 2.2  Manipuleren MP - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

vijf paperclips of vijf fiches D 12 o/v

 2.3  Tweehandigheid TH - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

brailleschrijfmachine met blad D 11 o/v

D - 6-9 jaar
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 3.1  Herkennen HK - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

materialendoos HK D9 6 
plankjes met textuur

D 9 o/v

 3.2  Detailwaarneming DW - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad DW D15 D 15 o/v

 3.3  Discrimineren DC - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad DC D18 D 18 o/v

werkblad DC D24 D 24 o/v

 3.4  Construeren/Reproduceren CR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

Legosteentjes of 
Duplosteentjes

D 11 o/v

D - 6-9 jaar
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 3.5  Deel - geheel relaties DGR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

puzzel van een meisje of 
magneetbord met stukjes

D 9 o/v

 3.6  Tactiel ruimtelijk TR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad TR D14a+b D 14 o/v

D 21 o/v

 3.7  Figuur - ondergrond FO - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad FO D7 D 7 o/v

 3.8  Drie/Twee dimensionaal DTD - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

bolletje en rondje, vierkantje 
en kubusblokje, balkje en 
rechthoek

D 3 o/v

D - 6-9 jaar
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 3.9  Tactiele taal TT - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

ribbelig, ruw, bobbelig of 
harig oppervlak

D 6 o/v

korrelige, kleverige of 

kruimelige substantie

D 10 o/v

 4.1  Taststrategie TS - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

twee boeken of twee bladen 
braillepapier

D 23 o/v

chooltafel of kast met plank D 27 o/v

 4.2  Zelfredzaamheid ZR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

rood en boter of beker D 10 o/v

D - 6-9 jaar
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 4.3  Spel SP - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

pop of poppenhuis D 11 o/v

 4.4  Koppelen object aan functie OF - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

cd-speler of toetsenbord D 9 o/v

 4.5  Handelingsvolgorde HV - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

brailleermachine en papier D 8 o/v

 4.6  Omgaan met variabelen OV - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

melkkarton of papier D 16 o/v

D - 6-9 jaar
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 1.3  Lichaamsbewustzijn LB - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

lepel E 22 o/v

 1.4  Tastgevoeligheid TGV - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

materialendoos TGV E21 
plankjes met textuur

E 21 o/v

werkblad TGV E23 E 23 o/v

 1.5  Propriocepsis PC - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad PC E29 a+b E 29 o/v

 2.3  Tweehandigheid TH - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

vel A4, touw met knoop E 12 o/v

E - 9-12 jaar

Hoofdstuk 5



232

 3.2  Detailwaarneming DW - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad DW E16 E 16 o/v

 3.3  Discrimineren DC - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

materialendoos DC E26  
zwarte plank met vakjes

E 26 o/v

werkblad DC E31 E 31 o/v

 3.4  Construeren/Reproduceren CR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

voorbeeldfoto CR E14 E 14 o/v

 3.5  Deel - geheel relaties DGR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

blokjes en een tijdbalk  
of liniaal en tafel

E 12 o/v

E - 9-12 jaar
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 3.6  Tactiel ruimtelijk TR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad TR E26a+b 
materialendoos TR E26  
driehoek en vierkant

E 26 o/v

voorbeeldfoto TR E29 
materialendoos TR E29 
mozaïekstukjes

E 29 o/v

materialendoos TR E33 

configuraties

E 33 o/v

 3.7  Figuur - ondergrond FO - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad FO E8 E 8 o/v

werkblad FO E14 E 14 o/v

E - 9-12 jaar
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 3.8  Drie/Twee dimensionaal DTD - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

materialendoos DTD E4  
tastbare afdruk met 3D vorm

E 4 o/v

werkblad DTD E6 a+b+c+d E 6 o/v

 3.9  Tactiele taal TT - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad TT E11 E 11 o/v

 4.1  Taststrategie TS - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

E 29 o/v

E 31 o/v

E - 9-12 jaar

Hoofdstuk 5



235

 4.2  Zelfredzaamheid ZR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

melkkarton of brood en boter E 11 o/v

 4.3  Spel SP - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

gezelschapsspel met 
dobbelsteen en pion

E 13 o/v

 4.4  Koppelen object aan functie OF - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

hamer en spijker of garde  
en slagroom

E 10 o/v

 4.5  Handelingsvolgorde HV - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

schoen met veters, cadeau 

met papier en plakband

E 11 o/v

E - 9-12 jaar
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 4.6  Omgaan met variabelen OV - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

vergiet en schepnet E 19 o/v

E - 9-12 jaar
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 1.5  Propriocepsis PC - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad PC F32 F 32 o/v

 2.3  Tweehandigheid TH - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

liniaal en reliëfpapier F 14 o/v

 3.3  Discrimineren DC - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad DC F34 F 34 o/v

 3.5  Deel - geheel relaties DGR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad DGR F13 F 13 o/v

F - 12-16 jaar
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 3.6  Tactiel ruimtelijk TR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

voorbeeldfoto TR F34 
materialendoos TR F34 
kleine voorwerpen

F 34 o/v

 3.7  Figuur - ondergrond FO - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad FO F15 F 15 o/v

 3.8  Drie/Twee dimensionaal DTD - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

werkblad DTD F7 materialen-

doos DTD F7 kubus en cylinder

F 7 o/v

 4.1  Taststrategie TS - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

aardrijkskundige kaart of 
O&M plattegrond

F 32 o/v

F - 12-16 jaar
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 4.2  Zelfredzaamheid ZR - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

F 13 o/v

  4.4  Koppelen object aan functie OF - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

munten en papiergeld F 11 o/v

 4.5  Handelingsvolgorde HV - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

plastic zak of pak koffie F 12 o/v

 4.6  Omgaan met variabelen OV - score formulier

Materiaal Score Visus Observatie Opmerking

plattegrond F 20 o/v

F - 12-16 jaar
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Pag.

203 1.1 Tactiel Gewaarworden TG

203 TG A1

203 TG A6

203 TG A10

203 1.2 Opmerken OM

203 OM A2

203 OM A12

204 1.3 Lichaamsbewustzijn LB

204 LB A2

204 LB A4

204 1.4 Tastgevoeligheid TGV

204 TGV A2

204 TGV A6

204 1.5 Propriocepsis PC

204 PC A2

204 PC A6

2. Tactiel-motorisch functioneren

Pag.

205 2.1 Tastend onderzoeken TO

205 TO A8

205 TO A11

205 2.2 Manipuleren MP

205 MP A1

205 MP A4

205 2.3 Tweehandigheid TH

205 TH A2

205 TH A4

206 Grote en nabije ruimte GNR

206 GNR A5

 Verzamelformulier Leeftijdscategorie A (0-2 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Pag.

206 3.1 Herkennen HK

206 HK A2

206 3.2 Detailwaarneming DW

206 DW A2

206 DW A5

206 3.3 Discrimineren DC

206 DC A2

207 3.7 Figuur-ondergrond FO

207 FO A1

4. Praktische vaardigheden

Pag.

207 4.1 Taststrategie TS

207 TS A8

207 4.2 Zelfredzaamheid ZR

207 ZR1

207 ZR A3

208 4.3 Spel SP

208 SP A1

208 SP A2

208 4.4 Koppelen object aan functie OF

208 OF A1

Hoofdstuk 5
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Pag.

209 1.2 Opmerken OM

209 OM B15

209 1.3 Lichaamsbewustzijn LB

209 LB B7

209 1.4 Tastgevoeligheid TGV

209 TGV B8

209 1.5 Propriocepsis PC

209 PC B9

209 PC B13

2. Tactiel-motorisch functioneren

Pag.

210 2.1 Tastend onderzoeken TO

210 TO B12

210 TO B14

210 2.2 Manipuleren MP

210 MP B7

210 MP B9

210 2.3 Tweehandigheid TH

210 TH B6

210 TH B7

211 2.4 Grote en nabije ruimte GNR

211 GNR B10

 Verzamelformulier Leeftijdscategorie B (2-4 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Pag.

211 3.1 Herkennen HK

211 HK B4

211 3.2 Detailwaarneming DW

211 DW B8

211 3.3 Discrimineren DC

211 DC B3

212 3.4 Construeren/reproduceren CR

212 CR B1

212 CR B5

212 3.5 Deel-geheel relaties DGR

212 DGR B3

212 3.6 Tactiel ruimtelijk TR

212 TR B1

213 3.7 Figuur-ondergrond FO

213 FO B2

213 3.9 Tactiele taal TT

213 TT B2

4. Praktische vaardigheden

Pag.

213 4.1 Taststrategie TS

213 TS B11

213 TS B14

213 4.2 Zelfredzaamheid ZR

213 ZR B6

214 4.3 Spel SP

214 SP B6

214 4.4 Koppelen object aan functie OF

214 OF B4

214 Handelingsvolgorde HV

214 HV B2

214 4.6 Omgaan met variabelen OV

214 OV B1

214 OV B5

Hoofdstuk 5
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Pag.

215 1.3 Lichaamsbewustzijn LB

215 LB C10

215 LB C13

215 1.4 Tastgevoeligheid TGV

215 TGV C13

215 1.5 Propriocepsis PC

215 PC C16

215 PC C18

215 PC C23

2. Tactiel-motorisch functioneren

Pag.

216 2.2 Manipuleren MP

216 MP C11

216 2.3 Tweehandigheid TH

216 TH C8

216 TH C10

216 2.4 Grote en nabije ruimte GNR

216 GNR C12

 Verzamelformulier Leeftijdscategorie C (4-6 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Pag.

217 3.1 Herkennen HK

217 HK C8

217 3.2 Detailwaarneming DW

217 DW C10

217 DW C13

217 3.3 Discrimineren DC

217 DC C9

217 DC C11

217 DC C14

3. Tactiel-perceptueel functioneren (vervolg)

Pag.

218 3.4 Construeren/reproduceren CR

218 CR C7

218 CR C8

218 3.5 Deel-geheel relaties DGR

218 DGR C5

218 3.6 Tactiel ruimtelijk TR

218 TR C4

218 TR C10

219 3.7 Figuur-ondergrond FO

219 FO C4

219 3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

219 DTD C1

219 3.9 Tactiele taal TT

219 TT C5

4. Praktische vaardigheden

Pag.

220 4.1 Taststrategie TS

220 TS C18

220 TS C20

220 4.2 Zelfredzaamheid ZR

220 ZR C8

220 4.3 Spel SP

220 SP C10

220 4.4 Koppelen object aan functie OF

220 OF C8

221 4.5 Handelingsvolgorde HV 

221 HV C5

221 4.6 Omgaan met variabelen OV

221 OV C8

Hoofdstuk 5
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Pag.

222 1.3 Lichaamsbewustzijn LB

222 LB D16

222 LB D18

xx 1.4 Tastgevoeligheid TGV

222 TGV D14

222 TGV D17

222 TGV D20

223 1.5 Propriocepsis PC

223 PC D26

223 PC D28

 Verzamelformulier Leeftijdscategorie D (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren (vervolg)

Pag.

225 3.6 Tactiel ruimtelijk TR

225 TR D14

225 TR D21

225 3.7 Figuur-ondergrond FO

225 FO D7

225 3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

225 DTD D3

226 3.9 Tactiele taal TT

226 TT D6

226 TT D10

2. Tactiel-motorisch functioneren

Pag.

223 2.2 Manipuleren MP

223 MP D12

223 2.3 Tweehandigheid TH

223 TH D11

4. Praktische vaardigheden

Pag.

226 4.1 Taststrategie TS

226 TS D23

226 TS D27

226 4.2 Zelfredzaamheid ZR

226 ZR D10

227 4.3 Spel SP

227 SP D11

227 4.4 Koppelen object aan functie OF

227 OF D9

227 4.5 Handelingsvolgorde HV

227 HV D8

227 4.6 Omgaan met variabelen OV

227 OV D16

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Pag.

224 3.1 Herkennen HK

224 HK D9

224 3.2 Detailwaarneming DW

224 DW D15

224 3.3 Discrimineren DC

224 DC D18

224 DC D24

224 3.4 Construeren/reproduceren CR

224 CR D11

225 3.5 Deel-geheel relaties DGR

225 DGR D9

Hoofdstuk 5
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Pag.

228 1.3 Lichaamsbewustzijn LB

228 LB E22

228 1.4 Tastgevoeligheid TGV

228 TGV E21

228 TGV E23

228 1.5 Propriocepsis PC

228 PC E29

 Verzamelformulier Leeftijdscategorie E (6-9 jaar)

3. Tactiel-perceptueel functioneren (vervolg)

Pag.

231 3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

231 DTD E4

231 DTD E6

231 3.9 Tactiele taal TT

231 TT E11

2. Tactiel-motorisch functioneren

Pag.

228 2.3 Tweehandigheid TH

228 TH E12

4. Praktische vaardigheden

Pag.

231 4.1 Taststrategie TS

231 TS E29 

231 TS E31 

232 4.2 Zelfredzaamheid ZR

232 ZR E11

232 4.3 Spel SP

232 SP E13

232 4.4 Koppelen object aan functie OF

232 OF E10

232 4.5 Handelingsvolgorde HV

232 HV E11

233 4.6 Omgaan met variabelen OV

233 OV E19

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Pag.

229 3.2 Detailwaarneming DW

229 DW E16

229 3.3 Discrimineren DC

229 DC E26

229 DC E31

229 3.4 Construeren/reproduceren CR

229 CR E14

229 3.5 Deel-geheel relaties DGR

229 DGR E12

230 3.6 Tactiel ruimtelijk TR

230 TR E26

230 TR E29

230 TR E33

230 3.7 Figuur-ondergrond FO

230 FO E8

230 FO E14

Hoofdstuk 5
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1. Tactiel-sensorisch functioneren

Pag.

234 1.5 Propriocepsis PC

234 PC F32

 Verzamelformulier Leeftijdscategorie E (6-9 jaar)

2. Tactiel-motorisch functioneren

Pag.

234 2.3 Tweehandigheid TH

234 TH F14

4. Praktische vaardigheden

Pag.

235 4.1 Taststrategie TS

235 TS F32

236 4.2 Zelfredzaamheid ZR

236 ZR F13

236 4.4 Koppelen object aan functie OF

236 OF F11

236 4.5 Handelingsvolgorde HV

236 HV F12

235 4.6 Omgaan met variabelen OV

236 OV F20

3. Tactiel-perceptueel functioneren

Pag.

234 3.3 Discrimineren DC

234 DC F34

234 3.5 Deel-geheel relaties DGR

234 DGR F13

235 3.6 Tactiel ruimtelijk TR

235 TR F34

235 3.7 Figuur-ondergrond FO

235 FO F15

235 3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

235 DTD F7

Hoofdstuk 5
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1

Controlesheet � TH E12

 Controlesheet TH E12

Bijlage 1
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Controlesheet � PC F32

 Controlesheet PC F32

Bijlage 1



249 Controlesheet � TR D21

 Controlesheet TR D21

Bijlage 1
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 Fotomateriaal

Sleutelbos TGV A2 en TGV A6, zie pagina 35 en 36.

Telefoon MP A4, zie pagina 42.

Bijlage 2
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 Fotomateriaal

Fopspeenketting DW A2, zie pagina 47.

Rinkelblok DW A5, zie pagina 48.

Bijlage 2
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 Fotomateriaal

Stapelbekers OM B15, zie pagina 57.

Stoffentaart TO B12, zie pagina 63.

Bijlage 2
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 Fotomateriaal

Blokkenstoof TR C10, zie pagina 110.

Geometrische figuren DTD D3, zie pagina 141.

Bijlage 2
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 Fotomateriaal

Noppenbord CR E14, zie pagina 160 en 195.

Lego CR D11, zie pagina 135.

Bijlage 2
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Werkbladen
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