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Voorwoord
Dagelijks maken we allemaal veel gebruik van de tast. Bijvoorbeeld, als we opstaan in een donkere
slaapkamer, op zoek gaan naar het lichtknopje of kleding uitzoeken die het prettigst aanvoelt. Maar
als het even kan, proberen wij al onze handelingen op de tast, het gehoor of de reuk, te controleren
met de visus.
Het visuele zintuig blijkt over het algemeen de meest dominante modaliteit te zijn. Het zintuig waar
we het best op durven te vertrouwen. Maar wat gebeurt er als het gezichtsvermogen uitvalt of
vermindert? Of wanneer een ernstige visuele beperking is aangeboren? Dan wordt het noodzakelijk
de tast als zeer belangrijk, informatief zintuig in te zetten.
Het overzicht dat in één ‘oogopslag’ met het gezichtsvermogen kan worden verkregen, komt middels
de tast op een geheel andere wijze tot stand.
Het gezichtsvermogen en het gehoor worden aangeduid als verte-zintuigen. Deze zintuigen kunnen
informatie op afstand opnemen en vervolgens verwerken. Bij de tast, een nabijheids-zintuig met een
beperkte radius, is dat niet mogelijk. Bovendien komen tastindrukken, meestal, na elkaar binnen, en
moeten dan, mentaal, tot een geheel worden samengevoegd.
Vanuit de tactiele waarneming wordt informatie op een geheel andere wijze opgenomen dan vanuit
de visuele waarneming. Indrukken, ervaringen en belevingen lopen sterk uiteen. Bijvoorbeeld een
trui die er leuk ‘modisch uitziet’, kan wél heel vervelend aanvoelen. Wanneer je via het visuele
kanaal, niet terugziet, hoe leuk die modische trui je staat, wordt het kledingstuk negatiever ervaren
en beoordeeld.
De zintuigen geven ieder vanuit een ander perspectief of een andere sensatie, de opgevangen
prikkels door naar de hersenen, waar deze ‘input’ op verschillende plaatsen verwerkt wordt.
De diverse zintuiglijke informatiekanalen zijn zeker niet zonder meer inwisselbaar. Als het gezichtsvermogen terugloopt, of zelfs wegvalt, bieden de andere zintuigen echter wel compensatiemogelijkheden. Aangezien de wijze van informatie opdoen en verwerken verschillend verloopt bij de diverse
zintuigen, zal ook gedifferentieerd moeten worden in het aanbod de ‘input’.
Het gezichtsvermogen neemt een belangrijke plaats in, in het ontwikkelingsproces van een kind.
Vanuit dit zintuig, wordt het kind uitgedaagd om op onderzoek uit te gaan, kijkt het bewegingen
en handelingen af, verkrijgt het overzicht, enzovoorts. Gezien het belang van dit kanaal, is er reeds
veel onderzoek gedaan naar de werking van het visuele systeem. Er bestaan veel gegevens over de
werking van dit kanaal en de factoren die van invloed zijn op visueel functioneren.
Over de tast is in verhouding veel minder bekend. Zeker als dit kanaal ter compensatie moet
worden ingezet, vanwege een ernstige visuele beperking. Aan de tactiele vaardigheden worden
hogere eisen gesteld bij kinderen met een ernstige visuele beperking, dan bij kinderen met een
bruikbaar gezichtsvermogen. Maar welke taken moeten kinderen met een ernstige visuele beperking
allemaal aangeboden krijgen vanuit het onderwijs en de revalidatie?

Tactiel Profiel versie 1.0
In 1996 werd een aanvraag ingediend bij de directie van Visio om een observatie-instrument te
ontwikkelen voor de tast. In opdracht van de directie van Visio, werd in december 1997 een
projectgroep samengesteld, met als taak een ‘Tactiel Profiel’ te ontwikkelen, in navolging van het
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‘Visueel Profiel’, ontwikkeld door Paul Looijesteijn (zie Inspiratiebronnen).
Er werd bewust gekozen om de projectgroep samen te stellen uit leden van zowel de revalidatie, als
het onderwijs. Een bundeling van praktische kennis, vanuit het werken met jonge en oudere kinderen
in verschillende settings, was daarbij een belangrijk uitgangspunt.
De leden van de projectgroep hebben van januari 1998 tot juli 2000 intensief samengewerkt. Tijdens
de vele vergaderingen is er druk gediscussieerd over het concept ‘tast’. Praktijkervaring, literatuurstudie en toetsing van de gevormde ideeën aan elkaar en externe deskundigen, vormen de basis van
het ‘Tactiel Profiel’, zoals dat nu voor u ligt.
Een enthousiaste inbreng van alle projectgroepleden heeft geresulteerd in een lijvig, tastbaar
‘Profiel’. Een aparte vermelding verdient echter Ida Ekkens.
Zij werkt al jaren binnen het onderwijs als remedial teacher, op het gebied van tactiel en visueel
functioneren, met kinderen die een visuele beperking hebben, in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.
Een belangrijk deel van de inhoud van het ‘Tactiel Profiel’ is gebaseerd op de kennis en ervaring,
die zij tijdens haar loopbaan heeft opgedaan en gesystematiseerd.
De leden van de projectgroep hebben zich in de eerste periode voornamelijk gericht op een literatuurstudie. Vervolgens zijn er contacten gelegd met deskundigen, binnen en buiten Visio, op het gebied
van het tactiel waarnemen en functioneren. Een aantal van hen is regelmatig geraadpleegd tijdens
zogenaamde ‘resonans-bijeenkomsten’. Op deze vergaderingen hebben de leden van de projectgroep
hun ideeën en denkmodellen voorgelegd aan de deelnemers van de resonans-groep. Op deze manier
heeft steeds feedback plaats gevonden op de uitgangspunten en aannames van het ‘Tactiel Profiel’.
Met name het overzicht van de factoren, die van invloed zijn op het tactiel waarnemen en functioneren is in nauwe samenspraak met de leden van de resonans-groep ontwikkeld. Het denkkader dat ten
grondslag ligt aan dit overzicht, vormt de basis voor het totale instrument.
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Hoofdstuk 1

1. Inleiding
1.1
Waarom de benaming: ‘Tactiel Profiel’?
De tast kan worden onderscheiden in twee belangrijke waarnemingsvormen, te weten: cutaan en
proprioceptief. Onder de cutane waarneming wordt verstaan het zuiver onderscheidend vermogen,
de zogenaamde tastgevoeligheid van de huid. Met de proprioceptieve waarneming komt informatie
binnen via spieren, pezen en gewrichten. In de fysische wetenschap wordt met ‘tactiel’ het meer
cutaan waarnemen aangeduid (het onderscheidingsvermogen tussen kleine tactiele stimuli).
Binnen dit instrument wordt de cutane waarneming gezien in samenhang met de proprioceptieve.
Het instrument richt zich met name op de informatieve vorm van het tastend waarnemen.
Ondanks de verwarring die kan ontstaan over de naam, is toch gekozen voor tactiel profiel, omdat de
term tactiel veel gehanteerd wordt in de algemene didactiek en neuropsychologie.
Er is niet gekozen voor de term ‘haptisch’, aangezien deze term minder bekend of gangbaar is.
Bovendien richt dit instrument zich zowel op het passief als actief tasten.
Naast de hierboven beschreven, meer informatieve vorm van tastend waarnemen, zijn er ook andere
gebruiksvormen van de tast (zoals bijvoorbeeld beschermende tast, sociale aanraking, recreatieve
aanraking, habiliterende tast (therapeutisch doeleinde), intieme aanraking).

N.B. Aangezien dit profiel evenals het ‘Visueel Profiel’ (zie ook Hoofdstuk Inspiratiebronnen) binnen Visio
ontwikkeld wordt, is de keuze gemaakt de terminologie op elkaar af te stemmen.

1.2
Definitie
Binnen dit profiel wordt de volgende definitie gehanteerd om tactiel waarnemen en tactiel
functioneren te differentiëren:
Tactiel Waarnemen is het zowel passief als actief ervaren en bewust worden van tactiele
prikkels, in welke vorm dan ook, waardoor Tactiel Functioneren, de interactie tussen doelgericht,
actief aanraken en interpreteren van tactiele prikkels om te komen tot een adequate respons,
mogelijk wordt.

1.3
Doelgroep
De doelgroep die bij de ontwikkeling van dit instrument als uitgangspunt is genomen zijn kinderen
met een dermate ernstige congenitale visuele beperking, dat het kijken door hen niet of nauwelijks
benut kan worden in het dagelijks leven en zij voornamelijk op de overige zintuigen, o.a. de tast, zijn
aangewezen. Het instrument is gebaseerd op ervaringen in het werken met de leeftijdsgroep tussen
0 en 16 jaar, waarbij sprake is van een aangeboren ernstige visuele beperking op basis van oogheelkundige ziektes of aandoeningen. De items van het instrument zijn op deze doelgroep toegespitst.
De verwachting is, dat het Tactiel Profiel ook bruikbaar zal zijn voor de doelgroep kinderen in de leeftijd 0 tot 16 jaar, met een niet aangeboren ernstige visuele beperking, bijvoorbeeld ten gevolge van
hersenletsel of een progressieve oculaire aandoening. Mogelijk is het instrument ook gedeeltelijk
toepasbaar bij kinderen met een visuele en verstandelijke beperking.
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1.4
Tactiele afweer
Problemen in de tastontwikkeling kunnen voortkomen uit de aanwezigheid van tactiele afweer
(overreactie op of hyperreactie (overregistratie) van tastprikkels) of verminderde gevoeligheid
(hyporeactie of hyporegistratie van tastprikkels).
1.4.1
Tactiele afweer
Bij tactiele afweer worden normale prikkels als onaangenaam of zelfs pijnlijk ervaren, met als gevolg
dat het kind aanraken of aangeraakt worden zoveel mogelijk probeert te vermijden. We spreken niet
van tactiele afweer als het kind de hand van een hete kachel terugtrekt of een scherp mes vermijdt:
dat is een normale beschermingsreactie. We spreken ook niet van tactiele afweer als een kind alleen
maar heel pluizige knuffelbeesten onaangenaam vindt, maar verder geen moeite met aanraken heeft.
Tactiele afweer heeft gevolgen voor het tastend de wereld verkennen, maar ook voor de arousal
(aandachtsniveau of alertheidniveau). Door de tactiele afweer komt het kind in een staat van
”alarm”, stress: de arousal stijgt terwijl het concentratievermogen juist afneemt. Bij het voortduren
van de stroom tastprikkels wordt het kind vaak onrustiger. Het kan zich gaan wrijven of druk geven
op de huid en soms wat rood of wit worden in het gezicht. Gapen en geeuwen kan ook voorkomen.
Bovendien zal het kind proberen verdere tastprikkels te vermijden. Kinderen met tactiele afweer praten vaak veel om zo te proberen de situatie onder controle te houden. Ook kunnen er bij kinderen met
tactiele afweer agressieve reacties voorkomen. Voorbeelden van agressieve reacties zijn het direct
een klap uitdelen bij een onverwachte aanraking of het wegduwen van een kind dat te dichtbij komt.
Kinderen met tactiele afweer hebben vaak moeite met in een kring zitten, in de rij staan, op blote
voeten lopen, nagels knippen, haren wassen en tandenpoetsen.
Tactiele afweer kan over het hele lichaam voorkomen, maar ook alleen op delen van het lichaam.
Veel voorkomende lichaamsdelen zijn: de handpalmen en/of de vingertoppen, het hoofd (haren),
het mondgebied, en de voetzolen.
Tactiele afweer kan in verschillende gradaties voorkomen: licht, matig, en ernstig. Matige en
ernstige afweer is duidelijk te herkennen, de meeste van de hierboven verschijnselen zijn waar te
nemen. Een lichte tactiel afweer is minder herkenbaar. Deze is soms pas zichtbaar als de stroom
tastprikkels een tijd aanhoudt, of wanneer het kind in een mindere conditie is door bijvoorbeeld
vermoeidheid. Tactiele afweer kan ook tijdelijk zijn. Soms treedt er een korte periode van overgevoeligheid op bij ziektes als oorontsteking of griep. Tactiele afweer kan gepaard gaan met een overgevoeligheid voor smaak, geur of geluid. Bij overmatige reactie op meerdere soorten zintuigprikkels
spreken we van sensorische afweer.
1.4.2
Verminderde gevoeligheid
Verminderde gevoeligheid voor tastprikkels wordt ook wel hyporeactie of hyporegistratie genoemd.
Een kind met een verminderde gevoeligheid reageert minder dan een ander op een tastprikkel, het
kind lijkt de tastprikkel niet te voelen. Kinderen met een verminderde gevoeligheid zoeken vaak
sterke prikkels op: knijpen hard in materialen, hebben een voorkeur voor harde, ruwe texturen,
kunnen zichzelf bijten en soms zelfs verwonden.
Zowel bij een vermoeden van tactiele afweer als van verminderde gevoeligheid is nader onderzoek
door iemand die geschoold is in sensorische informatieverwerking therapie, altijd aan te raden.
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2. Theoretische verantwoording
2.1
Uitgangspunten
Bij het opstellen van het ‘Tactiel Profiel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
2.1.1
Het instrument berust op praktijkervaring
In de werkgroep hebben praktijkmedewerkers zitting gehad, die reeds jaren ervaring hebben met het
stimuleren van de tast bij kinderen met een ernstige visuele beperking. Hun observaties en kennis
hebben als uitgangspunt gediend voor het opzetten van het ‘Tactiel Profiel. De kennis is, waar
mogelijk, steeds getoetst aan literatuur.
2.1.2
Het Tactiel Profiel is opgezet als een ‘gestructureerde observatie’
Bij het ontwikkelen van het instrument is gekozen voor het opstellen van een zogenaamde
‘gestructureerde observatielijst’, waarbij de stappen in de tactiele ontwikkeling als uitgangspunt
hebben gediend. Er is zeker geen sprake van een test, die gestandaardiseerd afgenomen moet
worden. De items zijn relatief ruim geformuleerd en er mogen aanpassingen gemaakt worden naar de
interesse van het kind. Bij de hogere categorieën zijn er vaker voorbeeld-werkbladen toegevoegd,
waarmee ook een niveau-indicatie voor het item wordt aangegeven.
Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het tactiel waarnemen en
functioneren van het kind. Daarbij kunnen optimale condities worden gecreëerd die per persoon
verschillend kunnen zijn (bijv. aanpassen in tijd en interesse). Het is wel van belang de eventueel
gemaakte aanpassingen te beschrijven, zodat duidelijk wordt op welke wijze bij dit kind het tactiel
waarnemen en functioneren het best gestimuleerd kan worden.
2.1.3
Het instrument gaat uit van de tactiele eisen die de omgeving aan de waarneming stelt
Een probleem bij het beschrijven van de tactiele waarneming is het feit dat aan de ontwikkeling van
vaardigheden op dit gebied aan kinderen met een visuele beperking hogere eisen worden gesteld
dan gangbaar is. Deze groep moet over meer capaciteiten van tactiel waarnemen beschikken dan
iemand die zich ook visueel kan informeren. Aangezien de normale ontwikkelingslijn niet gevolgd
kan worden, is de keuze gemaakt om uit te gaan van eisen die aan het tast-zintuig gesteld worden
bij diverse opdrachten en vaardigheden op school en in het dagelijks leven.
Het tactiel waarnemen en functioneren wordt uitdrukkelijk ruimer opgevat dan het lezen van braille.
Het gezichtsvermogen wordt immers ook niet alleen gebruikt om te lezen.
2.1.4
De gebruikswaarde voor praktijkmedewerkers staat voorop
Het Tactiel Profiel moet herkenbaar zijn voor professionals, die dagelijks werken met kinderen met
een visuele beperking. Waarschijnlijk hoeven niet alle items binnen de categorieën afgenomen
te worden, maar weten de medewerkers ‘uit het hoofd’ of een kind sommige vaardigheden reeds
beheerst. Bij de formulering van de items is getracht zo dicht mogelijk bij praktijksituaties aan te
sluiten. Dit wordt moeilijker naarmate de vaardigheden complexer worden en het niveau stijgt.
Het is de verwachting dat de items ook als inspiratiebron kunnen dienen voor de revalidatie of het
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onderwijs wanneer een kind negatief op bepaalde items scoort. In de toekomst kan overwogen
worden om een zogenaamd activiteitenboek samen te stellen. Hierin kunnen revalidatie- en
lessuggesties gebundeld worden om bepaalde vaardigheden op het gebied van de tactiele ontwikkeling te verbeteren of om deskundigheid en inzicht van medewerkers te vergroten.
2.1.5
De items kunnen voorgelegd worden in een alledaagse situatie
Zoals eerder werd vermeld, worden de items niet getest, maar voorgelegd in een situatie die een
zogenaamde gestructureerde observatie mogelijk maakt. Getracht wordt op deze wijze zoveel
mogelijk informatie te verzamelen over de tactiele vaardigheden, die het kind al dan niet beheerst.
2.1.6
Scoren moet eenvoudig zijn
Het Tactiel Profiel moet een hoge gebruikswaarde hebben en toegankelijk zijn voor een brede groep
praktijkmedewerkers. Dit impliceert een gebruikersvriendelijke lay-out en een eenvoudig scoreformulier. Beoordeeld wordt of bepaalde vaardigheden reeds beheerst worden of nog in ontwikkeling
zijn. De scores komen in een kwantitatief overzicht te staan, wat eenvoudig af te lezen is.

2.2
Opzet instrument
Bij het opstellen van het instrument is gekozen voor de volgende opzet:
Inleiding
Hierin komen vragen aan de orde zoals:
Hoe kunnen we de tast definiëren?
Wat is de doelgroep van het instrument?
Theoretische verantwoording
Deze bestaat onder andere uit:
Een korte beschrijving van een aantal uitgangspunten bij het ontwikkelen van het ‘Tactiel Profiel’.
Een beknopte verantwoording van de opzet van het instrument. Bij de verschillende onderdelen
wordt beschreven welke ideeën als uitgangspunt hebben gediend voor de gekozen vorm.
De verantwoording is zeer beknopt; helderheid en leesbaarheid voor de gebruiker zijn de uitgangspunten van waaruit deze geschreven is.
Handleiding
Hierin wordt de werkwijze bij afname van het instrument beschreven. Welke onderdelen neem je
standaard af bij een kind? Aangezien het ‘Tactiel Profiel’ een breed leeftijds- en vaardigheidsbereik
heeft, is gekozen voor zogenaamde instapniveaus. Een gebruiksaanwijzing hiervoor is opgenomen
in de handleiding. Op die manier kan voorkomen worden dat bijvoorbeeld een 15-jarige zou moeten
beginnen bij de vaardigheden passend bij de kleuterleeftijd.
Formulier met algemene informatie
Ondanks het feit dat het instrument ontwikkeld is voor een duidelijk omschreven doelgroep,
te weten kinderen met een ernstige, congenitale visuele beperking, is er toch voor gekozen een
formulier toe te voegen, waarop ook bredere, algemene informatie verzameld wordt. Hiermee is het
mogelijk het instrument ook voor te leggen aan bijv. een kind wat door een progressieve oculaire
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aandoening steeds sterker aangewezen is op het tactiele kanaal. De gegevens die op dit formulier
verzameld worden, zijn van groot belang bij de latere interpretatie van de scores op de diverse items.
Alarmsignalen
Bij de alarmsignalen staat een aantal gedragingen kort beschreven. Deze gedragingen zijn per
leeftijdscategorie geordend. Wanneer een kind het eerste gedrag uit de lijst van zijn leeftijdscategorie vertoont, of twee of meer andere gedragingen van deze lijst, verdient dit extra aandacht,
bijvoorbeeld door sensorische informatie verwerking therapie. Het kan duiden op een belemmerende
factor voor de tastontwikkeling. Binnen een multidisciplinair overleg zal beoordeeld moeten worden
in hoeverre nadere diagnostiek noodzakelijk is en door welke discipline. Het valt buiten het kader van
dit instrument verder op de bijpassende diagnostiek en therapieën in te gaan.
Screenen visueel functioneren met behulp van de Kijkdoos
Het screenen van het visueel functioneren met behulp van de Kijkdoos is een hulpmiddel om
informatie te verzamelen over de visuele waarneming van een kind en de mogelijke rol die de visuele
waarneming zal spelen bij de uitvoering van de items van het Tactiel Profiel. Dit onderdeel is
toegevoegd omdat de mate van bruikbaar gezichtsvermogen binnen de groep kinderen met een zeer
ernstige aangeboren visuele beperking sterk uiteen kan lopen. Zo kunnen kinderen die bijvoorbeeld
braille lezen op school, daarnaast nog beschikken over een bruikbaar gezichtsvermogen om kleuren
te zien, contouren waar te nemen, bij hoog contrast lijnen visueel te volgen of details waar te nemen.
De visuele screening kent een leeftijdsopbouw en bevat onder andere de volgende aspecten:
2 dimensionaal versus 3-dimensionaal; detailwaarneming, waarneming van kleuren, waarneming van
lijnfiguren en interpretatie van afbeeldingen.Indien uit de screening van het visueel functioneren
blijkt dat een kind op onderdelen over een bruikbaar gezichtsvermogen beschikt , dan verdient dit
extra aandacht. Binnen een multidisciplinair overleg zal beoordeeld moeten worden in hoeverre
nadere diagnostiek noodzakelijk is (bijvoorbeeld visueel functie onderzoek). Het verdient ook
aanbeveling aandacht te besteden aan het stimuleren van de visuele mogelijkheden in het zorg- of
handelingsplan
Opdeling van de items in Categorieën
Binnen het instrument zijn drie hoofdcategorieën uitgewerkt. Daarnaast wordt een aantal praktische
vaardigheden beschreven. Binnen elke hoofdcategorie is een onderverdeling gemaakt naar
subcategorieën die opgedeeld zijn in items, opklimmend in moeilijkheidsgraad. De hoofdcategorieën
geven accenten aan. Elke indeling is enigszins kunstmatig en discutabel, maar op deze wijze kunnen
wel tendensen aangegeven worden.
De accenten per hoofdcategorie zijn als volgt verdeeld:
1 Tactiel-sensorisch functioneren richt zich op toevallige en passieve waarneming.

Tactiel-sensorisch functioneren is het samenspel tussen alle waarnemingscomponenten die bij de
tast betrokken zijn, waarbij de betekenisverlening van ondergeschikt belang is.
2 Tactiel-motorisch functioneren richt zich op actieve en motorische vaardigheden bij de waarneming. Tactiel-motorisch functioneren is gericht op vaardigheden van de tast waarbij grove en fijne
motorische aspecten die daarbij een rol spelen, het uitgangspunt zijn.
3 Tactiel-perceptueel functioneren richt zich met name op de interpretatie van tactiele informatie in
de breedste zin van het woord. Van Tactiel-sensorisch via Tactiel-motorisch naar Tactiel-perceptueel
functioneren is er dus sprake van een verschuiving van passieve gewaarwording naar actieve
interpretatie van tastindrukken.
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4 Praktische vaardigheden zijn die vaardigheden in het dagelijks leven waaraan tactiel-sensorisch,
tactiel-motorisch en tactiel-perceptueel functioneren ten grondslag ligt.
Afgrenzing met andere observatielijsten binnen deelgebieden, zoals bijvoorbeeld voor de mobiliteit,
de zelfredzaamheid of het spel, bleek soms erg moeilijk. Bij de keuze van de items heeft de relatie
met de tast steeds als uitgangspunt gediend. In deze samenhang met de tactiliteit kan een
verklaring gevonden worden voor het feit dat bepaalde items uit andere ontwikkelingslijnen soms
wel zijn opgenomen en andere niet. Voor de praktische vaardigheden zijn reeds vele observatielijsten
ontwikkeld; bij de keuze van de items binnen dit gebied was de afgrenzing het meest complex en
soms wat kunstmatig. De items binnen de categorieën zijn onderverdeeld in niveaus.
Niveau-splitsing :

A = 0 tot 2 jaar
B = 2 tot 4 jaar
C = 4 tot 6 jaar
D = 6 tot 9 jaar
E = 9 tot 12 jaar
F = 12 tot 16 jaar

Deze indeling is grofmazig, maar geeft richting aan de opbouw en een grove leeftijdsindicatie.
Niet elke (sub)categorie kent een A-B-C-D-E-F niveau. Sommige categorieën kennen alleen hogere
niveaus en bij sommige categorieën is het hoogste leeftijdsniveau afwezig.
Overzicht van benodigde materialen en werkbladen bij afname van het instrument
Ondanks het uitgangspunt dat het Tactiel Profiel geen test is, die op een gestandaardiseerde wijze
met voorgeschreven materialen afgenomen wordt, is er toch voor gekozen een overzicht te maken
per leeftijdsniveau, waarin staat weergegeven welke materialen (eventueel uit de materialendoos)
en werkbladen gebruikt kunnen worden bij een afname. Het instrument beslaat een breed gebied en
niet alle items zijn spontaan af te nemen of in te vullen.
Om de afname te vereenvoudigen, zijn voorbeeld materialen en werkbladen toegevoegd. Deze kunnen
als leidraad dienen voor de afname. Het geeft een indicatie voor het niveau dat met een item bepaald
wordt (alternatief materiaal is mogelijk).
Scoreformulieren items Tactiel Profiel
Gekozen is voor een scoreformulier, waarin op een kwantitatieve wijze gegevens in een overzicht
kunnen worden geplaatst. Een kwalitatieve beoordeling is nog niet mogelijk, daarvoor zullen eerst
veel meer gegevens verzameld moeten worden. Mogelijk kan na een uitgebreid ‘veldonderzoek’ en
analyse van deze gegevens een meer kwalitatieve beoordeling van de score van het kind op de
verschillende categorieën gemaakt worden.
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Overzicht met factoren die van invloed zijn op het tactiel waarnemen en functioneren
Op dit overzicht staan allerlei factoren bijeen, die van invloed kunnen zijn op het tactiel waarnemen en
functioneren. Dit overzicht kan als een soort tactiel denkkader dienen bij de observatie van een kind.
De factoren staan geordend in drie hoofdkolommen, te weten:
Algemene kind-variabelen
Specifieke kind-variabelen
Stimulus-variabelen
De hoofdkolommen bevatten een aantal factoren, die belangrijk zijn voor de tast. De factoren staan
in de linkerkolom geformuleerd met daaraan gekoppeld in de rechterkolom een uitsplitsing naar
subkoppen, die als richtlijn of denkkader dienen.
Er is ook een overzicht opgenomen, waarin alleen de factoren staan beschreven, met daarnaast lege
kolommen. Deze schema’s kunnen eventueel door de betrokkenen ingevuld worden.
Het schema kan een belangrijke rol spelen bij de diagnostiek, bij het bepalen van trainingstrajecten
of bij het opzetten van handelingsplannen. Wanneer een kind bijvoorbeeld opvallend scoort
(negatief of positief) binnen een aantal categorieën kan hier in het schema een mogelijke verklaring
voor gezocht worden. Vanuit een analyse van de scores, kunnen hypothesen geformuleerd worden,
met gebruikmaking van het schema. Doel van het schema is om handreikingen te geven bij een
gedifferentieerd kijken naar het tactiel waarnemen en functioneren van dit kind, met deze mogelijkheden, in deze omstandigheden.
Achter het overzicht staan de factoren allemaal kort beschreven in relatie tot het tactiel waarnemen
en functioneren. Deze korte beschrijvingen geven meer informatie over de diverse variabelen, die bij
de verschillende factoren in het overzicht opgesomd worden.
Inspiratiebronnen
Hierin staan een aantal toetsen, boeken en artikelen vermeld die als inspiratiebron gediend hebben
bij de ontwikkeling van het ‘Tactiel Profiel’. Deze worden van harte aanbevolen om te lezen of
raadplegen. De lijst is geen weergave van alle door de werkgroep gelezen boeken en artikelen
met betrekking tot het tactiel waarnemen en functioneren (recent of in het verleden). Een aantal
bronnen waren lastig te achterhalen of ideeën zijn inmiddels verlaten.
Verklarende woordenlijst
Hierin staan een aantal minder gangbare woorden uitgelegd, die binnen het instrument gebruikt
worden. Via deze verklaringen willen we praktijkmedewerkers vertrouwd maken met een aantal
begrippen uit het instrument. Deze begrippen behoren niet tot het dagelijks taalgebruik en zijn nu
eenvoudig achter in het instrument op te zoeken.
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3. Handleiding
3.1
Benodigd materiaal voor de afname:
Formulier met algemene gegevens
Items van de Alarmsignalen
Items van de Kijkdoos
Materiaal behorende bij Kijkdoos
Items van de Tactiel Profiel Categorieën
Scoreformulieren
• Scoreformulier Kijkdoos		
• Scoreformulier Tactiel Profiel Categorieën
• Verzamelformulieren Tactiel Profiel Categorieën
– Tactiel-sensorisch functioneren
– Tactiel-motorisch functioneren
– Tactiel-perceptueel functioneren
– Praktische vaardigheden
Overzicht van benodigde materialen en werkbladen bij afname:
Werkbladenmap
Materialendoos
Eventueel na de afname:
Overzicht met factoren die van invloed zijn op het tactiel waarnemen en functioneren

3.2
Werkwijze
3.2.1
Globale werkwijze
De globale volgorde van handelingen bij een afname van het Tactiel Profiel is als volgt:
Voor de afname van het Tactiel Profiel
Voordat u aan een afname bij een kind gaat beginnen is het goed om alvast de items door te lezen en
om de materialen welke u nodig heeft om de items af te nemen te bekijken (indien deze bij het Tactiel Profiel gevoegd zijn in de materialendoos of de map met werkbladen) dan wel bij elkaar te zoeken
(indien de materialen niet bij het Tactiel Profiel gevoegd zijn).
De eigenlijke afname van het Tactiel Profiel
1 Vul het formulier met Algemene Gegevens in.
2 Indien het om een kind met restvisus 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 het Tactiel Profiel.
3 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.N.B. Bij het invoeren van
een afname via de website Tactiel Profiel zijn de Alarmsignalen verplicht
4 Neem de items van het eigenlijke Tactiel Profiel af. Als het niet lukt om alle items in een keer af te
nemen kunnen de items worden verdeeld over meerdere afnamen.
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Na de afname van het Tactiel Profiel
5 Eventueel kan na een afname van het Tactiel Profiel het Factoren overzicht ingevuld worden.
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.
6 De scoreformulieren en de verslagformats staan op http://tactielprofiel.org bij Tactiel Profiel,
tegel Formulieren
3.2.2
Specificatie van de werkwijze
1 Algemene Gegevens
Vul het formulier met de algemene gegevens van het kind in. Zoek eventueel ontbrekende gegevens
op in het dossier. Voor het hele Tactiel Profiel en voor de verschillende onderdelen die afgenomen
moeten worden geldt dat items op de volgende manier zijn onderverdeeld naar kalenderleeftijd van
het kind.
Kalenderleeftijd

Niveau			

0 en 1 jaar

A

[0 tot 2 jaar]

2 en 3 jaar

B

[2 tot 4 jaar]

4 en 5 jaar

C

[4 tot 6 jaar]

6, 7 en 8 jaar

D

[6 tot 9 jaar]

9, 10 en 11 jaar

E

[9 tot 12 jaar]

12, 13, 14 en 15 jaar

F

[12 tot 16 jaar]

Kleurcodering

Bij alle items van de Kijkdoos, de Alarmsignalen en Categorieën met observatie-items (het eigenlijke
Tactiele Profiel) staan deze leeftijdsniveaus zowel met de corresponderende letter (A, B, C, D, E, F)
als met de kleurcodering 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 Kijkdoos, de Alarmsignalen en de Categorieën met observatie-items dient ook altijd
het niveau, voorafgaande aan de kalenderleeftijd voorgelegd te worden. Bij een leeftijd van bijv.
4 jaar, worden bij een eerste afname van de items, zowel niveau B als C afgecheckt.
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, vroegbegeleider of anderen blijkt dat het kind gebruik maakt
van het gezichtsvermogen.
Neem de items van de Kijkdoos. De items zijn, zoals hierboven beschreven, 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. De nummering van de materialen correspondeert met de
nummering van de items. Bijvoorbeeld, bij item KD C2 hoort materiaal KD C2.
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Neem het scoreformulier van de Kijkdoos en neem de items af. Op het scoreformulier kunt u de
reacties 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.
Hoewel het om dezelfde items gaat, zijn deze in de verkorte versie gedetailleerder uitgewerkt met
betrekking tot het aanbieden, de richtvragen en het toekennen van de scores.
4 Categorieën met observatie-items
A Neem de categorieën met de observatie-items. Die lijst is onderverdeeld in drie hoofdcategorieën
van Tactiel functioneren (Tactiel-sensorisch functioneren, Tactiel-motorisch functioneren en
Tactiel-perceptueel functioneren). Daarnaast is er een hoofdcategorie betreffende praktische
vaardigheden beschreven (Praktische vaardigheden). Binnen elke hoofdcategorie is een onderverdeling gemaakt naar subcategorieën. De subcategorieën zijn onderverdeeld in items, welke
opklimmen in moeilijkheidsgraad. De items zijn onderverdeeld in 6 verschillende niveau’s welke
corresponderen met een kalenderleeftijd, op een vergelijkbare wijze als bij de Alarmsignalen.
Bij de items staan in de eerste kolom de Materialen beschreven die nodig zijn bij de afname van het
item. In de middelste kolom staan de Richtvragen opgenomen, welke gesteld kunnen worden om
gedrag uit te lokken. In de rechterkolom staat de Respons beschreven, die ndig is om een item als
'Beheerst' te scoren. Daar waar relevant wordt door middel van een grijze achtergrond verwezen naar
items die in de Verkorte Versie voorkomen. Lees alle items voor de afname zorgvuldig door.
B Neem het totaaloverzicht van benodigde materialen en werkbladen en pak vervolgens de werkbladenmap en de materialendoos. Zoek de specifieke werkbladen en materialen bij de items, waarbij
verwezen wordt naar materialen uit de materialendoos en werkbladen uit de werkbladenmap.
De codering van de werkbladen en materialen correspondeert met de codering van de subcategorieën
en nummering van de items, bijv. Tactiel Ruimtelijk waarnemen, item 14 in niveau C, staat aangeduid
als TR C14.
De materialen uit de materialendoos en de werkbladen uit de werkbladenmap zijn niet dwingend.
U bent vrij om alternatieve materialen of werkbladen te gebruiken. Het is echter wel van belang om
werkbladen te kiezen met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad.
Op het overzicht staan ook materialen vermeld, die niet in de materialendoos zijn opgenomen.
Dit zijn gangbare materialen, waarvan wordt aangenomen, dat u daarover thuis of op school, kunt
beschikken. De werkbladen dienen steeds zo voorgelegd te worden, dat de afgesneden hoek voor het
kind rechtsboven ligt.
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C Pak de verschillende formulieren, die bij de observatie-items horen. Er zijn twee verschillende
soorten formulieren: het eigenlijke scoreformulier, waarop alle items achtereenvolgens gescoord
kunnen worden en de verzamelformulieren, 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 de scoreformulieren en C2 het
overnemen van de scores op de verzamelformulieren.
C1 Het scoren van de items op de scoreformulieren.
Het scoreformulier wordt tijdens de afname van de items ingevuld. Voor ieder item staat aangegeven
welk materiaal er gebruikt moet worden.
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 beheerst is
markeer het ongevulde vierkantje indien een item niet wordt beheerst
markeer het vierkantje met een kruis indien een item niet is voorgelegd
C2 De scores van de scoreformulieren kunnen handmatig overgezet worden op de
Verzamelformulieren
5 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. Dit overzicht is onderverdeeld in drie
kolommen, met daaronder een aantal variabelen:

Kindvariabelen, algemeen

Kindvariabelen, specifiek

Stimulus-variabelen

1 Leefwereld

1 Motorische vaardigheden

1 Textuur

2 Fysieke gesteldheid

2 Tastgevoeligheid

2 Vorm

3 Modaliteiten

3 Tastgebieden

3 Afmeting

4 Persoonlijkheidskenmerken

4 Propriocepsis

4 Reliëf

5 Intelligentie / Ontwikkelingsniveau

5 Tastervaring

5 Gewicht

6 Executieve vaardigheden

6 Sequentieel waarnemen

6 Lijn

7 Concentratie / aandacht

7 Tactiele databank

7 Temperatuur

8 Geheugen

8 Taststrategie

8 Materiaal
9 De factor tijd
10 Ruimtelijke aspecten
11 Tactiele afleiders
12 Zintuiglijke afleiders

Tijdens het bezoek thuis, op school of elders, streef je ernaar om te beginnen met de algemene
gegevens en de items van de alarmsignalen. Daarna ga je het kind observeren en tot slot neem je
de Praktische vaardigheden en eventueel nog andere items door met de ouders, bij kinderen die nog
niet naar school gaan. Bij de kinderen die wel naar school gaan, maar waarbij de test thuis wordt
afgenomen, gaat de voorkeur uit om de items die nagevraagd moeten worden, aan de leerkracht
voor te leggen. Dit om de bron van informatie zo veel mogelijk constant te houden.
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Als er items zijn waar de leerkracht geen antwoord op kan geven, worden deze items duidelijk gemarkeerd, zodat ze later nog aan de ouders of ambulant begeleider voorgelegd kunnen worden.
Bij de A- (en deels B-)kinderen zal het merendeel van de items gescoord worden door het kind te
observeren tijdens het spelen, met de ouders en met de proefleider. Items die dan nog niet gescoord
zijn, kunnen worden gevraagd aan de ouders. Om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen, moet
zoveel mogelijk worden geobserveerd.
Sommige items van de Praktische Vaardigheden kun je na afname van de andere categorieën invullen.
De items die je niet weet, kun je aan de leerkracht vragen. De items van Taststrategie die je nog niet
gezien hebt, kun je zelf nog afnemen.
Bij items waar er meerdere opdrachten gedaan moeten worden:
allemaal goed = wordt beheerst
de helft of meer goed (minimaal 1 fout) = niet volledig beheerst
minder dan de helft goed = wordt niet beheerst
Indien slechts 1 of enkele onderdelen goed gingen, schrijf dan bij de opmerking precies op welke delen het goed gingen en welke fout.
Als bij een item staat: het kind doet tastend...... (voornamelijk bij Praktische vaardigheden) en het
blijkt dat het kind het alleen met de visus doet, wordt er ‘niet beheerst’ gescoord en het oogje omcirkeld. Eventueel kan er bij de opmerkingen genoteerd worden dat het kind het wel kan, maar niet
op de tast. Dit geldt ook als het kind het item op het gehoor doet (items van Lichaamsbewustzijn),
terwijl in de omschrijving staat dat het met de tast moet.
Het kan voorkomen dat een kind een bepaald gedrag niet meer vertoont, maar het wel gedaan heeft
(voornamelijk bij de A-kinderen). We scoren dan ‘niet beheerst’ en noteren bij de opmerkingen dat
het kind het gedrag wel vertoond heeft, maar nu niet meer.
Een anti-slipbord onder de werkbladen leggen, zodat ze niet zo schuiven op de tafel. Hiervoor kan de
achterkant van het magneetbord gebruikt worden (voor de werkbladen met de korte zijde naar het
kind toe, anders pas het blad er niet op). Als dit te klein is, bv. bij de cilinders van stof, kan het grote
noppenbord gebruikt worden, zodat het werkblad wel afgebakend is. Als er twee werkbladen tegelijkertijd gebruikt worden, kan een anti-slip matje gebruikt worden.
Als er reliëfpapier gebruikt moet worden, dit blad vastzetten met paperclips op het matje of het
matje een beetje vochtig maken en dan blijft het papier er aan plakken.
Als je dingen voor moet doen, zoveel mogelijk links leggen, zodat het kind van links naar rechts moet
werken.
Gebruikers geven aan dat een afname het snelste werkt met een vaste set van aanvullende materialen. Er kan daarom voor gekozen worden om alle materialen die nodig zijn voor het afnemen van
Tactiel Profiel in een doos te verzamelen.
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Algemene gegevens
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?
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Alarmsignalen
De tast is een complex zintuig, dat vier belangrijke facetten omvat.
1 Het signaleren van beschadiging van weefsel, dit wordt vaak als pijn waargenomen
2 Temperatuur gevoel
3 Discriminatieve tast
4 Propriocepsis
Waarneming van pijn is een vitale functie. Ongevoeligheid voor pijn kan leiden tot trauma en
complicaties die daar verband mee houden.
Ongevoeligheid voor warmte en koude heeft minder consequenties, omdat extreme warmte en koude
ook door de pijnreceptoren wordt waargenomen. Pijn- en temperatuurzin worden ook wel tot de
beschermende tast gerekend.
Propriocepsis is belangrijk voor ons lichaamsbewustzijn en onze ruimtelijke oriëntatie.
Het vermogen om objecten te herkennen is nodig om objecten te kunnen gebruiken. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de discriminatieve tast. Daarmee zijn we in staat om onafhankelijk te zijn;
onszelf aan te kleden, onze tanden te poetsen.
Vaak is al in een vroeg stadium aan bepaalde reacties van het kind te zien of een normale tastontwikkeling mogelijk is, of dat er belemmerde factoren zijn. Bij de verwerking van tastprikkels kan
er sprake zijn van hyperregistratie (overreactie, tactiele afweer) of juist hyporegistratie
(ondergevoeligheid).
Het is belangrijk om afwijkende reacties al zo vroeg mogelijk op te merken. Zodoende kan meer
gerichte stimulatie of zo nodig behandeling ingezet worden, voordat ernstige stagnatie in de
ontwikkeling of hiaten optreden.
Als het kind het eerste alarmsignaal van zijn leeftijdscategorie vertoont, of twee of meer andere
gedragingen van deze lijst, is het raadzaam dit in te brengen in het daarvoor geëigende team.
Binnen een multi - disciplinair overleg zal dan beoordeeld kunnen worden in hoeverre nadere
diagnostiek nodig is en door welke discipline. Vaak zal het gaan om een Sensorische Integratie
behandeling, door bijvoorbeeld een ergotherapeut of fysiotherapeut.
In de lijst zijn per leeftijdscategorie de meest alarmerende signalen opgenomen.
N.B. Het is altijd een alarmsignaal wanneer een kind een reactie laat zien die bij een vroegere
leeftijdscategorie hoort.
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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
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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 reliëfkaarten 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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4. Visuele screening kijkdoos
Opmerkingen bij de afname:
Bied de voorwerpen of afbeeldingen aan op een kijkafstand van ongeveer 25 cm.
Het is toegestaan dat het kind de kijkafstand zelf verkort. Als het kind nog te jong is om de richtvraag te begrijpen, mag je ook de aandacht vragen door een auditieve prikkel te geven. In plaats van
het stellen van een vraag observeer je hier. Let op dat er geen grote contrasten zijn tussen het aan
te bieden materiaal en de ondergrond. Kies bijvoorbeeld niet voor een blauwe ondergrond bij het
aanbieden van de witte beker.

A

1

Materiaal

Richtvraag

Respons

Kijkdoos

"Ik heb iets op tafel gelegd; probeer jij

Het kind geeft een visuele respons

materiaal

eens of je dat kunt zien." (observeer of

bij een contrasterend object dat op

KD A1 grote

het kind visueel zoekgedrag ver-

de salontafel of op de grond ligt.

smilie

toont en fixeert op het aangeboden

Dit item komt terug als B7.

voorwerp, na het stellen van de
richtvraag).
A

2

Kijkdoos

"Ik houd iets voor je gezicht; probeer jij

Het kind geeft een visuele respons

materiaal

eens of je dat kunt zien." (observeer of

bij een contrasterend object dat

KD A1 grote

het kind visueel zoekgedrag ver-

op ooghoogte middenvoor en niet

smilie

toont en fixeert op het aangeboden

bewegend aangeboden wordt. Dit

voorwerp, na het stellen van de

item komt terug als B8.

richtvraag).
A

A

A

A

3

4

5

6

Kijkdoos

(observeer of het kind op het

Het kind geeft een visuele respons

materiaal

voorwerp kan fixeren en dit voor-

bij een contrasterend object dat op

KD A1 grote

werp kan volgen in de aangegeven

ooghoogte horizontaal bewogen

smilie

richting).

wordt. Dit item komt terug als B9.

Kijkdoos

(observeer of het kind op het

Het kind geeft een visuele respons

materiaal

voorwerp kan fixeren en dit voor-

bij een contrasterend object dat

KD A1 grote

werp kan volgen in de aangegeven

op ooghoogte verticaal bewogen

smilie

richting).

wordt. Dit item komt terug als B10.

Kijkdoos

(observeer of het kind op het

Het kind geeft een visuele respons

materiaal

voorwerp kan fixeren en dit voor-

bij een contrasterend object dat op

KD A1 grote

werp kan volgen in de aangegeven

ooghoogte circulair bewogen wordt.

smilie

richting).

Dit item komt terug als B11.

Kijkdoos

"Ik heb kleine kraaltjes neergelegd; kun

Het kind reageert op kleine details

materiaal

jij ze vinden?" (observeer of het kind

die goed met de ondergrond (blad

KD A6

de kraaltjes gaat oppakken, bekij-

van kinderstoel of op de (salon)

kraaltjes

ken of aanwijzen). In plaats van de

tafel) contrasteren. Dit item komt

kraaltjes mogen ook candy beads

terug als B12.

worden gebruikt.
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B

7

Materiaal

Richtvraag

Respons

Kijkdoos

"Ik heb iets op tafel gelegd; probeer jij

Het kind geeft een visuele respons

materiaal KD A1

eens of je dat kunt zien." (observeer

bij een contrasterend object dat op

grote smilie

of het kind visueel zoekgedrag

de salontafel of op de grond ligt. Dit

vertoont en fixeert op het

item is reeds gescoord als A1, indien

aangeboden voorwerp, na het

het A-niveau afgenomen is.

stellen van de richtvraag).
B

B

8

9

Kijkdoos

"Ik houd iets voor je gezicht; probeer jij

Het kind geeft een visuele respons

materiaal KD A1

eens of je dat kunt zien." (observeer

bij een contrasterend object dat

grote smilie

of het kind visueel zoekgedrag

op ooghoogte middenvoor en niet

vertoont en fixeert op het

bewegend aangeboden wordt. Dit

aangeboden voorwerp, na het

item is reeds gescoord als A2, indien

stellen van de richtvraag).

het A-niveau afgenomen is.

Kijkdoos

(observeer of het kind op het

Het kind geeft een visuele respons

materiaal KD A1

voorwerp kan fixeren en dit

bij een contrasterend object dat op

grote smilie

voorwerp kan volgen in de

ooghoogte horizontaal bewogen

aangegeven richting).

wordt. Dit item is reeds gescoord als
A3, indien het A-niveau afgenomen
is.

B

10

Kijkdoos

(observeer of het kind op het

Het kind geeft een visuele respons

materiaal KD A1

voorwerp kan fixeren en dit

bij een contrasterend object dat op

grote smilie

voorwerp kan volgen in de

ooghoogte verticaal bewogen wordt.

aangegeven richting).

Dit item is reeds gescoord als A4,
indien het A-niveau afgenomen is.

B

11

Kijkdoos

(observeer of het kind op het

Het kind geeft een visuele respons

materiaal KD A1

voorwerp kan fixeren en dit

bij een contrasterend object dat op

grote smilie

voorwerp kan volgen in de

ooghoogte circulair bewogen wordt.

aangegeven richting).

Dit item is reeds gescoord als A5,
indien het A-niveau afgenomen is.

B

12

30
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"Ik heb kleine kraaltjes neergelegd; kun jij

Het kind reageert op kleine details

materiaal KD A6 ze vinden? "(observeer of het kind de

die goed met de ondergrond (blad

kraaltjes

kraaltjes gaat oppakken, bekijken

van kinderstoel of op de (salon)

of aanwijzen). In plaats van de

tafel) contrasteren. Dit item is reeds

kraaltjes mogen ook candy beads

gescoord als A6, indien het A-niveau

worden gebruikt.

afgenomen is.
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B

13

Materiaal

Richtvraag

Respons

Kijkdoos

"Op tafel staan autootjes in verschillende

Het kind pakt een object in de

materiaal KD B13 kleuren. Kun je mij de gele geven?"
plastic auto’s

gevraagde primaire kleur.

(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.

C

14

Kijkdoos

"Voor je liggen kleurpotloden. Kun je

Kind pakt een kleurpotlood in de

materiaal KD

mij de groene geven?" Herhaal deze

gevraagde kleur. Dit item komt

C14 Gekleurde

opdracht voor alle zes kleuren;

terug als D19.

potloden (6

zorg ervoor dat de kleurpotloden

kleuren)

steeds worden terug gelegd in een
gewijzigde volgorde.

C

15

Kijkdoos

"Voor je ligt een klein zwart vormpje; weet

Kind benoemt een zwarte,

materiaal KD C15 je hoe deze heet?"

geometrische, vorm op een lichte

geometrische

achtergrond.

vormpjes
(rondje)
C

16

Kijkdoos

"Zie je misschien een lijn op het blad

Kind geeft met de vinger aan

werkblad KD C16

lopen? Waar begint deze lijn? Kun je hem

waar een zwarte lijn op een lichte

met je vinger overtrekken?"

ondergrond loopt. Dit item komt
terug als D21.

C

17

Kijkdoos

"Ik heb hier een kaartje. Als je heel goed

Kind ziet zwarte stippen op een

werkblad KD C17

kijkt, zie je misschien een paar kleine

lichte achtergrond en wijst deze

stipjes staan. Kijk eens of je ze ziet?"

aan. Dit item komt terug als D23.

Wijs ze maar aan. Werkblad KD 24
mag hier ook gebruikt worden.
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Materiaal

Richtvraag

Respons

C

18

Kijkdoos
"Kun je de beker die op tafel staat in een
materiaal KD C18 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).

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
"Op dit blad staan lijnen door elkaar
werkblad KD D22 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

32

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

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 24 Kijkdoos
"Op dit kaartje staan stippen die heel Kind ziet stippen, die laag
E
werkblad KD D24 moeilijk te zien zijn. Als je ze kunt zien, contrasterend zijn met de
F
wijs ze dan aan."
achtergrond en wijst deze aan.
D 25
E
F

Kijkdoos
"Ik heb hier twee plaatjes. Kun jij
werkblad KD D25 me vertellen wat erop staat? Welk
plaatje kun je beter zien, de grote of
de kleine?"

D 26 Kijkdoos
"Kun je de beker die op tafel staat
E
materiaal KD C18 in een keer pakken?" (observeer
F
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).

33

Kind benoemt een grote en een
kleine, zwarte lijntekening.

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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A - 0-2 jaar

4.1 Visuele Screening Scoreformulier A

Naam kind:

Materiaalsuggestie
Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie

Score
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

34
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B - 2-4 jaar

4.2 Visuele Screening Scoreformulier B

Naam kind:

Materiaalsuggestie
Kijkdoos materiaal KD A1 grote smilie

Score
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

35
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C / 4-6 jaar

4.3 Visuele Screening Scoreformulier C

Naam kind:

Materiaalsuggestie
Kijkdoos materiaal KD C14
Gekleurde potloden (6 kleuren)

Score
B

14

Kijkdoos materiaal KD C15
geometrische vormpjes

15

Kijkdoos werkblad KD C16

16

Kijkdoos werkblad KD C17

17

Kijkdoos werkblad KD C18

18

36
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D, E en F / 6-16 jaar

4.4 Visuele Screening Scoreformulier D, E en F

Naam kind:

Materiaalsuggestie
Kijkdoos materiaal KD C14
Gekleurde potloden (6 kleuren)

Score
B

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

37
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5. Index bij categorieën
Tabel subcategoriën

34

1		 Tactiel-sensorisch functioneren

35
36
37
39
42
45

1.1 Tactiel gewaarworden TG
1.2 Opmerken OM
1.3 Lichaamsbewustzijn LB
1.4 Tastgevoeligheid TGV
1.5 Propriocepsis PC

2		

Tactiel-motorisch functioneren

2.1 Tastend onderzoeken TO
2.2 Manipuleren MP
2.3 Tweehandigheid TH
2.4 Grote en nabije ruimte GNR

3		

Tactiel-perceptueel functioneren

3.1 Herkennen HK
3.2 Detailwaarneming DW
3.3 Discrimineren DC
3.4 Construeren/Reproduceren CR
3.5 Deel - Geheel Relaties DGR
3.6 Tactiel ruimtelijk TR
3.7 Figuur - ondergrond FO
3.8 Drie/Twee Dimensionaal DTD
3.9 Tactiele taal TT

4		

Praktische vaardigheden

4.1 Taststrategie TS
4.2 Zelfredzaamheid ZR
4.3 Spel SP
4.4 Koppelen object aan functie OF
4.5 Handelingsvolgorde HV
4.6 Omgaan met variabelen OV

39

49
50
52
54
56
57
58
60
62
66
68
70
74
76
77
79
80
84
86
88
90
92

40

Praktische vaardigheden

Tactiel-perceptueel functioneren

Tactiel-motorisch functioneren

1.1 Tactiel gewaarworden TG

Tactiel-sensorisch functioneren

4. 6 Omgaan met variabelen OV

4. 5 Handelingsvolgorde HV

4. 4 Koppelen object aan functie OF

4. 3 Spel SP

4. 2 Zelfredzaamheid ZR

4.1 Taststrategie TS

3.9 Tactiele taal TT

3.8 Drie / twee dimensionaal DTD

3.7 Figuur - ondergrond FO

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

3.5 Deel-geheel relaties DGR

3.4 Constueren / reproduceren CR

3.3 Discrimineren DC

3.2 Detailwaarneming DW

3.1 Herkennen HK

2.4 Grote en nabije ruimte GNR

2.3 Tweehandigheid TH

2.2 Manipuleren MP

2.1 Tastend onderzoeken TO

1.5 Propriocepsis PC

1.4 Tastgevoeligheid TGV

1.3 Lichaamsbewustzijn LB

1.2 Opmerken OM

Subcategorie

Categorie

*

*

**

**

**

***

*

*

*

*

*

*

*

**

**

***

**

***

***

***

***

**

***
***

**

**
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**
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**

**

*

***

**
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***

*

***

**

*

***

***
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*
*

**

**

**

**

***

**
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**

**

***

**

**

*

**
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*

***

***

**

*
*

**		***

**

**

**

**

***

*

*

*

**

**

**

**

**

**

**

***

***

***

***

***

**

*
***

***

**

**

**

**

**

**

**
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Relatieve belang van iedere sub-categorie per leeftijd. Het aantal sterretjes in de tabel geeft aan hoe belangrijk een bepaalde categorie is voor
kinderen van de verschillende leeftijden.

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5

1. Tactiel-sensorisch functioneren

41

Hoofdstuk 5
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1.1 Tactiel gewaarworden TG
Materiaal

Richtvraag

1

Reageert positief op lichaamscontact,
zoals bij oppakken, wiegen of knuffelen. (bijv. door zich toe te wenden of
te lachen).

A

2

boxkleed of
handdoek

Het kind laat d.m.v. lichaamstaal zien
dat het de ondergrond niet onaangenaam vindt.

3

Laat zich verzorgen (bijv. inzepen,
afdrogen) en laat geen opvallende
reacties zien.

4

Vraag of kind en ouder gewend
zijn aan massage.

5

6

Respons

Vindt het prettig om gemasseerd te
worden (bijv. heeft geen afwijzende
lichaamstaal, gaat lachen.
Kan temperatuurverschillen onderscheiden (bijv. weigert te drinken als
de fles te koud of te warm is, reageert
op de temperatuur van koud of warm
water).

huisdier of bal

Geeft een reactie op een toevallige
aanraking (bijv. terugtrekken bij een
huisdier of bal die tegen kind aanrolt)

7

Het kind moet iets met beide
handjes of beide voetjes doen;
als de hand bijvoorbeeld alleen
de buik aanraakt, wordt "niet
beheerst" gescoord.

Realiseert zichdat het eigen lichaam
tastbaar is (bijv. het ene handje zoekt
het andere of pakt voetje) Dit item
komt terug als Lichaamsbewustzijn
A2.

8

Kind protesteert niet, wendt zich
niet af of kokhalst niet.

Reageert over het algemeen positief
op drinken (bijv. uit borst, zuigfles of
beker).

9

10

42

Ervaart “stevig instoppen” in wieg of
bedje als prettig (bijv. stribbelt niet
tegen, ligt gemakkelijk).
Dit item navragen aan de ouder.
Het overgaan op ander voedsel,
met name vast voedsel heeft tijd
nodig, wanneer dit echter langer
duurt en het kind afweer vertoont, moet het als niet beheerst
gescoord worden en is het een
alarmsignaal.

Reageert over het algemeen positief
op vast voedsel (bijv. brood of stukjes
in eten).

Hoofdstuk 5
1. Tactiel-sensorisch functioneren

1.2 Opmerken OM

A

1

Materiaal

Richtvraag

Respons

boxgym

Gebruik hiervoor de boxgym (als
deze in het gezin aanwezig is), en
hang hier een nieuw/onbekend
voorwerp bij. Als er geen boxgym is,
kun je ook gewoon iets uit de kist
met materialen pakken en kijken hoe
het kind daarop reageert. Er moet
een duidelijke afwisseling zijn van
opzoeken en afstand nemen van de
nieuwe prikkel.

Reageert op nieuwe tastprikkel in
de nabije omgeving door een
regelmatige afwisseling van
opzoeken en afstand nemen van de
nieuwe prikkel (bijv. met voetje aan
spijlen van bedje of met handje aan
boxgym boven box).

2

Realiseert zich dat de bekende
ander tastbaar is (bijv. gaat ander
verkennen met de handen of leunt
tegen de ander aan).

3

Communiceert actief met de verzorger door middel van huidcontact
(hand van het kind tast telkens
vanaf de plaats waar hij eerder
opgehouden is naar de hand van de
verzorger).

4

Laat door middel van intensiteit en
volgorde van bewegingen begrip
zien van wat er gebeurt (bijv. de
hand uitstrekken naar iemands
stem en deze voelen door handje
tegen de mond of keel van de spreker te leggen).

5

bril of horloge

6

trilslang of
elektrische
tandenborstel

7

43

Realiseert zich dat er aan de ander
dingen tastbaar zijn die niet bij het
lichaam behoren en gaat deze
verkennen en opzoeken (bijv. bril of
horloge).
Neem een voorwerp dat zo min
mogelijk geluid maakt. Begin bij de
benen; als het kind dit niet vervelend vindt, kan het ook een keer bij
de buitenkant van de armen gedaan
worden.

Voelt trillingen van een voorwerp
en reageert hierop met een motorische respons (bijv. van trilslang of
elektrische tandenborstel).

Als je dit toevallig ziet, tijdens je
afname, kun je het invullen. Anders
navragen aan ouders.

Reageert verschillend op verschillende weersomstandigheden (bijv.
voor op de fiets in de wind of in de
wandelwagen als het regent).
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Materiaal

Richtvraag

Respons

8

speeltje of
knuffel

Biedt het voorwerp recht voor het
kind en links en rechts van het kind
aan. Alle drie moet goed zijn om
“beheerst” te scoren. Als het bij
bepaalde posities wel lukt en bij
andere niet, noteer dit dan.

Merkt een object op dat zeer
lichaamsnabij aangeboden wordt
(bijv. een speeltje in langzit tussen
de benen of knuffel die naast kind
in bed wordt gelegd).

9

muziekdoosje
of bromtol

Biedt het voorwerp, waarmee je
continu geluid maakt, recht voor het
kind en links en rechts aan. Alle drie
moet goed zijn om”beheerst’ te
scoren. Als het bij bepaalde posities
wel lukt en bij andere niet, noteer
dit dan.

Merkt speelgoed met een aanhoudende geluidsprikkel binnen
hand- of beenbereik op en reageert
met een motorische respons (bijv.
reiken naar muziekdoosje of slaan
naar bromtol schuin achter/
middenvoor).

10

activitycenter
met balletje
of duwkarretje
met wieltje

Merkt op dat er onderdelen aan
een object kunnen bewegen (bijv.
ronddraaien van het balletje aan
een activitycenter of wieltje aan
een duwkarretje).

11

Reageert op een obstakel (bijv.
door te stoppen als het meubilair
tegen komt of te huilen als de weg
versperd wordt door een fietsje).

12

Merkt veranderingen in grondoppervlakken op, zoals gras en tegels,
en reageert met een motorische
respons (bijv. stoppen of achteruit
kruipen). Dit item komt terug als
Tastgevoeligheid A4 (TGV A4).

13

De motorische respons moet gericht
zijn op het voorwerp dat zich achter
de rug van het kind bevindt

14

B

Kind zit op de grond en geeft een
motorische respons als speelgoed
zonder geluidsprikkel tegen de rug
wordt geplaatst (bijv. door met de
hand op zoek te gaan naar grote
speelgoedauto of door zich om te
draaien naar de blokkenstoof).
Merkt op dat het zich in een
(onbekende ) ruimte bevindt en
onderneemt actie om een veilig
punt te bereiken (bijv. zoekt de
lichaamsnabijheid van de ouder of
zoekt de muur op).

15

trui met knoopje of bewegend
oogje van pop

Het is voldoende als het kind het
opmerkt, door eraan te zitten of zich
juist terugtrekt. Het is niet nodig
dat het kind het benoemt.

Merkt opvallende aspecten op aan
kleding of speelgoed (bijv. knoopje
aan trui of bewegend oogje van een
pop).

16

kam of beker

Observeer bijv. bij de kam of het
kind draalt met de vingers bij het
gat of dit weer opzoekt nadat het er
overheen gegaan is. Het kind hoeft
het niet te benoemen. Vraag dit item
ook na bij de ouder of verzorger.

Merkt veranderingen aan een
bekend object op (bijv. tand uit een
kam of oortje dat van een beker is
afgebroken).

44
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1.3 Lichaamsbewustzijn LB
Materiaal
A

B

C

Richtvraag

Respons

1

Zoekt begrenzing in de nabije
ruimte (bijv. zijkant wieg en in box
tegen knuffel). Dit item komt terug
als Propriocepsis A1.

2

Wordt zich bewuster van het eigen
lichaam (bijv. ontdekt handjes en
voetjes en raakt zichzelf aan).
Dit item is al gescoord als Tactiel
Gewaarworden A7.

3

Is zich bewust van de ene en
andere kant: tast zowel links als
rechts de ondergrond af in de
ruimte binnen handbereik (links
met de linkerhand en rechts met
de rechterhand).

4

Gebruik hiervoor een metalen theelepeltje en raak met de bolle kant
de onderarm van het kind aan. Als
het kind niet reageert herhaal het
dan op een andere plaats van het
lichaam.

Lokaliseert waar aanraking op de
huid plaats vindt door het geven
van een motorische respons (bijv.
als het met een lepeltje op de arm
wordt aangeraakt of wanneer een
kruik tegen het lichaam wordt
aangelegd.

5

“Waar zit je buik?” “Waar zit je rug?
“Waar is je hand?”

Kan desgevraagd trefzeker
grove lichaamsdelen bij zichzelf
aanwijzen (bijv. buik of rug).

6

“Kun je bij mij mijn voeten/hoofd
aanwijzen?”

Weet welke lichaamsdelen zich
aan de boven- of aan de onderkant
van het lichaam bevinden (bijv. kan
hoofd of voeten bij de ander gericht
aanwijzen).

7

Het kind moet allebei kunnen: bukken om iets op te pakken en op de
tenen staan. Als het één van beide
niet laat zien en ook nooit doet
(vraag de ouders dit) scoor dan “niet
volledig beheerst”

Is zich bewust van eigen reikwijdte
(bijv. bukt om iets te pakken dat op
de grond ligt of gaat op de tenen
staan om iets te pakken wat hoger
ligt).

8

"Als ik in de stoel zit, ben ik dan groter of
kleiner dan jij? Kun je dit voelen?"

Voelt gericht of een ander groter/
kleiner is dan hijzelf (bijv. in staande of zittende houding).

9

"Hoeveel neuzen heb ik? Hoeveel
duimen heb ik?"

Weet desgevraagd dat er van
sommige lichaamsdelen één en van
andere onderdelen van het lichaam
meerdere zijn (bijv. één neus of
twee duimen).

“Kun je onder je stoel doorkruipen
denk je?”. Het kind moet eerst
antwoorden en mag het dan
demonstreren.

Is zich bewust van de afmeting van
het eigen lichaam t.o.v. Objecten
(bijv. kind weet of het onder een
grote/kleine stoel door kan kruipen
of in een grote/kleine doos past).

10
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stoel of doos
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Materiaal
C

11

Respons

Observator kan zelf als
proefpersoon fungeren door tegenover het kind te gaan zitten of
staan. Neem eerst een andere
houding aan, klop dan op de tafel.
Herhaal drie maal om gokken uit te
sluiten. Zeg: “Ik ga een andere houding
aannemen, je mag voelen aan mijn knie
om te weten of ik sta of zit, maar wacht
tot ik op de tafel heb geklopt.”

Weet desgevraagd, bij aftasten van
een lichaamsdeel van een ander
of die persoon zit of staat (bijv.
bij de stand van het bovenbeen of
kniegewricht van een ander kind).

12

“Wat zit boven, je hoofd of je buik?”
(kind mag niet voelen).

13

“Zitten je billen aan de voorkant of aan
de achterkant van je lichaam?” (Kind
mag niet voelen).

14

D

Richtvraag

Leg eerst uit wat je gaat doen.
Je neemt een positie aan, al of niet
naar het kind toe of omgedraaid,
dan klop je op de tafel. Pas al je op
de tafel hebt geklopt mag het kind
voelen en zeggen of je jezelf hebt
omgedraaid of niet.
Praat niet, anders hoort het kind
aan je stem of je jezelf wel of niet
hebt omgedraaid.

15

“Ik ga me wel of niet omdraaien, jij vertelt me of ik het wel of niet heb gedaan.”

Observator staat of zit tegenover
kind en zet beide handen in de zij:
“Kun jij dit nadoen?”

16

Observator zet kind in de goede
houding.

Het kind staat voorover gebogen
met afhangende armen: “Wat zit
nu hoger; je handen of je billen?” (Kind
mag niet voelen).

17

Raak de wijsvinger, duim en pink aan
van beide handen en zeg: ”Ik ga steeds
een vinger aanraken en dan moet jij met je
andere hand aanwijzen welke ik aangeraakt heb.”

Kan vinger aanwijzen die kort
daarvoor werd aangeraakt
(handpalmen liggen op tafel,
vingers zijn gespreid). Het gaat
hierbij om wijsvinger, duim en pink.

18

De handen van het kind moeten plat
op tafel liggen. Zeg: “Kun je de ringvinger aan je rechterhand opsteken?” en
“De wijsvinger van je linkerhand.”

Kan desgevraagd de juiste vinger
aanwijzen of opsteken, zowel links
als rechts (bijv. linkerwijsvinger of
rechterringvinger).

19

46

lepel

Observator zit tegenover het kind:
“Ik geef je een lepel in je rechterhand.”
Kijk of het kind zonder aarzelen de
goede hand ophoudt.
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Materiaal
E

Richtvraag

Respons

20

Begin met de hand op de knie aan
dezelfde kant te leggen. Het kind
mag voelen en het nadoen. Als het
kind dit goed nadoet, probeer dan of
het dit ook kan als de hand gekruist
staat (linkerhand op rechterknie).
Als het kind het eerste kan maar
het tweede niet, scoor dan wel
‘beheerst’ en noteer dat het kind dit
niet kon op de laatste manier.

Observator zit tegenover het kind
en zegt: "Ik leg mijn linker- of
rechterhand op mijn knie, doe jij die
houding na".

21

Observator houdt de schoen aan.
Laat het kind je benen voelen.
Als de taak niet goed uitgevoerd
wordt, scoor dan ”niet beheerst”.
Om te zien of dit helpt, kun je nu
je schoen uittrekken en de vraag
herhalen. Deze score telt niet mee,
noteer dit wel. Observeer of het kind
dit niet met de visus doet.

Kan aangeven welke voet de observator op een stoel heeft gezet.
Observator zet in staande houding
de rechtervoet op de stoel (observator staat tegenover het kind).
“Welke voet heb ik op de stoel gezet?”
(Kind mag voelen).

Kind mag niet voelen, volwassene
houdt beide handen op.

Legt een lepel in de gevraagde
hand. Observator zit tegenover het
kind en zegt: "Leg jij deze lepel nu in
mijn rechterhand”.

22
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lepel
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1.4 Tastgevoeligheid TGV
Materiaal
A

Richtvraag

Respons

1

Koud: metalen voorwerp of badrand.
Warm: centrale verwarming of een
warme fles.

Is in staat reflexmatig te reageren
op koud en warm (bijv. door huilen
of terugtrekken).

2

Het kind moet mond en handen
Gebruikt mond en handen samen
tegelijk gebruiken, bijv. de handen
om sensorische informatie te
brengen een voorwerp naar de mond. verkrijgen (bijv. koud, warm, glad,
ruw of vormwaarneming).
Dit item komt terug als Tastend
Onderzoeken A3.

3

box of boxkleed

Gebruikt handen en voeten, samen
of apart, om informatie te verkrijgen (bijv. de ronde spijlen en de
vlakke bodem van de box of kreukelig of glad boxkleed).

4

kleedje op tafel
of twee tafels

Geeft een motorische respons
wanneer het een verandering in
textuur signaleert (bijv. stopt of
gaat herhalend naar de plaats
waar een verandering optreedt
zoals bij een kleedje op een gladde
tafel of een gleuf tussen twee
tafels). Dit item is al gescoord als
Opmerken A12.

5

B

C

Vertoont differentiatie bij het
gebruik van de mond (bijv. hard en
zacht met de tanden en tong,
kruimelig met de lippen en tong).

6

handdoek of
luier

Vraag dit aan de ouder of verzorger.

Voelt gericht aan materialen en
texturen met de vingertoppen
(bijv. bij een handdoek of luier).

7

kruimel of kraal
met gaatje

Het is voldoende als het kind laat
zien dat het dit opmerkt, benoemen
hoeft niet.

Neemt een klein detail op
oppervlak of aan een object waar
(bijv. kruimel op tafel, gaatje in
kraal).

8

schoteltje met
rand of meubelstuk met reliëf

Vertel eens wat je voelt.

Neemt met de vinger of hand
verhoogd en verdiept reliëf waar
(bijv. een schoteltje met rand,
reliëf op een meubelstuk).

9

zandvormpje
of bestek met
rand

Leg uit wat verdiept is aan de hand
van een ander voorwerp. Geef dan
het zandvormpje of bestek en zeg:
“Voel je hier ook iets dat verdiept is?” Het
kind moet dit niet alleen aanraken
maar ook het lijntje volgen.

Kan een verdiept vlakje of lijntje
volgen (bijv. in zandvormpje of aan
randjes bij bestek).
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C

D

Materiaal

Richtvraag

Respons

10

onderzetter
met ribbel of
broodtrommel
met vakje

Leg uit wat verhoogd is aan de hand
van een ander voorwerp. Geef dan
de onderzetter of broodtrommel en
vraag: “Voel je hier ook iets dat verhoogd
is?”. Als het kind het lijntje onderscheidt, zeg dan: “Volg het lijntje
maar.”

Kan een verhoogd vlakje of lijntje
volgen (bijv. ribbel op onderzetter
of vlakje op broodtrommel).

11

werkblad TGV
C11

Er mag maar één vinger gebruikt
worden, omdat het kind dan aangewezen is op de tastgevoeligheid.
Bij het gebruik van meer vingers
zou het kind de lijn al kunnen onderscheiden d.m.v. “voorwaarts
exploreren” waarbij de ene vinger
zich naar de volgende beweegt. Zeg:
“Kan je de lijn volgen met je vinger?”

Kan een rechte lijn die wordt
onderbroken, vervolgen
(zie voorbeeldwerkblad).

12

werkblad TGV
C12

Er mag maar één vinger gebruikt
worden. Zeg: “Kan je de lijn volgen met
je vinger?”

Kan slingerlijn volgen die af of
oploopt in tastkwaliteit
(zie voorbeeldwerkblad).

13

werkblad TGV
C13

Er mag maar één vinger gebruikt
worden. Zeg: “Kan je de lijn volgen met
je vinger?”

Kan streepjeslijn volgen
(zie voorbeeldwerkblad).

14

materialendoos
TGV D14 huisjes

De huisjes kris kras aanbieden, niet
in rijen. “Er zijn een heleboel huisjes. Er
zijn drie huisjes met een dak dat hetzelfde
aanvoelt. Kun je ze vinden?”

Kan materialen die weinig verschillen in tastkwaliteit bij elkaar
zoeken (zie materialendoos).

15

werkblad TGV
D15

"Kun jij zeggen welke tekens in de rij
verschillen van het eerste teken? Je mag
alleen je linkerhand gebruiken."

Kan onderscheid maken tussen
verschillende punten in braille-cel
met de linkerhand (zie voorbeeldwerkblad, kind geeft aan welke er
niet bij hoort).

16

werkblad TGV
D16

"Kun je zeggen welke tekens in de rij
verschillen van het eerste teken? Je mag
alleen je rechterhand gebruiken."

Kan onderscheid maken tussen
verschillende punten in braille-cel
met de rechterhand (zie voorbeeldwerkblad, kind geeft aan welke er
niet bij hoort).

17

materialendoos
TGV D17
cilinders van
stof

De rollen van stof kris kras door
elkaar aanbieden. “Er zijn een heleboel
rollen. Er zijn steeds twee die bij elkaar
horen. Kan je de paren bij elkaar zoeken?”

Kan zes paren uit twaalf
voorwerpen bij elkaar zoeken op
textuur (zie materialendoos).

18

werkblad TGV
D18

(vinger van kind aan het begin van
een lijn leggen). "Kun je met je vinger
over deze lijn gaan?"

Kan een lijn vervolgen die onder
een andere lijn doorloopt
(zie voorbeeldwerkblad).

19

werkblad TGV
D19

“Er zijn steeds stukjes uit deze lijn. Kun je
met je vinger over de lijn gaan?” Het kind
moet de lijn volgen met één vinger
van beide handen.

Kan onderbroken slingerlijn volgen
(zie voorbeeldwerkblad).

20

Braille (lees)
boek

49

Kan braille lezen met wijs- of
middelvinger.
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E

21

Materiaal

Richtvraag

Respons

materialendoos
TGV E21 plankjes met textuur

De plankjes met de bovenzijde naar
boven leggen. Zeg: “Hier zijn plankjes
met grove en fijne texturen. Er zijn er
steeds twee hetzelfde. Kun jij die bij elkaar
zoeken?” Als het niet lukt omdat het
kind geen goede strategie heeft,
geef dan hulp: “Leg ze maar neer in
paren.”

Kan grove en fijne texturen in
paren bij elkaar zoeken.

22

Is in staat gradaties van
temperatuurverschillen in het
handelen te betrekken (bijv. past
de temperatuur van het water aan
bij het afwassen).

23

werkblad TGV
E23

24

Braille (lees)
boek

50

"Er is steeds één textuur in de rij die anders
is dan de rest. Kun je die vinden?"
De juiste antwoorden zijn:
rij 1=6e; rij 2=2e; rij 3=4e; rij 4=3e.

Kan onderscheid maken tussen
kleine nuanceverschillen in
texturen op een werkblad
(zie voorbeeldwerkblad).
Kan braille lezen met zes vingers
(wijsvinger, middelvingers, ringvingers). Op de helft van de regel
leest de rechterhand de regel uit
en zoekt de linkerhand de volgende
regel.
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1.5 Propriocepsis PC
Materiaal
A

B

Richtvraag

1

Respons
Duwt met de handen of voeten als
het een “begrenzing” voelt (bijv. de
zijkant van bed of box). Dit item is al
gescoord als Lichaamsbewustzijn A1.

2

stukje appel of
beker

Observator mag voorwerp tegen
het lichaam van het kind houden
om aan te bieden.

Past de stand van de hand aan,
als het een bekend voorwerp gaat
pakken (bijv. appel of beker).

3

knuffel of
rammelaar

Klemt een voorwerp tegen zich
aan met armen of handen, liggend,
zittend of staand (bijv. knuffel of
rammelaar).

4

blok of bord

Tikt met een object op een ondergrond (bijv. blok tegen de deur of
bord op de tafel).

5

Steunt in zijzit (zittend naast de
knieën op een arm of hand om
omvallen te voorkomen) (bijv. bij het
spelen met een muziekinstrumentje
of rijden met een autootje buiten de
reikwijdte).

6

Bewaart bij verschillende activiteiten
het evenwicht (bijv. in kruiphouding
een wiegende beweging maken of op
de bank klimmen).

7

Klapt in de handjes (bijv. bij het liedje
“klap eens in je handen” of als je
zegt “applaus voor jezelf”).

8

Reageert op trek/duwspelletjes door
daaraan actief deel te nemen.

9

Vraag dit aan de ouder of leerkracht, maar observeer het bij
voorkeur zelf.

Kan tijdens het spelen een object
gericht terugvinden op gevoel
(propriocepsis), zonder opnieuw te
hoeven zoeken (bijv. op tafel of op de
grond.

10

kindermeubilair
of emmertje
met zand

Als het kind dit wel kan, maar alleen na aanmoediging, mag dit wel
als ‘beheerst’ gescoord worden.
Noteer dit echter wel.

Sjouwt met zware voorwerpen (bijv.
kindermeubilair of emmertje met
zand).

11

glijbaan of deur
van een kast

“Dit is heel groot, kan jij voelen
hoe groot?” Moedig het kind aan
om door te gaan.

Past de lichaamshouding aan,
bij het aftasten van meerdere grote
objecten, die in hoogte verschillen
(bijv. de glijbaan of deur van een
kast).

12

glijbaan
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Kruipt of loopt op oppervlakken die
niet horizontaal lopen (bijv. omhoog
kruipen of lopen op de glijbaan of van
een heuveltje af kruipen of lopen).
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B

C

Materiaal

Richtvraag

Respons

13

Duploblokken
en doos of
trommel met
koekjes

“Kan je de blokjes in de doos doen? Je
mag één keer voelen” Het kind mag
niet lukraak gooien met de blokjes, anders wordt het item niet
goed uitgevoerd. Het kind mag wel
voelen waar de doos staat. Plaats
de doos direct tegenover het kind,
daarna iets schuin voor het kind.

Doet gericht kleine objecten in een
bakje zonder steeds de hoogte van
de rand te zoeken (bijv. Duploblokjes
in een schoenendoos of koekjes in
een trommel).

14

dikke mat of
bed

15

kleine bezem of
schommel met
touw

"Hoe lang zou deze bezem zijn?"

Verkent de grenzen van de reikwijdte
door één of beide armen uit te strekken (bijv. volgt met de hand de steel
van een bezem in de poppenhoek of
van het touw van de schommel).

16

drinkbeker of
emmertje

Vraag het kind om water van de
ene beker in de andere te
schenken.

Kan klein voorwerp gedoseerd
kantelen (bijv. uit een kan in een
beker schenken of zonder morsen
water uit het ene emmertje
overgieten in het andere).

17

blokkentoren

“Welke toren zou er hoger zijn?”
Gebruik bijv. Duploblokken.

Voelt en herkent desgevraagd
hoogteverschillen (bijv. een toren
van vijf blokken is hoger dan van
vier blokken of de stoel uit de
poppenhoek is lager dan de stoel
van de juf).

18

twee bekers

Bekers op tafel zetten, diagonaal
achter elkaar, een stukje uit
elkaar. Herhaal dit drie maal door
de bekers telkens opnieuw neer te
zetten en de positie te variëren. De
handen van het kind bij de bekers
brengen. Zeg: “Welke beker is dichterbij jou?”. Ga wel na of het kind het
begrip dichterbij kent. Zie tekening
in verkorte versie.

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.

19

etensbordje
met broodstukjes of fruit en
een fruitbakje

"Kun je de stukjes fruit pakken?:
Kind mag één keer voelen, daarna
onthouden.

Ervaart verschil tussen middenvoor
en schuinvoor. Kan herhalend met
dezelfde beweging iets dat zich middenvoor of schuinvoor bevindt pakken, zonder te zoeken (bijv. de plaats
van het etensbordje met broodstukjes of fruit uit een fruitbakje).

20

tastdomino

Gebruikt aangepaste druk om de
juiste tactiele informatie uit de
aangeboden taak te halen (bijv. bij
het voelen van een tastdomino of
bij voorbereidend braille oefeningen).

21

werkblad PC C21 "Kun je met je vinger over deze twee
lijnen gaan?"

Kan slingerlijn en hoekige lijn
aftasten (zie voorbeeldwerkblad).

52

Durft zich te laten vallen (bijv. op
dikke mat of bed).

Hoofdstuk 5
1. Tactiel-sensorisch functioneren

C

D

Materiaal

Richtvraag

Respons

dik en dun boek
of hoog en laag
doosje

“Leg je ene hand op het ene boek
en je andere hand op het andere
boek. Welke hand is hoger?”
Zorg dat de handen van het kind
vlak liggen op het oppervlak en
niet over de rand steken, kies
daarom om voor niet te kleine
boeken.

Kan hoogteverschil tussen twee
vlakken waarnemen met tegelijkertijd
gebruik van beide handen (bijv. een
dik en dun boek of een hoog en laag
doosje).

23

“Ik ga je zo even aanraken”. Arm in
de gewenste stand zetten: de
rechterarm moet vanuit een
horizontale positie naast het
lichaam naar de schouder gebogen
worden, niet voor het lichaam van
het kind. “Kun je nu je andere arm in
dezelfde stand zetten?. Je mag niet eerst
voelen.”

Observator buigt bij het kind van
één arm de elleboog en de pols in de
richting van de schouder, kind moet
op het “gevoel”, dezelfde houding
aannemen met zijn andere arm (dus
zonder aftasten).

24

"Ik ga je zo even aanraken als je gaat
staan." (zet het kind in een gewenste houding en daarna weer terug
naar neutraal). "Kun je nu weer gaan
staan zoals je eerst stond?"

Zet het kind in de volgende houding
neer: rechterarm schuin omhoog,
linkerbeen opzij. Laat het kind terug
gaan naar de neutrale stand, d.w.z.
armen en benen terug langs het lijf.
Kind moet zonder aarzelen de eerste
houding weer aannemen.

22

25

zandvormpje of
insteekpuzzel

"Kun je dit vormpje langs de binnenkant
aftasten?"

Volgt de binnenkant van een niet geometrische vorm met de vinger (bijv.
binnenkant van een zandvormpje of
het gat van de insteekpuzzel).

26

tafelblad

Kind aan de rand van de tafel
zetten, tafel moet vrij staan in de
ruimte. "Kun je de rand van de tafel
helemaal met je hand aftasten en er
omheen lopen tot je weer terug bent bij
het begin?"

Kan de rand of omtrek van een groot
vlak, zonder te stoppen, in één richting aftasten, en weet wanneer het
weer terug is bij het beginpunt (bijv.
tafelblad en een personenauto).

27

werkblad PC
D27 a+b

"Kun je met je vinger over deze lijn
gaan?" Kind moet de lijn over de
kruising volgen.

Kan twee gekruiste lijnen zonder
aarzeling aftasten (zie voorbeeldwerkbladen).

28

lege en volle
multomap of
twee verstelbare tafels

De twee mappen moeten naast
elkaar geplaatst worden, maar het
kind mag ze alleen na elkaar voelen. Zeg: “Welk vlak staat er schuin?”
Zie tekening in verkorte versie.

Voelt het verschil tussen een “licht”
schuin vlak en een plat vlak, door
het vlak met een bewegende hand
af te tasten. Kan desgevraagd
aangeven welk vlak plat is en welk
schuin staat (bijv. een lege en een
volle multomap die op tafel liggen
of twee verstelbare tafels waarvan er
één in een licht schuine hoek staat
en de ander vlak).
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E

F

Materiaal

Richtvraag

Respons

29

werkblad PC
E29 a+b

Hier zijn twee werkbladen. Op een werkblad staat een rondje en op het andere
werkblad staat een andere vorm, het lijkt
een beetje op een eitje. Weet jij welke vorm
op welk werkblad staat?" (de werkbladen na elkaar aanbieden). Het kind
mag slechts 1 vinger gebruiken.

Kan het verschil onderscheiden
tussen een cirkel en een ovaal
(zie werkbladen).

30

rechthoekig
dienblad of vel
braillepapier

Gebruik dik papier.
Geef het blad drie maal ( 2x recht en
dan schuin of 1 x schuin en dan 2x
recht). Zorg dat het niet te schuin
ligt, dat zou te makkelijk zijn. Zeg:
“Ligt dit blad recht of schuin?”

Voelt hoe een vlak rechtvoor
georiënteerd is (bijv. een
rechthoekig dienblad of een vel
braillepapier).

31

werkblad PC E31 De werkbladen moeten na elkaar
a+b
worden aangeboden; eerst die met
de diagonale lijn, dan de rechte lijn.
Vraag: “Welke van deze twee lijnen loopt
schuin?”

Kan onderscheiden dat een
horizontale lijn en een schuine lijn
anders lopen. Geef twee werkbladen die na elkaar worden aangeboden. (zie voorbeeldwerkbladen).

32

werkblad PC
F32

Kan een tastbare lijn op
reliëfpapier natekenen
(zie voorbeeldwerkblad).

54

Het reliëfpapier in de zelfde richting
aanbieden als het werkblad. Zeg:
“Kun je deze lijn natekenen?” Als het
kind alleen de grondvorm van de
lijn tekent, scoor dan ‘niet volledig
beheerst’. Zie controlesheet in
verkorte versie.
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2.1 Tastend onderzoeken TO
Materiaal
A

1

Richtvraag

speen

Respons
Verkent met de mond, als een
object of persoon in de buurt van
het gezicht komt (bijv. een speen
of de hand van de ouder).

2

Speelt gevarieerd met eigen
handen en voeten in combinatie
met de mond (bijv. pakt met een
handje de eigen voet vast of sabbelt met de mond aan de tenen).

3

bijtring of lepel

Verkent een object met de mond en
de handen in samenwerking (bijv.
de rand van een bijtring of een
lepel). Dit item is al gescoord als
Tastgevoeligheid A2.

4

piepbeest of
rinkelbal

Vertoont tastend zoekgedrag op
een herhaald aangeboden geluiden tastprikkel (bijv. piepbeest dat
op de arm wordt getikt of rinkelbal
die tegen de billen wordt gerold).

5

muziekdoosje

De geluidsprikkel mag niet te ver
van het kind vandaan aangeboden
worden.

Vertoont tastend zoekgedrag op
een geluidsprikkel die herhaald
wordt aangeboden (bijv. moeder
na het horen van haar stem of
muziekdoosje na het horen van het
geluid).

6

Betast een object dat eerst toevallig wordt aangeraakt, meerdere
keren (bijv. de bril op een gezicht of
grassprietjes tussen stoeptegels).

7

Verkent met de hand een andere
persoon (bijv. het gezicht of aan de
kleding).

8

babygym of
hobbelpaard

9

appel of
Duploblok

10

beker of
zuigfles
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Het kind moet meer doen dan het
voorwerp vast houden; het moet
actief ontdekken wat het is.

Onderzoekt een voorwerp dat niet
in de hand past (bijv. babygym of
hobbelpaard).
Onderzoekt een voorwerp dat in
beide handen past (bijv. appel of
Duploblok).

De geluidsprikkel mag niet te ver
van het kind vandaan aangeboden
worden. Geef de geluidsprikkel
alleen om te zien of het kind spontaan gaat zoeken, praat hier niet
bij. Lukt dit alleen wanneer het kind
verbaal aangemoedigd wordt, scoor
dan: ‘niet beheerst’ en noteer dit.

Vertoont tastend zoekgedrag op
geluidsprikkel die eenmalig wordt
aangeboden (bijv. tik van zuigfles
of beker op tafel).
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Materiaal

Richtvraag

Respons

A

11

piepbal

Zoekt tactiele ervaringen actief op
zonder dat deze aangeboden worden (bijv. knijpt met de handen in
piepbal en voelt met de mond aan
het gaatje waar de lucht uit komt).

B

12

trui met
applicatie of
schoenzolen

Is geïnteresseerd in betasten van
verschillende oppervlakte texturen
met de vingertoppen (bijv. applicatie op trui of reliëf in schoenzolen.

13

doos met
deksel of
pannetje met
lepel

Pakt met één hand een voorwerp
vast en onderzoekt dit met de
andere hand (bijv. met één hand
een doosje vasthouden en met de
andere hand de deksel open doen
of met één hand een pannetje vast
houden en met de andere hand
roeren met een lepel).

14

papier of klei

57

Als het kind dit alleen wil doen met
papier en een afweer heeft van klei,
scoor dan als beheerst’, maar noteer
dit wel.

Onderzoekt de mogelijkheden van
vervormbaar materiaal (bijv. maakt
proppen van papier of duwt een
bolletje klei plat op tafel).
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2.2 Manipuleren MP

A

B

Materiaal

Richtvraag

Respons

1

babygym met
voorwerpen

Het kind moet meerdere verschillende dingen doen met het voorwerp,
niet alleen slaan bijv.

Manipuleert een voorwerp met
beide handen (bijv. voorwerpen aan
een babygym).

2

speeltje of
flesje

3

koekje of auto

4

beer met
beweegbare
poot of speelgoedkassa

Manipuleert met bewegende onderdelen van (spel)materiaal (bijv. de
poot van een beer of draaien aan een
speelgoedkassa).

5

water in een
badje of
scheerschuim

Manipuleert met sensopatisch
materiaal (bijv. met water in een
badje of scheerschuim op een gladde
ondergrond).

6

krentje of stukjes klei

7

handtas of
muziekdoosje

8

Playmobile
poppetje of
sieraden

"Wat kun je allemaal voelen aan dit
poppetje?"

Beschikt over voldoende fijn motorische vaardigheden om aan een
klein voorwerp, een aantal details
te kunnen onderscheiden (bijv. aan
playmobile poppetje of sieraden).

9

twee knikkers
of twee
snoepjes

Kleine kraaltjes kunnen hier ook
gebruikt worden.

Pakt een klein voorwerp, houdt
dit vast en pakt er vervolgens nog
één met diezelfde hand (bijv. twee
knikkers of twee snoepjes).
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Grijpt naar voorwerpen nadat een
tactiele prikkel is toegediend (bijv.
een speeltje of flesje dat tegen de
hand van het kind wordt aangeboden).
Geef het kind een voorwerp.
"Laat maar vallen."

Het kind mag maar één hand gebruiken en moet het voorwerp (rozijntje
of stukje klei) van de vingertoppen
in de palm van de hand werken.
Laat dit zowel met de rechter als
de linkerhand doen. Als het kind dit
alleen met 1 hand kan, scoor dan
‘beheerst’, maar noteer dit. Als het
kind spontaan niets doet zeg dan:
“Doe maar naar je handje”.

Laat een klein voorwerp, dat het in
de hand houdt los (bijv. koekje of
autootje).

Krijgt een klein voorwerp op de
vingertop en werkt het de handpalm
in (bijv. een krentje of stukjes klei).

Manipuleert een onbekend voorwerp
om te ontdekken hoe het werkt (bijv.
een handtas of een muziekdoosje).
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C

D

Materiaal

Richtvraag

Respons

10

stukje brood of
rozijntje

"Doe maar naar je vingers."

Krijgt een klein voorwerp in de
hand en werkt het uit de handpalm (bijv een stukje brood of een
rozijntje).

11

balletje deeg of
kraal

"Kun je dit balletje deeg tussen je duim en
vingers rond draaien?"

Draait klein voorwerpje tussen
duim en vingertoppen, zowel met
de linker- als de rechterhand (bijv.
balletje deeg of kraal).

12

vijf paperclips
of vijf fiches

Observator mag beweging voordoen
en kind mag voelen. "Kun je op deze
manier een paperclip naar je vingertoppen
schuiven? Je mag maar één hand
gebruiken."

Kan van vijf kleine voorwerpen één
vanuit de handpalm naar de vingertoppen en terug bewegen, terwijl
de andere vier voorwerpen in de
handpalm blijven (bijv. vijf paperclips of vijf fiches).

59
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2.3 Tweehandigheid TH
Materiaal
A

B

Richtvraag

Respons

1

fles of babygym
met speeltjes

Brengt handen naar elkaar toe in
de middellijn (bijv. omvat fles met
twee handen of pakt speeltje aan
de babygym met twee handen).

2

beker of bordje

Pakt voorwerpen van de ene hand
over in de andere hand (bijv. beker
of bordje)

3

keukenspulletjes of
een speeltje

Houdt een voorwerp met de ene
hand vast en tast het met de andere hand af (bijv. keuken-spulletjes
of een speeltje).

4

snoepjes of
blokjes

5

emmertje met
zand of kistje
met blokken

6

7

60

houten moeren
en bouten of
opwindspeelgoed

Het is de bedoeling dat het kind het
volgende voorwerp met de vrije hand
pakt. Het eerste voorwerp hoeft
niet naar de andere hand gebracht
te worden. Met andere woorden, het
kind moet begrijpen dat het in iedere
hand iets vast kan houden.

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 (bijv. snoepjes of
blokjes).
Kan groot voorwerp omkeren (bijv.
emmertje gevuld met zand of kistje
met blokken leeggooien)

Voorwerp eerst neerleggen en laten
vinden. Zeg: “Kun je dit nu pakken met
je linkerhand (voorwerp ligt rechts) en nu
met je rechterhand hand?” (voorwerp
ligt links).
Let er op dat het kind recht zit,
anders is het niet te zien of het
kind kruist, wanneer het lichaam
meedraait. Dit item staat hier wat
kunstmatig, maar het is de voorwaarde voor tactiel motorische
handelingen.

Kan voorwerpen gekruist pakken,
dus rechts liggende voorwerpen
met linkerhand en links liggende
voorwerpen met rechterhand (bijv.
aan de eettafel of met speelgoed
op de grond).

Geef een bout en moer die al op de
bout is gedraaid. Vraag: “Kun je dat
hier op draaien?” Als het kind dit niet
kan, maar het lukt wel met een fles
en een dop, mag dit item als ‘beheerst’ gescoord worden. Noteer dit.

Maakt draaiende beweging met
gebruik van beide handen (bijv.
houten moeren op bouten draaien
of opdraaien van opwindspeelgoed.
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Materiaal

Richtvraag

Respons

8

emmertje
en schep of
schaaltje met
lepel

Een lepel en een kom met rijst kan
ook gebruikt worden.

Kan voorwerp dat het zelf vasthoudt met behulp van ‘gereedschap’ vullen (bijv. met een schep
een emmertje vullen met zand of
met een lepel of yoghurt uit de
schaal in een bakje scheppen).

9

puzzelplankje
of voelboekje

10

(kunst)klei of
soepballetje

“Kun je een balletje maken als ik de
klei tussen je handen leg?” Het kind rolt
de klei tot een bal. Voor dit item kan
ook deeg gebruikt worden

Kan met de handpalmen tegen
elkaar draaiende beweging maken
(bijv. een bolletje van (kunst)klei of
soepballetje).

D

11

brailleschrijfmachine met
blad

Vraag dit aan de leerkracht

Kan een blad recht in een brailleschrijfmachine doen en naar
het begin draaien.

E

12

vel A4, touw
met knoop

“Kun je een scherpe vouw maken
precies in het midden van dit stuk
papier?” Dit item kan als ‘beheerst’
gescoord worden als de vouw redelijk recht is; is de vouw erg scheef
scoor dan ‘niet beheerst’. Het hangt
ook af van de manier waarop het
kind de taak uitvoert. Als het de
punten recht op elkaar legt, maar
door verkeerd te vouwen een scheve
lijn krijgt, is het ‘niet volledig
beheerst’. Zie controlesheet in
verkorte versie.

Kan een aantal motorisch
vaardigheden combineren (bijv.
maken van een scherpe vouw in
het midden van een vel papier, op
A4-formaat, of ontwarren van een
knoop).

C

Kan bij het aftasten van een voorwerp met één hand, dit voorwerp
met de andere hand fixeren (bijv.
puzzelplankje of voelboekje).

13
F

14
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Kan brailleren (brailleschrijfmachine) met duim en zes vingers.
liniaal en reliëfpapier

Vraag het kind om een horizontale
lijn te tekenen. Zeg dat deze van
links naar rechts moet lopen. Geef
dan de liniaal.

Kan op reliëfpapier een lijn
trekken langs een liniaal (bijv. in
tekenmap).
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2.4 Grote en nabije ruimte GNR
Materiaal
A

1

Richtvraag

speelkleed

Durft op de rug te liggen (bijv. in
de box of op het speelkleed op de
grond).

2

Speelt op de grond dichtbij de
ouder, al dan niet met aanrakingscontact.

3

Durft op de buik over bekende
volwassene heen te liggen (bijv. de
schouder of bovenbenen).

4

speelkleed

Durft op de buik te liggen (bijv.
in de box of op speelkleed op de
grond).

5

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

6

7

Het is voldoende als het kind alléén
met de armen of alléén met de
benen laat zien dat het de eigen
reikwijdte kan vergroten. Noteer het
wel als het kind het niet met armen
én benen kan.
dikke kussens

9

Durft zich, op welke manier dan
ook, door een ruimte te bewegen
zolang de textuur van het vloeroppervlak bekend is (bijv. op het
tuinpad of in de badkamer).
grote doos of
tentje

Begeeft zich in een kleine ruimte,
met gebruikmaking van de tast
(bijv. een grote doos of een klein
tentje).

10

C

11

12
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Kan de eigen reikwijdte vergroten
om te kunnen tasten zonder om te
vallen (bijv. staand kind strekt de
armen uit naar de bril van opa of
zittend kind gebruikt één van zijn
benen om ander kind te zoeken).
Loopt of schuift verkennend langs
voorwerpen in de ruimte (bijv. met
de rug langs de verwarming of met
de voeten langs dikke kussens op
de grond).

8

B

Respons

Beweegt zich tastend door een
ruimte, die wordt begrensd door
grote voorwerpen (bijv. een zitbank
of bureau).
bal of pop

Begin met het voorwerp aan het
kind te geven, leg het dan achter
een stoel. Geef wel een aanwijzing
dat het in de buurt van de stoel ligt,
anders gaat het kind de hele kamer
doorzoeken. Zeg: “Ik heb de bal/de pop
bij de stoel verstopt en jij moet deze weer
vinden.”

Zoekt tastend naar een object dat
achter een ander object ligt (bijv.
een bal achter een stoel of een pop
achter een bank).

Zoekt tastend met de voet naar
hoogteverschillen (bijv. staand bij
een drempel of bij de stoeprand).
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3.1 Herkennen HK
Materiaal
A

Richtvraag

1
2

Glimlacht als reactie op aanraking
en stem van de ouder.
fopspeen

Vraag dit aan de ouder/verzorger.

3

B

C

Respons

Herkent tastend een voorwerp en
weet hierdoor of dit bekend of
onbekend is (bijv. reageert door
vastpakken en in de mond stoppen
van een fopspeen of door blijven
zoeken naar een favoriet speeltje
en stoppen als het gevonden is).
Kan op basis van de tast bekende
van onbekende personen onderscheiden

4

pan of tandenborstel

“Wat is dit?”
Gebruik meer dan één voorwerp, bijv.
een tandenborstel, vork en lepel.
Het kind hoeft niet verbaal te reageren, als het kind het juiste gebaar er
mee maakt, is het ‘beheerst’.

Herkent desgevraagd tastend
dagelijkse voorwerpen (bijv. pan of
tandenborstel).

5

theedoek

Vraag dit item aan de ouder/
verzorger. Vraag specifiek waaraan
het kind tastend herkent waar het
is en dus de tast gebruikt in dit
opzicht en niet het gehoor.

Herkent referentiepunten en weet
daardoor waar hij is (bijv. tuinhekje
van oma of theedoek in de keuken).

6

speelgoedauto
met wieltjes
en een
Legowieltje en
doos met
Lego steentjes

Dit item observeert of het kind een
bepaalde functie van iets herkent.
Gebruik 1 autootje (niet van Lego),
een doos of bakje met ongeveer 15
Lego stenen en 1 Lego wiel. Vraag:
“Kun je in de doos met Lego iets vinden
dat de speelgoedauto ook heeft?”

Herkent overeenkomsten tussen
verschillende objecten (bijv.
wieltjes aan de speelgoedauto of
Legowieltje).

7

speelvruchtjes
van hout of
Tactilo vormen

Geef het kind één voor één, vier
verschillende voorwerpen; het vierde
voorwerp is gelijk aan het eerste.
Zeg: “Ik ga je verschillende voorwerpen
geven. Jij moet het zeggen als je een
voorwerp voor de tweede keer krijgt. Dus
als je zeker weet dat je het eerder gevoeld
hebt, moet je dit zeggen”
Let op dat het kind het voorwerp
teruggeeft.

Kan in een reeks van vier kleine,
goed te onderscheiden voorwerpen,
het voorwerp herkennen dat voor
de tweede keer gegeven wordt
(bijv. speelvruchtjes van hout of
Tactilo vormen).
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Materiaal

Richtvraag

Respons

C

8

materialendoos
HK C8
huisjeboompjebeestje van
wereldspelmateriaal

Geef het kind één voor één vier voorwerpen; het vierde voorwerp is gelijk
aan het eerste. “Ik ga je verschillende
voorwerpen geven. Jij moet het zeggen als
je een voorwerp voor de tweede keer krijgt.
Dus als je zeker weet dat je het eerder
gevoeld hebt, moet je dit zeggen”
Let op dat het kind het voorwerp
telkens terug geeft.

Kan in een reeks van vier platte,
goed te onderscheiden vormen,
de vorm herkennen die voor de
tweede keer gegeven wordt
(zie materialendoos).

D

9

materialendoos
HK D9
6 plankjes met
textuur

Geef het kind zes plankjes met
textuur; het zesde plankje is gelijk
aan het eerste. "Ik ga je plankjes geven
met verschillende texturen. Jij moet het
zeggen als je een textuur voor de tweede
keer krijgt. Dus als je zeker weet dat je het
eerder gevoeld hebt, moet je dit zeggen."

Kan in een reeks van zes plankjes
met verschillende texturen, de
textuur herkennen die voor de
tweede keer gegeven wordt
(zie materialendoos).

10

materialendoos
HK D10
6 plankjes met
lijnen

Geef het kind één voor één, zes x
plankjes met verschillende lijnen.
Er zijn vijf plankjes: bied als 1e het
plankje aan met het gedraaide touw,
als 5e het plankje met het gebobbelde touw en als 6e weer het plankje
met het gedraaide touw. “Ik ga je
plankjes geven met verschillende lijnen.
Jij moet het zeggen als je een lijn voor
de tweede keer krijgt. Dus als je zeker
weet dat je het eerder gevoeld hebt,
moet je dit zeggen."

Kan in een reeks van zes plankjes
met verschillende lijnen, de lijn
herkennen die voor de tweede keer
gegeven wordt (zie materialendoos).
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3.2 Detailwaarneming DW
Materiaal
A

B

C

Richtvraag

1

Respons
Voelt aan details van een gezicht
(bijv. neus of oren).

2

kleding met
sluitingen of
sieraden

Voelt aan details van kleding van
een ander (bijv. sluitingen of
sieraden).

3

beer of speelgoedauto

Voelt details aan de buitenkant van
een voorwerp (bijv. de neus van een
beer of wielen van een speelgoedauto).

4

beker met tuit
of oor

Vraag dit aan de ouder.

Kent een eigen gebruiksvoorwerp
aan makkelijk waar te nemen
details (bijv. tuit of oor van een
beker of etiketje aan favoriet
speelgoed).

5

rammelaar met
kraal of doppen
met schroefdraad

Het kind moet de details spontaan
ontdekken: let op de vinger bewegingen. Als gevraagd moet worden
of het kind iets voelt aan de binnenkant, scoor dan ‘niet beheerst’.

Voelt details aan de binnenkant van
een voorwerp (bijv. een kraal in een
rammelaar of de schroefdraad van
doppen).

“Waar is het slot van de deur?” Als het
kind te klein is voor een kamerdeur,
gebruik dan een lage kastdeur.

Kan een detail aan een groot
voorwerp of vlak vinden (bijv. slot
in een deur of afvoerputje in de
douche).

6

7

tandenborstel
met markering
of stoeltje met
sleutelhanger

Vraag dit aan de ouder of leerkracht.

Herkent een eigen voorwerp aan
één of meerdere details (bijv. de
markering op de steel van de
tandenborstel of sleutelhanger aan
eigen stoeltje.

8

noppenbord

Gebruik een groot noppenbord. De
nop mag niet precies in het midden
geplaatst worden, maar in de buurt
van een hoek (niet helemaal in de
hoek).

Kan een detail vinden op het platte
vlak (bijv. één nop op een leeg
noppenbord of één sticker op het
raam).

9

jas met opdruk
of muts met
kwast

“Hoe herken jij je jas tussen andere
jassen?” Als het kind niet verbaal
reageert, laat het kind dan de eigen
jas vinden tussen een stapel andere
jassen.

Selecteert eigen kledingstuk
tussen kledingstukken van andere
kinderen door details in de waarneming te betrekken (bijv. opdruk op
een jas of kwast aan een muts).

10

autootje met
drie wielen

"Wat is er weg?"

Kan aangeven of er een onderdeel
van een voorwerp ontbreekt (bijv.
een autootje met drie wielen)

11

jas met lusje of
theedoek met
lusje

Begin met het laten ophangen van
een jas.

Kan een detail gebruiken als
referentiepunt (bijv. lusje van
een theedoek of lusje van een jas).
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C

D

E

Materiaal

Richtvraag

Respons

12

werkblad DW
C12

"Ergens is deze lijn anders. Kun je vinden
waar?"

Kan een afwijkend detail vinden op
een onderbroken horizontale lijn.
(zie voorbeeldwerkblad).

13

werkblad DW
C13

"Ergens is deze lijn anders. Kun je vinden
waar?"

Kan een detail op een horizontale
gladde lijn vinden. (zie voorbeeldwerkblad).

14

werkblad DW
D14

“Onder aan dit werkblad voel je een stipje
en een driehoekje. Dit stipje en dit driehoekje staan nog ergens op het werkblad.
Kun je voelen waar?”
Het kind moet zowel het stipje als
het driehoekje vinden

Kan bepaalde details die
onderaan een pagina staan
“afgebeeld”, terugvinden. (zie
voorbeeldwerkblad).

15

werkblad DW
D15

“Aan de rechterkant, in het midden van dit
werkblad voel je een vormpje. Dit vormpje
staat nog ergens anders op het werkblad.
Kun je voelen waar?”

Kan kleine details onderscheiden
die tussen afleiders zijn geplaatst
(zie voorbeeldwerkblad).

16

werkblad DW
E16

“Onder aan dit werkblad voel je twee
vormpjes. Deze vormpjes staan nog
ergens op het werkblad verstopt, boven de
streep. Kun je voelen waar?” Het rondje
bevindt zich alleen in de bloem; het
rondje van de neus is groter. Als
het kind deze ook aanwijst, scoor
dan ‘niet volledig beheerst’. Als het
kind 1 rondje aanwijst scoor dan wel
‘beheerst’. Het rondje in de tekening
is niet helemaal hetzelfde omdat de
lijn van de ogen hieronder loopt

Kan meerdere details
onderscheiden op een tastplaat.
(zie voorbeeldwerkblad).

17

werkblad DW
E17

"Op dit werkblad staan twee vormen
boven elkaar. Welke van de twee vormen
is gespiegeld?" (=hetzelfde maar dan
andersom, of gelijk aan beide zijden)

Kan, door details in waarneming te
betrekken, aangeven welke figuur
in het platte vlak symmetrisch is
(zie voorbeeldwerkblad).
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3.3 Discrimineren DC
Materiaal
A

Richtvraag

1

Respons
Maakt onderscheid tussen voorwerpen (bijv. door speelgoed op te
zoeken of af te wijzen).

2

boterham met
korst of harde
en zachte bal

Bied eerst een harde bal en daarna
een zachte bal aan en observeer of
het kind de tweede bal onderzoekt
op zachtheid (bijv. door te knijpen).

Maakt onderscheid in tastkwaliteit (bijv. tussen het korstje en het
midden van een boterham of een
harde en een zachte bal).

B

3

beker of speelgoed van thuis

Het kind moet de eigen beker of
speelgoed kunnen onderscheiden
tussen andere bekers of speelgoed.

Kiest uit meerdere voorwerpen het
voorwerp dat van hem zelf is (bijv.
beker of speelgoed van thuis).

C

4

boerderijdieren
(drie kippen en
één schaap)
of playmobile
poppetjes en
een fiets

Geef alle vier de voorwerpen tegelijk
en zeg: “Ik geef je vier vormpjes en eentje
is er anders dan de rest. Kun jij zeggen
welke?”

Kan in een reeks van vier voorwerpen aangeven welke anders is (bijv.
vier boerderijdieren: waarvan drie
kippen en een schaap of drie
Playmobile poppetjes en een
fietsje).

5

wanten en
handschoenen
of doppen en
kurken

De voorwerpen allemaal in een
mandje doen en het kind laten
zoeken.

Zoekt twee gelijke voorwerpen,
temidden van andere voorwerpen
(bijv. twee dezelfde wanten tussen
handschoenen of twee doppen
tussen kurken).

6

autootjes of
kralen

Gebruik kleine mandjes of doosjes
om te laten sorteren.

Kan voorwerpen sorteren (bijv.
verschillende soorten auto’s, twee
of drie soorten kralen).

7

logiblokken:
1 rondje, 1
driehoek en 2
vierkanten

"Op tafel liggen drie vormpjes. Eentje is er
dezelfde als die ik je geef. Welke is dat?"

Kan uit drie geometrische vormen
die voor het kind liggen, dezelfde
zoeken die in de hand wordt aangereikt (bijv. logiblokken: vierkant
wordt in de hand gegeven; driehoek, rondje, vierkant liggen voor
het kind op tafel).

8

vijf paren
Tactilo
voorwerpen

De tien voorwerpen willekeurig
verdeeld op een antislip bord aanbieden. “Er zijn er telkens twee hetzelfde.
Kan je de paren bij elkaar zoeken?”

Kan uit tien betekenisloze
voorwerpjes, vijf gelijke paren bij
elkaar vinden (bijv. Tactilo).

9

zes speelpannetjes of inpaskubussen die in
elkaar passen

"Kun je deze allemaal in elkaar passen?"

Kan ordenen op grootte (bijv.
speelpannetjes in elkaar passen
of toren maken van zes inpaskubussen).

10

vijf speelgoedautootjes of
bekers

Gebruik metalen autootjes. Laat het
kind de rij voelen. Als het kind het
omgekeerde voorwerp identificeert,
let er dan op dat het kind
beseft dat dit hetzelfde voorwerp is,
maar dan op de kop. Als je het kind
moet aansporen met vragen, scoor
dan ‘niet volledig beheerst’

Wijst in een horizontaal geordende
reeks van vijf gelijke voorwerpen
het voorwerp aan dat zich op de
kop bevindt (bijv. auto met wieltjes
omhoog of een beker die op de kop
staat).
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C

D

Materiaal

Richtvraag

Respons

11

werkblad DC C11

"Links op dit werkblad voel je een vorm
voor een streep. Deze vorm staat nog ergens op het werkblad, aan de andere kant
van de streep. Kun je voelen waar?"

Wijst in een horizontaal geordende
reeks de vorm aan die hetzelfde is
als “voor de streep” (zie voorbeeldwerkblad).

12

werkblad DC
C12

"Kun je voelen welke lijn langer is?"

Kan van twee verticale lijnen,
waarvan de beginpunten niet
verschoven zijn, aangeven welke
langer of korter is (zie voorbeeldwerkblad).

13

werkblad DC
C13

"Kun je voelen welke lijn langer is? "

Kan van twee horizontale lijnen,
waarvan de beginpunten niet zijn
verschoven, aangeven welke langer
of korter is (zie voorbeeldwerkblad).

14

tastdominospel
of een voelpuzzel

"Kun je aanwijzen welke rondjes van het
tastdominospel hetzelfde voelen?"

Kan drie texturen matchen (bijv.
tastdomino of een voelpuzzel).

15

blokkenstoof of
geometrische
vormenpuzzel

Gebruik een vormenstoof met 6 gaten. Leg de vormen ervoor en stel de
vraag: “Welke vorm zou er door dit gat
passen?”. Het kind mag de vormen er
pas indoen nadat het alle vormen
bij de juiste gaten heeft gevonden;
anders zou het te makkelijk zijn.

Kan bij bepaalde gaten de passende
vorm vinden (bijv. blokkenstoof of
geometrische vormenpuzzel).

16

werkblad DC
D16

"Kun je voelen welk groepje puntjes anders
is?"

Weet bij een reeks van brailletekens welke anders is (zie voorbeeldwerkblad).

17

werkblad DC
D17

"Welke vorm in de rij is een andere kant op
gedraaid?"

Wijst in een horizontaal geordende
reeks de vorm aan die geroteerd is
(zie voorbeeldwerkblad).

18

werkblad DC
D18

"Kun je de vorm links van de streep rechts
van de streep terugvinden?"

Kan twee gelijke geometische
vormen aanwijzen, waarvan de ene
vorm is ingevuld en bij de andere
alleen de contour is aangegeven
(zie voorbeeldwerkblad).

19

een theepot
van een
speelgoedserviesje, een
poppenschoentje, een echte
theepot, een
echte schoen
en 8 andere
willekeurige
voorwerpen

Geef twee à drie schaalmodellen en
ongeveer 7 echte voorwerpen.
“Welke horen er bij elkaar?”
Kies een ander voorwerp als een
kind niet bekend is met een theepot.

Kan een schaalmodel bij een echt
voorwerp zetten (bijv een theepot
van een speelgoedserviesje en een
echte theepot, poppenschoentje en
echte schoen).

"Kun je de twee vijven vinden?" (puntencombinatie mag ook 3 of 4 zijn).

Kan dezelfde puntencombinatie bij
elkaar vinden (bijv. bij twee cijferdominostenen de vijven vinden of
op twee tastdobbelstenen de drie
vinden).

20
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D

E

Materiaal

Richtvraag

Respons

21

werkblad DC
D21

Laat het kind beide lijnen aftasten.
“Welke lijn is het langst?”

Kan van twee verticale lijnen
aangeven welke langer en welke
korter is (zie voorbeeldwerkblad).

22

werkblad DC
D22

Het kind mag met elke hand 1 lijn
tegelijk aftasten, maar mag dit
ook na elkaar doen waarbij het met
twee handen een lijn aftast.
“Welke lijn is het langst?”

Kan van twee horizontale lijnen,
waarbij de beginpunten wel zijn
verschoven, aangeven welke de
langste en welke de kortste is (zie
voorbeeldwerkblad).

23

werkblad DC
D23

De pijl op het werkblad is het punt
waar het kind moet starten met
tasten. “Volg de lijn en vertel waar er
een inhammetje of deukje in de lijn zit.”
Als het kind meteen stopt na de
knik in de ster, zeg dan dat het de
hele vorm moet aftasten.

Voel de lijn en vertel waar er een
inhammetje of deukje in de lijn zit.

24

werkblad DC
D24

"Kun je de lijn vinden die anders is dan de
andere?"

Weet welke lijn anders is, met
gebruik van beide handen (kind mag
lijnen tastend vergelijken) (zie voorbeeldwerkblad).

25

materialendoos
DC E25 gelijke
vormen met
afleidende
texturen

Leg de vormen door elkaar op een
antislip mat. Vertel dat er meer dan
twee van iedere vorm zijn, maar niet
dat het er vier zijn. Het kind moet
de taak zelf organiseren. “Kun je de
vormen die bij elkaar horen bij elkaar
leggen?” Als het niet lukt mogen er
aanwijzingen gegeven worden. Dit
item wordt dan als ‘niet beheerst’
gescoord; ook niet als de vormen
goed gesorteerd worden.

Kan gelijke vormen bij elkaar
vinden, ondanks afleidende
texturen (zie materialendoos).

26

materialendoos
DC E26
zwarte plank
met vakjes

Kan sorteren op eigenschappen te
Observator legt uit hoe het bord in
weten textuur en vorm (zie materielkaar zit en wat de bedoeling is.
alendoos).
“Kun je de vormpjes op de goede plaats
leggen? Je moet vorm en textuur bij elkaar zoeken." Verkorte versie: het kind
zes vormen laten sorteren (nummer
in gedachten de texturen van boven
naar beneden, linksboven is dus 1):

■ 4/ ▲ 2/ ▲ 4/ ● 3/

1/

2

Zie tekening in verkorte versie.
27

70

werkblad DC
E27

"Op dit werkblad staan allemaal kleine
symbolen twee keer. Kun je zoeken welke
hetzelfde zijn?" (minstens 4 symbolen
bij elkaar laten zoeken).

Kan kleine symbolen aanwijzen als
dezelfde (zie voorbeeldwerkblad).
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E

F

Materiaal

Richtvraag

Respons

28

twee reeksen
van vijf kleine
voorwerpen

Leg de twee horizontale rijtjes
naast elkaar met een tussenruimte,
niet boven elkaar. Het kind mag niet
twee handen tegelijk gebruiken om
af te tasten, maar moet de ene rij
na de andere voelen. Zeg: “Zijn de
twee rijtjes hetzelfde? Waarom wel/niet?”

Kan verandering van plaats in een
horizontale reeks signaleren (bijv.
kind krijgt twee horizontale reeksen
van vijf kleine voorwerpen naast
elkaar aangeboden, waarvan de
derde en de vijfde van plaats zijn
verwisseld).

29

werkblad DC
E29

"Onder aan het werkblad voel je een
vakje met textuur. Deze textuur staat nog
ergens op het werkblad. Kun je vinden
waar?" (de onderste textuur nemen).

Kan een textuur van de legenda op
de bijbehorende kaart terugvinden
(zie voorbeeldwerkblad).

30

werkblad DC
E30

"Kun je de vorm links van de streep ook
rechts van de streep terug vinden?"

Wijst, in een horizontaal geordende
reeks lijnen, de lijn aan die dezelfde
is als voor de streep (zie voorbeeldwerkblad).

31

werkblad DC E31 Op het werkblad staan steeds twee
vormen, contouren genoemd, naast
elkaar. Soms zijn ze hetzelfde, maar
soms ook niet. "Kun jij voelen welke
hetzelfde zijn?"

32

werkblad DC
E32

"Kun je met twee handen tegelijkertijd de
lijnen aan weerskanten van de stippellijn
volgen om te kijken of de lijnen in spiegelbeeld hetzelfde zijn?"

Kan met twee handen, die tegelijkertijd tasten vanaf hetzelfde
beginpunt, onderscheiden of een
reliëf-lijn hetzelfde is links en
rechts van een verticale as (zie
voorbeeldwerkblad).

33

werkblad DC
E33

"Kun je het gebouw dat rechtsboven staat
op de plattegrond terug vinden?"

Kan een gebouw onderscheiden
op een plattegrond met andere
gebouwen (zie voorbeeldwerkblad).

34

werkblad DC
F34

"Kun je met twee handen tegelijkertijd de
lijnen aan weerskanten van de stippellijn
volgen om te kijken of de lijnen in spiegelbeeld hetzelfde zijn?"

Kan met twee handen, die tegelijkertijd tasten vanaf hetzelfde
beginpunt, onderscheiden of een
reliëf-lijn hetzelfde is boven en
onder een horizontale as (zie voorbeeldwerkblad).

35

werkblad DC
F35

"Kun je de stippellijn volgen die van noord
naar zuid gaat?"

Kan op een kaart een lijn vinden en
volgen (zie voorbeeldwerkblad).

36

werkblad DC
F36

"Op dit werkblad staan verschillende
lijnen. Kun je er twee vinden die even lang
zijn?"

Weet welke lijnen even lang zijn
ondanks verschil in textuur (zie
voorbeeldwerkblad).

71

Kan eenvoudige contouren vergelijken en aangeven of deze hetzelfde
zijn (zie werkblad).
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3.4 Construeren/Reproduceren CR
Materiaal
B

C

1

Richtvraag

Respons

"Kun je deze aan elkaar maken/van elkaar
afhalen?"

Kan twee delen aan elkaar zetten
en van elkaar los maken (bijv.
klittebandfruit of magneet-.
blokken).
Kan stapelen tegen een muur (bijv.
drie blokken van schuimrubber of
drie dozen op elkaar).

2

drie blokken
van schuimrubber of drie
dozen

"Kun je tegen de muur een stapel maken
van deze drie dozen?"

3

drie grote
schuimrubber
blokken of drie
dozen op elkaar

Kan, los in de ruimte, stapelen
“Kun je een stapel maken van deze
(bijv. drie grote schuimrubberdrie dozen?”
De dozen hoeven niet recht op elkaar blokken of drie dozen op elkaar).
te staan, als het kind het principe
van stapelen maar begrijpt.

4

stapelbekers of
zandvormpjes
die in elkaar
passen

Neem tenminste 4 vormen,
bij voorkeur ronde stapelbekers.

5

grote plastic
Kun je hier een ketting van maken?
kralen of Primo/
Duplo

6

maxiduplo of
maxibambino

7

zes mini speel"Kun je hier een rij van maken door ze
goedautootjes
tegen elkaar aan te zetten?:
of kleine kubuskraaltjes

Kan een reeks van zes losse kleine
voorwerpen tegen elkaar aan
plaatsen in een rij van links naar
rechts (bijv. zes minispeelgoedautootjes of kleine kubuskraaltjes).

8

gaatjesbord of
Er zijn niet voldoende noppen om
insteek mozaïek helemaal langs de rand te gaan,
maar het kind moet wel twee maal
een hoek omgaan zodat duidelijk
wordt dat het concept ‘de hoek van
het bord’ begrepen wordt.
Zeg: “Kun je een rij maken tegen de rand
van het gaatjesbord?”

Kan langs de buitenrand van
een frame, een rij maken (bijv.
gaatjesbord of insteek mozaïek).

9

twee maal kop
en schotel,
theelepel en
theezakje
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“Kun je een toren maken die net zo
hoog is als jij zelf?”
Vraag dit item eventueel aan de
ouder of leerkracht

"Op tafel staat een kop en een schotel met
een lepeltje en een theezakje. Kun je dat
precies hetzelfde namaken met de spullen
die ik je geef?"

Kan een kleiner voorwerp in een
groter voorwerp passen (bijv.
stapelbekers in elkaar doen of
eenvoudige zandvormpjes).
Kan een reeks van minimaal drie
aan elkaar klikken (bijv. grote
plastic kralen of Primo/Duplo).
Kan een hoge toren bouwen, zo
hoog als de eigen lengte (bijv. van
maxiduplo of maxibambino).

Kan een eenvoudige voorbeeldopstelling nazetten met dezelfde
materialen (bijv. kopje op schoteltje, lepeltje in het kopje en theezakje ernaast).
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10

speelklei

"Kun je een slangetje maken met een bolletje aan alle twee de kanten?"

Kan naar mondelinge opdracht
van speelklei iets maken (bijv. een
‘slangetje’ met aan elke kant een
bolletje of twee bolletjes die op
een plakje klei staan).

11

Legosteentjes
of
Duplosteentjes
Zie voorbeeldfoto pagina 101

Maak het voorbeeld aan de linkerkant van een Legoplaat en laat het
kind dit aan de rechterkant namaken. “Kun je dit precies zo namaken
met de blokjes die ik je geef?”
Scoor als ‘beheerst’ als de inham
juist is nagemaakt, hoger of lager
bouwen dan het voorbeeld mag.

Kan naar voorbeeld een ordening
namaken (bijv. een vierkant van
meerdere Legosteentjes waar een
‘hap’ uit mist of een rij Duplostenen
waarbij op twee plaatsen een
dubbele rij stenen ligt).

“Kun je hier een bankje van maken?”
(bijv. Legostenen gebruiken)
Als het kind een eenvoudig bankje
maakt, spoor het dan aan om een
moeilijker bankje te bouwen.

Kan een eenvoudige
driedimensionale constructie
opbouwen (bijv. de vier muren van
een huis of een ‘bankje om op te
zitten’).

12

E

F

13

reliëfpapier

"Kun je een tekening maken van een huis?"

Kan een voor anderen herkenbare
tekening maken op reliëfpapier
(bijv. een huis of een auto).

14

voorbeeldfoto
CR
E14

Gebruik noppen van dezelfde kleur.
Maak het voorbeeld op de linkerzijde
van een noppenbord, met een lat
in het midden (vast zetten) zodat
dit als referentiepunt gebruikt kan
worden. “Kun je deze figuur precies zo
namaken?” Als het kind hulp nodig
heeft, scoor dan ‘niet beheerst’.

Kan naar voorbeeld een figuur
op een gaatjesbord namaken (zie
voorbeeldfoto).

15

werkblad CR
F15 en tekenmap met reliëf
papier

De observator neemt het werkblad
volledig over; de andere helft wordt
door het kind zelfstandig getekend.
“Kun je deze lijn gespiegeld aan de andere
kant van de stippellijn natekenen?”
Het kind mag een liniaal gebruiken
om de rechte lijnen te trekken, maar
niet om te meten.

Kan op een tekenmap, aan de
rechterkant van een verticale
middenas, een lijn tekenen die
ongeveer gelijk is aan het voorbeeld aan de linkerkant van deze
middenas (zie voorbeeldwerkblad).
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3.5 Deel - Geheel Relaties DGR

B

C

D

Materiaal

Richtvraag

Respons

1

eigen beker
met een stukje
eruit, muts
zonder kwastje

Vraag dit aan de ouder.

Geeft een reactie als een onderdeel
van een bekend voorwerp mist (bijv.
blijft zoeken naar eigen beker als
hiervan een stukje af is of wil de
muts niet op als het kwastje mist).

2

speelgoedtreintje met
wagons of fles
met dop

Bij de fles met dop: “Kan je deze twee
aan elkaar maken?” Probeer het kind te
stimuleren om de dop erop te draaien zodat deze er niet afvalt. Dit telt
niet mee om ‘beheerst’ te scoren.

Probeert twee delen samen te
voegen om er een geheel van te
maken (bijv. aan elkaar doen van
wagons van een treintje of de dop
van een fles).

3

stuur van een
fiets of poot
van een tafel

“Waar is de poot van de tafel?”
3 voorwerpen geven de beste
meting, maar het mag ook met 1
voorwerp.

Kan desgevraagd, een deel van een
geheel aanwijzen (bijv. stuur van
een fiets of poot van een tafel).

4

tuit van theepot of bril van
opa

Laat het kind alleen de tuit voelen
door deze naar het kind toe te steken, terwijl de rest met de handen
bedekt wordt. “Kun je vertellen waar dit
bij hoort?”

Benoemt geheel op grond van een
deel (bijv. tuit van theepot of bril
van opa).

5

veter en schoen
of sinaasappel
en schil

"Waar is dit van?"

Weet als het een deel van een geheel voelt, bij welk geheel dit hoort
(bijv. veter bij een schoen of schil
bij een sinaasappel).

6

pop met bewegende arm of
slot

Gebruik bij voorkeur een slot en
sleutel. “Wat kun je hier mee doen?” Het
doel is dat het kind de functie van
de sleutel herkent; het ‘deel van het
geheel’. Help zo nodig om de sleutel
in het slot te doen. Scoor ‘beheerst’
als het kind de functie van de sleutel begrijpt.

Weet hoe het bewegende delen van
een geheel adequaat kan gebruiken
(bijv. arm van een pop of slot met
een sleutel er in).

7

halve en hele
appel of
boterham en
brood

"Waar is dit een stuk van?"

Onderscheidt doorsneden als behorend bij een complete vorm (bijv.
halve en hele appel of boterham en
brood).

"Kun je hier een groter vierkant van
maken?"

Kan van kleine geometrische vormen een grotere maken (bijv. een
groot vierkant van vier kleinere of
een vierkant van twee driehoeken).

Gebruik een vaste set met een aantal magneet stukjes; iets meer dan
nodig om een poppetje te maken.
Zeg: “Kun je hier een mensfiguur mee
maken?”

Heeft een voorstelling van een
mensfiguur (bijv. maakt puzzel
van een meisje of legt op een
magneetbord een poppetje met
stokjes en rondjes).

8

9
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puzzel van een
meisje of
magneetbord
met stukjes
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10

hak van een
"Wat is hier weg?"
schoen of toets
van een keybord

11

werkblad DGR
E11

"Kun je het stukje onderaan het werkblad
in de lijn bovenaan terugvinden?"

Kan lijn-delen in een totaal-lijn
terugvinden (zie voorbeeldwerkblad).

12

blokjes en een
tijdbalk of
liniaal en tafel

"Hoeveel linialen zou je nodig hebben om
een lijn te maken die even lang is als het
tafelblad?"

Kan ongeveer inschatten met welke delen een gegeven lengte kan
worden overbrugd (bijv. blokjes op
een tijdbalk of hoe vaak moet een
liniaal langs een tafelblad).

13

werkblad DGR
F13

"Waar zou dit een onderdeel van kunnen
zijn?"

Kan tot bepaalde conclusies komen
op grond van onvolledige tactiele
informatie (zie werkblad).
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Weet of een (onder)deel mist
(bijv. hak van een schoen of toets
van een keybord).
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR
Materiaal
B

C

1

Richtvraag

Respons

“Waar is je voorkant?” Vraag ook “Waar
is je achterkant?”. Het kind moet
beide aanwijzen, als het één van de
twee weet, scoor dan ‘niet volledig
beheerst’

Heeft besef van ruimtelijke aspecten aan het eigen lichaam (bijv.
boven en beneden of voorkant en
achterkant).

2

glijbaan of trap

Ga met het kind de trap op en
vraag: “Waar ben je nu?”

Heeft besef van boven of beneden
(bijv. bij het van een glijbaan
afglijden of trap op- en afgaan).

3

stoel

Vraag de ouder of leerkracht of het
kind wel eens ergens vanaf springt
of onderdoor kruipt.

Heeft besef van hoe het eigen
lichaam in relatie kan staan tot
bepaalde objecten (bijv. onder
een stoel kruipen, ergens vanaf
springen).

4

bord of stoel

Ik heb iets met je bordje gedaan wat niet
klopt. Weet je wat?

Weet dat een voorwerp ‘op de kop’
staat en probeert het rechtop te
zetten (bijv. bord ondersteboven of
een omgevallen stoel).

5

pop en
(poppen)stoel

“Zou deze pop op deze stoel kunnen zitten?” Een andere mogelijkheid is een
jas met de mouw aangeven, zodat
het kind het lusje moet vinden om de
jas op te hangen.

Heeft, passief, besef van ruimtelijke begrippen ten opzichte van
elkaar (bijv. jas aan de kapstok of
pop op de stoel).

6

blokken of
plank

Voor een plank: “Hoe zou je bij de plank
kunnen komen als je er niet bij kunt?”
Vraag dit aan de leerkracht.

Beseft dat voorwerpen, als deze
op elkaar gestapeld worden, de
hoogte in gaan (bijv. blokken
stapelen of van je stoel op je tafel
klimmen, dan kom je hoger).

7

broodtrommel
en rugzak of
gymschoenen
en gymtas

Kan een voorwerp ergens anders in
passen (bijv. een broodtrommel in
een rugzak of gymschoenen in een
gymtas).

8

jas of fiets

Hanteert referentiepunten om te
weten hoe een vorm of voorwerp
gepositioneerd is (bijv. de capuchon
van een jas of de plaats van stuur
en zadel van een fiets).

9

driehoek,
vierkant of
rechthoek

“Hoe heet deze?” Er moeten er tenminste 2 goed zijn.

Benoemt eenvoudige geometrische
vormen, nadat het deze in de hand
heeft genomen (bijv. driehoek,
vierkant, rechthoek).

10

blokkenstoof

Leg de blokken voor de vormenstoof
en vraag: “Kun je deze vormen in de
goede gaten stoppen?” (mag geen
trial en error zijn). Van iedere vorm
moet 1 blok goed zijn om ‘beheerst’
te scoren.

Heeft besef dat een driedimensionale vorm past bij
een bepaalde opening (bijv. gericht
vormen in een blokkenstoof
passen).
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11

logiblokken:
vierkant of
kleine
rechthoek

"Hoe heet deze vorm?"

Benoemt een geometrische vorm
als zodanig als deze geroteerd
wordt aangeboden (bijv. van logiblokken het vierkant “op de punt”
of de kleine rechthoek op de korte
kant).

12

‘ren’ boekjes

Kan regel aftasten en begin van
nieuwe regel vinden (bijv. in ‘ren’boekjes).

13

plant met pot
"Kun je deze schalen in elkaar zetten,
of schalen die
zodat het past?"
in elkaar passen

Kan afmetingen inschatten van
objecten in relatie tot elkaar (bijv.
plant in pot doen of een nest met
schalen in elkaar zetten).

14

werkblad TR
D14a+b

“Deze twee werkbladen liggen niet
hetzelfde. Kun je het tweede blad precies
hetzelfde leggen als het eerste?”
(Eventueel er bij zeggen dat de punt
hetzelfde moet liggen). N.B. De stip
bovenaan het werkblad heeft geen
betekenis.

Kan bij twee identieke vlakken,
waarvan er één “op de kop”
wordt aangeboden, de vlakken
zo draaien dat ze gelijk komen te
liggen. Op beide vlakken is ten
behoeve van de juiste rotatie een
referentiepunt aangegeven (zie
voorbeeldwerkbladen).

15

magneetbord
met magneetrondje of
braillepapier en
sticker

Maak het voorbeeld op een tweede
magneetbord, werk met 2 magneetborden. Plaats het rondje linksonder/links in het midden. “Op mijn
plankje zit een rondje. Kun je dit rondje bij
jou op precies dezelfde plek zetten?”

Kan naar voorbeeld een plaats
bepalen zoals op een tweede vlak
is voorgedaan (bijv. aanbrengen
van een magneetrondje op een
magneetbord of een sticker op
braillepapier).

16

klok met wijzers of speelgoedautootje

Neem autootjes met een duidelijk
waarneembare voor -en achterkant.
Zet er 1 in een andere richting.
Zeg: “Rijden alle autootjes dezelfde kant
op?”

Kan richtingsverschillen waarnemen (bijv. bij de wijzers van een
klok of een verkeerd geplaatst
speelgoedautootje in een ‘file’).

17

materialendoos
TR D17 flesjes

Biedt de puzzelstukjes naast de
plank aan, niet op een stapel. “Als je
dit puzzelstukje langs de rand aftast, weet
je dan waar het in de puzzel zou horen?”
Het kind moet de stukjes gericht
passen, geen trial en error.

Weet aan de hand van een
contour bij een insteekpuzzel welk
puzzelstuk in welk gaatje past (zie
materialendoos).

18

werkblad TR
D18

“Hoe heet deze vorm?” De vorm links
beneden is een ovaal, maar als het
kind deze als cirkel benoemt is het
goed. Als het ‘een rondje’ noemt,
vraag of het een ander woord weet
voor rond.

Benoem geometrische vormen die
met contourlijnen zijn weergegeven
(zie voorbeeldwerkblad).
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19

liniaal of
potlood

“Het potlood ligt nu horizontaal. Kun je
deze ook verticaal leggen?” Als het kind
niet weet wat verticaal is, maar
goed gokt door het potlood juist te
plaatsen, scoor dan ‘niet volledig
beheerst’.

Kan een rechte lijn die horizontaal
wordt aangeboden zo roteren
zodat deze ongeveer verticaal
komt te liggen (bijv. met een liniaal
of potlood).

20

boekje of
rechthoekige
placemat

Eerst voordoen (één keer omklappen) om het begrip ‘omklappen’ te
verduidelijken. "Je kan een boekje op
twee manieren omklappen. Laat een zien
hoe dat kan."

Kan een platte vorm in twee richtingen omklappen, zowel van links
naar rechts als boven naar beneden
(bijv. met een boekje of een rechthoekige placemat).

"Kun je het midden van de tafel
aanwijzen?"

Kan op een vlak of werkblad aangeven wat ongeveer het midden is

21

E

22

klein
poppenhuis

"Kun je dit poppenhuis zo draaien, zodat
wat nu de voorkant is dan de achterkant
wordt?"

Kan desgevraagd de oriëntatie van
een voorwerp wijzigen (bijv. de
voorkant van een klein poppenhuis
wordt de achterkant of bij een auto
wordt de linkerzijkant de rechterzijkant).

23

bed of jas

"Is het bed groter dan jij? Hoe veel keer
groter?"

Kan schattingen maken gerelateerd aan eigen lichaam (bijv. de
lengte van een bed of de grootte
van een jas).

24

tafelkleed of
tekenmap en
handtas

Geef het kind een opgevouwen tafelkleed en vraag: “Zou dit tafelkleed de
hele tafel af kunnen dekken?”
Als het kind dit ingeschat heeft, kan
het zichzelf controleren door het
tafelkleed over de tafel te doen. Het
mag geholpen worden wanneer het
zich niet realiseert dat het kleed
uitgevouwen kan worden. Scoor dan
‘niet volledig beheerst’.

Kan een verschil in afmetingen
inschatten tussen ongelijke
voorwerpen (bijv. weet of een
tafelkleed spullen zou kunnen
afdekken of een tekenmap in een
handtas past).

25

voorbeeldfoto
TR E25
materialendoos
TR E 25
magneetdieren

Gebruik twee magneetborden en
plaats ze naast elkaar met de
lange zijde horizontaal (de foto uit
de werkbladenmap moet dus een
kwartslag gedraaid worden).
“Kun je jouw vormpjes op precies dezelfde
manier neerleggen? Kies één onderdeel van
het vormpje waar je goed op kunt letten.”

Kan de manier waarop een platte
vorm is geplaatst, in dezelfde
rotatie, naleggen (zie voorbeeldfoto en materialendoos).

26

werkblad TR
E26a+b
materialendoos
TR E26 driehoek
en vierkant

"Kun je deze blokjes neerleggen, zodat het
precies hetzelfde is als op het werkblad?"

Kan op een verticale en horizontale
as die elkaar kruisen een logiblokdriehoek en vierkant naar voorbeeld plaatsen (zie voorbeeldwerkblad en materialendoos).
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27

werkblad TR
E27

"In welke richting wijzen deze pijlen?"

Kan onderscheiden in welke richting pijlen wijzen (zie voorbeeldwerkblad).

28

werkblad TR
E28a+b

"Ik houd een werkblad rechtop en er ligt
er een voor je. Allebei de werkbladen zijn
hetzelfde. Zoek op het werkblad dat voor
je ligt het kruisje en wijs dan direct, zonder
te zoeken, het kruisje op het rechtopstaande blad aan."

Kan een identieke stimulus lokaliseren zowel op een plat liggend
vlak als een rechtopstaand vlak
(zie voorbeeldwerkbladen).

29

voorbeeldfoto
TR E29
materialendoos
TR E29
mozaïekstukjes

Gebruik twee magneetborden.
Plaats het voorbeeld op het linkerbord. Leg alle stukjes op tafel, niet
in het doosje laten. Zeg: “Zou je dit
figuur precies zo na kunnen leggen?”

Kan een ordening van
mozaïekstukjes naleggen (zie
voorbeeldfoto en materialendoos).

30

kubus

“Hoeveel vlakken heeft deze kubus?
Wijs ze allemaal aan.” Als het kind
weet dat een kubus 6 vlakken heeft,
moet het iedere zijde toch aanwijzen.

Kan tellen hoeveel vlakken een
kubus heeft.

31

werkblad TR E31 "Kun je de buisjes die ik je nu geef precies
voorbeeldfoto
nazetten op dit tweede blad?"
TR E31 materialendoos TR
E31 4 kleine
voorwerpen

32

werkblad TR
E32

“Zijn deze lijnen even lang?”

Kan aangeven of een horizontale en
een verticale lijn wel of niet even
lang zijn (zie voorbeeldwerkblad).

33

materialendoos
TR E33
configuraties

"Kun je de kaartjes die bij elkaar horen bij
elkaar zoeken?" (kaartjes in dezelfde
oriëntatie aanbieden)

Kan ordeningen (configuraties)
matchen (zie materialendoos).

34

voorbeeldfoto
TR F34
materialendoos
TR F34 kleine
voorwerpen

Maak het voorbeeld. “Kun je de buisjes
die ik je nu geef op precies dezelfde manier
neerzetten als de buisjes die je net gevoeld
hebt?" Zet de buisjes vast met
buddy’s.

Kan een ordening van vier
kleine voorwerpen nazetten met
incalculeren van tussenruimten (zie
voorbeeldfoto en materialendoos).

35

werkblad TR
F35 en
tekenmap met
reliëf papier

“Kan je de lijn die binnen de rechthoek is
aangegeven natekenen en vergroten?”

Heeft enig idee van schaalvergrotingen, door met een
vinger, een lijn die op een vlak
A5-formaat staat aangegeven, na
te trekken op een groter vlak A4formaat (zie voorbeeldbladen).
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Kan een ordening nazetten van
vier kleine voorwerpen, met
gebruikmaking van hulplijnen
(zie voorbeeldfoto, werkblad en
materialendoos).
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3.7 Figuur - ondergrond FO
Materiaal

Richtvraag

Respons

A

1

stukje brood en
tafelkleed of
speen en
handdoek

B

2

Sjaal en
muntstuk

Maak een aantal plooien in de sjaal
en leg het muntje ertussen. “Kan je
het muntje vinden?”

Kan een “platte” vorm vinden op
een afleidende ondergrond (bijv.
een muntstuk tussen de plooien
van een sjaal of een gaatje in een
muur met duidelijk reliëf).

C

3

Duplopoppetje
en kist met
Duploblokjes
of steentje en
schelpjes

"Kun je een poppetje vinden?"

Kan een bepaalde vorm vinden
tussen afleidende vormen (bijv.
een Duplo poppetje in een kist vol
met Duplo blokjes of een steentje
tussen schelpjes).

4

werkblad FO C4

"Kun je met je vinger over deze lijn gaan?"

Kan een lijn waarop zich afleiders
bevinden aftasten (zie voorbeeldwerkblad).

5

(sport)schoen
met merk op
zool

"Kun je het merkje op de zool van je
schoen vinden?"

Kan desgevraagd een bepaald
detail vinden ondanks afleidende
tactiele informatie (bijv. een merkje
op de zool van een sportschoen of
een knoest op een boomschors).

6

werkblad FO D6

"Deze twee vormen staan iets door elkaar
heen. Kun je toch zeggen wat voor twee
vormen het zijn?"

Kan twee vormen waarop een
textuur is aangebracht, waarbij de
ene vorm de andere gedeeltelijk
overlapt, benoemen (zie voorbeeldwerkblad).

7

werkblad FO D7

"Kun je het symbool dat rechts onderaan
staat op het werkblad terug vinden?"

Kan in een groep symbolen die
dicht bij elkaar zijn geplaatst, een
enkelvoudig symbool onderscheiden (zie voorbeeldwerkblad).

8

werkblad FO E8

"Kun je de vorm die onderaan het werkblad staat ook nog ergens anders op het
werkblad vinden?"

Kan een voorbeeldvorm die in reliëf
is weergegeven, aanwijzen op een
ondergrond met afleidende tactiele
informatie (zie voorbeeldwerkbladen).

9

werkblad FO E9

"Kun je de vormen onderaan het werkblad
ook nog ergens anders op het werkblad
vinden?"

Kan een vorm die is ingebed in een
andere vorm onderscheiden (zie
voorbeeldwerkblad).

D

E

80

Kan onderscheid maken tussen een
voorwerp en een tactiel onrustige
ondergrond (bijv. stukje brood op
een ribbelig tafelkleed of speen op
een ruige handdoek).

Hoofdstuk 5
3. Tactiel-perceptueel functioneren

E

F

Materiaal

Richtvraag

Respons

10

werkblad FO
E10a+b

Geef de twee werkbladen tegelijkertijd. Laat het kind bijvoorbeeld op
het tweede werkblad het toilet
aanwijzen, nadat je deze plaats op
het eerste werkblad aangewezen
hebt. Het toilet is de cirkel met het
stokje eraan.

Kan op twee dezelfde tastplaten
een identieke, enkelvoudige,
stimulus lokaliseren (zie
voorbeeldwerkbladen).

11

werkblad FO E11

Geef het beginpunt van de lijn aan,
die bovenaan links begint. Zeg: “Kun
je met je vinger over deze lijn gaan?”

Kan een lijn aftasten, die zich
tussen verschillende afleidende
vlakken bevindt (zie voorbeeldwerkblad).

12

werkblad FO
E12

Laat bijvoorbeeld de contourlijn
van Hongarije volgen. Zet de vinger
van het kind aan het beginpunt.
“Kun je de lijn volgen en zorgen dat je bij
het beginpunt eindigt?” Dit item wordt
‘beheerst’ gescoord als het kind de
contourlijn volgt en terugkeert bij
het beginpunt.

Kan een contourlijn op een
onrustige achtergrond aftasten
(zie voorbeeldwerkblad).

13

werkblad FO E13 "Op dit werkblad staan drie vormen die
gedeeltelijk door elkaar heen lopen(elkaar
overlappen). Kun je de drie vormen om de
beurt aftasten?"

14

werkblad FO
E14

“Kun je de stippellijn die van links naar
rechts loopt van het begin tot het einde
volgen?” De stippellijn begint bovenaan in het midden. De lijn loopt
bovenaan rechts niet helemaal goed
door, sommige kinderen vinden dit
verwarrend. Moedig ze aan om door
te gaan: “Voel maar verder en kijk of je
de lijn kan vinden.”

Kan een lijn, die op meerdere
plaatsen gekruist wordt door
andere lijnen, aftasten
(zie voorbeeldwerkblad).

15

werkblad FO
F15

“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 je deze lijnen vinden en volgen?”
Dit item scoren als ‘niet volledig beheerst’ als 3 lijnen worden gevolgd,
minder dan 3 lijnen is ‘niet beheerst’.

Kan lijnen, met verschil in
tastkwaliteit, die op een raster
zijn aangebracht, volgen (zie
voorbeeldwerkblad).
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Kan drie door elkaar heen lopende
vormen, als drie vormen onderscheiden (zie voorbeeldwerkblad).
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3.8 Drie/Twee Dimensionaal DTD
Materiaal

Richtvraag

Respons

C

1

Duplo-poppetje
of langwerpige
blokjes

Zet de vormen vast met buddy’s.
“Deze vormen staan rechtop. Kun je
ze plat leggen?”

Kan een aantal “rechtopstaande”
vormen, “plat” leggen (bijv. Duplo
poppetjes of langwerpige blokjes).

D

2

denneboompjes, struiken
en poppetjes
van wereldspelmateriaal
of dikke
logiblokken

Zet 1 set vast met buddy’s. Vraag:
“Welke zijn hetzelfde?” Het kind moet
aangeven welke paren bij elkaar
horen. De figuren die rechtop staan
moeten zo blijven staan en niet
weggehaald worden als de paren bij
elkaar gezocht zijn. Anders wordt de
taak te makkelijk .

Kan paren, eenvoudige, goed te
onderscheiden vormen, waarvan
de één rechtop en de ander liggend
wordt aangeboden, bij elkaar
zoeken (bijv. dennenboompjes
e.d. van wereldspelmateriaal of
dikke logiblokken).

3

bolletje en
rondje, vierkantje en
kubusblokje,
balkje en
rechthoek

Leg een aantal voorwerpen op tafel.
"Welke puzzelvorm hoort bij welke echte
vorm?"

Weet dat een bolletje bij een
rondje, een kubusblokje bij een
vierkantje, en een balkje bij een
rechthoekje hoort.

4

materialendoos
DTD E4 tastbare
afdruk met 3D
vorm

De vormen willekeurig door elkaar
verspreid aanbieden. De 3D vormen
rechtop en de platte vormen vlak.
Vraag: “Welke vormen horen er bij elkaar
en waarom? Er hoort steeds een
liggende, platte vorm bij een staande,
dikke vorm.”

Kan driedimensionale vormen bij
de bijbehorende tweedimensionale
vormen zoeken (zie materialendoos).

5

leeg doosje

Kun je dit doosje uit elkaar halen en plat
op tafel leggen, op zo’n manier dat alle zijden voelbaar zijn?”. De gelijmde delen
moeten los getrokken worden om
het doosje plat te kunnen leggen.

Kan een leeg doosje uit elkaar
halen en in één stuk, plat op tafel
leggen (bijv. van cosmetica of
hagelslag).

6

werkblad DTD
E6 a+b+c+d

Leg de vier tastplaten op tafel.
"We hebben hier tekeningen zoals een
ziende ze zou zien. Welke tekening zou een
paraplu voorstellen?"

Kan in een reeks van vier tastplaten aanwijzen, wat gevraagd wordt
(zie voorbeeldwerkbladen).

7

werkblad DTD
F7 materialendoos DTD F7
kubus en
cylinder

Kan een tastbare, perspectivische,
"Welke vorm hoort bij welke tekening en
kun je uitleggen wat de gladde lijnen en de tekening matchen met een daarbij
behorende driedimensionale vorm,
stippellijnen betekenen?"
zoals een kubus of een cylinder en
daarbij de juiste uitleg geven
(zie materialendoos en voorbeeldwerkblad).

8

reliëf-globe en
reliëf-wereldkaart

"Kun je India zowel op de globe als op de
kaart aanwijzen?"

9

reliëfplattegrond van bekende omgeving

E

F
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Kan zowel op een reliëf-globe als
een reliëf-wereldkaart een bepaald
werelddeel aanwijzen.
Kan op een reliëfplattegrond van
een bij het kind bekende buurt aanwijzen wat gevraagd wordt (bijv.
het eigen huis of een vertrouwde
winkel).
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3.9 Tactiele taal TT
Materiaal

Richtvraag

Respons

A

1

Laat handentaal zien (bijv. open
handje duidt op toenadering of
gesloten handje op afwijzing of
spanning).

B

2

Kan eigenschappen van materialen of vloeistoffen aangeven (bijv.
broek is nat of droog of water is
warm of koud of object is hard of
zacht).

C

3

rond, recht of
hoekig voorwerp

Neem een voorwerp uit de kamer of
neem bijv. een poppenhuisje mee.
“Dit is een poppenhuis, kan je iets vinden
en noemen dat vierkant is?” Herhaal
de vraag voor andere geometrische
vormen.

Kan geometrische aspecten aan
voorwerpen benoemen (bijv. rond,
recht, hoekig).

4

voorwerp van
hout,
plastic of leer

Geef het kind een schoen en vraag:
“Waar is een schoen van gemaakt?”
Geef ook enkele andere voorwerpen.
Scoor ‘niet volledig beheerst’ als het
kind alleen kan kiezen uit verschillende mogelijkheden die de observator noemt.

Kan benoemen van welk materiaal
een voorwerp is gemaakt (bijv.
hout, plastic, papier.)

5

voorwerp met
randje, inhammetje of deukje
(bijv. tulbandvorm)

Geef een bakvormpje (tulband).
"Wat voel je hier langs de rand?"

Kan eigenschappen van objecten
benoemen (bijv. randje, inhammetje, deukje).

6

ribbelig, ruw,
bobbelig of
harig oppervlak

"Hoe voelt een tapijt/muur/tafelblad aan?"

Kan eigenschappen van oppervlakken benoemen (bijv. ribbelig, ruw,
bobbelig, harig).

7

onderzetter
met ribbel en
schelp met
ribbel of zeef
met gaatjes en
hor met gaatjes

Kind de twee voorwerpen geven.
"Wat kun je aan alle twee de vormen
ontdekken wat hetzelfde is?"

Benoemt spontaan een zelfde textuur bij verschillende objecten (bijv.
ribbel op een onderzetter en op een
schelp of het gaas van een zeefje
en een hor).

8

pan

"Vertel eens precies hoe eens pan er voor
jou uitziet?"

Kan objecten op meerdere tactiele
eigenschappen beschrijven (bijv.
bij een pan: het materiaal (metaal),
de kenmerken van het oppervlak
(ribbelig), geometrische aspecten
(rond, hoekig).

"Wat voor vloerbedekking hebben jullie
thuis/hoe voelt deze aan/waar ligt deze
allemaal?"

Kan uit het geheugen één ding
beschrijven op tastkwaliteiten
(bijv. bij de vloerbedekking thuis:
materiaal, temperatuur, reliëf,
loopt deze door in andere ruimte).

D

9
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Materiaal

Richtvraag

Respons

D

10

korrelige,
kleverige of
kruimelige
substantie

“Hoe voelt zand/koek/lijm aan?” Het
kind moet deze substanties in detail
beschrijven (zand= korrelig; koekje=
kruimelig; lijm= kleverig). Als het
kind alleen woorden zoals ruw, glad,
koud noemt, scoor dan ‘niet volledig
beheerst’

Kan beschrijven hoe een substantie
aanvoelt (bijv. korrelig, kleverig,
kruimelig).

E

11

werkblad TT E11

"Kun je vertellen hoe deze lijn voelt?"

Kan verschillende tactiele kwaliteiten van lijnen beschrijven, zoals
onderbroken, slingerend, gestippeld (zie voorbeeldwerkblad).

12

twee
verschillende
schoenen

"Hoeveel schoenen heb je? Waarin zijn ze
anders? Noem meerdere verschillen."

Kan beschrijven waarin objecten
die functioneel hetzelfde zijn, toch
in tactiele eigenschappen verschillen (bijv. van twee schoenen: het
materiaal, de vorm van de schoen,
reliëf van de zool, textuur van de
veter).
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4.1 Taststrategie TS
Materiaal
A

Richtvraag

Respons

1

speen of doekje

Pakt een voorwerp in de hand(en),
brengt het naar de mond en verkent het materiaal doelgericht op
grove eigenschappen (bijv. door te
bijten op een speen of te sabbelen
aan een doekje).

2

tafel of halfopgeblazen
strandbal

Gebruikt het slaan op voorwerpen
en oppervlakken om eigenschappen
te leren kennen (bijv. de hardheid
van een tafel of de veerkracht van
een halfopgeblazen strandbal).

3

beker of blokje

Draait voorwerpen om en om in de
hand om de vorm te voelen (bijv.
beker of blokje).

4

aankleedkussen of
televisiebeeldbuis

Wrijft met de handpalm en de
vingers over een ondergrond (bijv.
over een aankleedkussen of over
een televisiebeeldbuis).

5

vloerbedekking,
badje

Gebruikt de voeten om doelgericht
een textuur te verkennen (bijv. over
vloerbedekking of zijkant van een
badje).

6

jas met
kraag of
sleutelhanger

Pakt een voorwerp en brengt het
naar de mond en verkent het materiaal doelgericht op fijne eigenschappen (bijv. door met de lippen
over de kraag van een jas te wrijven
of met de tong over een sleutelhanger).

7

kinderstoelblad
of laken in bed

Wrijft alleen met de vingers over
een ondergrond (bijv. kinderstoelblad of laken in bed).

8

kleding of
placemat met
ribbels

Krabbelt met de vingertoppen en
nagels om een textuur te voelen
(bijv. over naden van kleding van
een persoon bij wie het op de arm
zit of de ribbels van een placemat).

9

bal of
tochtslang

Fixeert met de voeten een groot
voorwerp zodat de handen kunnen
tasten (bijv. bal of tochtslang).

10

86

Durft het kind, door met handen
en voeten te tasten, een (bekende)
ruimte te doorkruisen zonder de
muren te volgen?

Doorkruist een ruimte waarbij handen of voeten worden ingeschakeld
om te tasten.
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Materiaal
B

C

Richtvraag

Respons

11

pollepel of
afwasborstel

Glijdt met de vingers langs een
voorwerp om het einde te voelen
(bijv. de lengte van de steel van een
pollepel of een afwasborstel).

12

kraakfolie of
activitycenter

13

tentje

Schakelt het hele lichaam in om
specifieke informatie te verkrijgen
(bijv. zich uitstrekken naar het dak
van een tentje of draaien om de
eigen lichaamsas om een zoekgeraakt voorwerp terug te vinden).

14

fiets met bel of
kastdeur met
sleutel

Hanteert een gerichte taststrategie om een bepaald detail aan
een groot voorwerp te vinden (bijv.
bel aan een fiets of sleutel in de
kastdeur).

15

twee doosjes
en 6 kleine
voorwerpen

Houdt de hand bij een voorwerp
waarvan het de positie moet weten
(bijv. de opening van een doosje
waar het blokken in wil doen).

16

appel en peer
of twee
schoenen

Noteer hoe het kind exploreert
(bijv. meer met het gezicht dan de
handen).

Het kind moet de voorwerpen na
elkaar vast houden, niet het ene
voorwerp in de ene en het andere in
de andere hand.

17

Klemt een voorwerp tegen het
lichaam en betast dit voorwerp
met de hele hand (bijv. kraakfolie
of een activitycenter).

Kan na het ene voorwerp een ander
voorwerp vastpakken en aftasten
om vergelijkingen te maken (bijv.
een appel en een peer of twee
schoenen).
Gebruikt beide armen om hoogteof lengteverschillen te vergelijken
(bijv. bij zittingen van stoelen of
“meten” van andere kinderen).

18

gewichtszakjes
materialendoos
TS C18

“Hier zijn vier zakjes. Zijn ze even zwaar?”
Het gaat om de observatie dat het
kind twee handen gebruikt en een
strategie om te wegen laat zien,niet
of het kind het goede zakje benoemt.
De zakjes mogen dubbel gevouwen
worden zodat het zakje op de handpalm past, dit geeft meer input.

Gebruikt twee handen bij het ervaren van verschil in gewicht (zie
materialendoos).

19

bierfles-dopjes
of knopen

Leg de voorwerpen op de tafel.
Zodat het kind ze zelf kan oppakken.

Gebruikt beide handen om
tegelijkertijd kleine, in de hand
passende voorwerpen te vergelijken (bijv. bierflesdopjes of knopen).

Dit item kan aan de leerkracht gevraagd worden.

Kan een sorteertaak organiseren
(bijv. door 3 verschillende kleine
voorwerpen in bakjes of vakjes te
doen).

20 drie verschil-

lende kleine
voorwerpen en
bakjes
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Materiaal
D

Richtvraag

Respons

21

autootjes of
zandvormpjes

22

noppenbord
met nop

Zonder trial en error

Hanteert een systematische taststrategie om een bepaald detail op
een grondvlak te vinden (bijv. één
nop op een noppenbord of het “gat”
in een verder gevulde puzzel).

23

twee boeken
of twee bladen
Braille papier

Voor het Braille papier: van 1 vel een
smalle strook papier over de hele
lengte van het blad afknippen. “Hoe
kan je er achter komen of ze even groot
zijn?”

Legt platte vormen op elkaar om de
grootte ervan te vergelijken (bijv.
twee boeken of twee vellen Braille
papier).

24

identieke zandvormpjes

25

Markeert een plek met vinger of
hand (bijv. bij het maken van een
rijtje autootjes of gelijke zandbakvormpjes stapelen).

Gebruikt referentiepunten om te
weten hoe vormen zich ten opzichte van elkaar verhouden (bijv. bij
het stapelen van identieke zandvormpjes of een contour aftasten zonder begin- en eindpunt te
verliezen).
Als dit een onbekend voorwerp is
voor het kind, kan een eiersnijder of
een kurkentrekker met beweegbare
armen gebruikt worden. Let op de
scherpe punt.

Zoekt naar bekende eigenschappen
bij de identificatie van een onbekend object (bijv. overeenkomende
functies of beweegbaarheid).

26

sorteerbak of
gaatjesbord

Tast doelgericht van links naar
rechts en van boven naar beneden
(bijv. bij een sorteerbak of gaatjesbord).

27

schooltafel of
kast met plank

Kan een vlak van minimaal A3-formaat aftasten zonder delen daarvan te vergeten (bijv. schooltafel of
een plank in een kast).

28

cocktailprikkers en bekers
of touwtje en
bekers

88

Plaats 2 voorwerpen (bekers) met
enige afstand uit elkaar en zet ook
een doosje met cocktailprikkers op
tafel. Vraag: “laat eens zien hoe je deze
twee dingen met elkaar verbindt.”

Kan een verbinding maken tussen
twee vaste punten (bijv. door
leggen van stokjes of spannen van
een touwtje).
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Materiaal
E

F

Richtvraag

Respons

29

Zoekt gericht naar ankerpunten
tussen afleidende tactiele informatie, van waaruit een bepaalde taak
kan worden uitgevoerd (bijv. bij het
aftasten van kolommen of regels
terugzoeken bij begrijpend lezen).

30

Ordent materiaal op een werkvlak
(bijv. bij schoolse taken of huishoudelijke taken op het aanrecht).

31

Gebruikt, met behulp van een
ankerpunt (bijv. de vlakrand) een
“instrument” om een afstand in te
schatten of het midden te bepalen
op een plat vlak (bijv. met gespreide duim/wijsvinger of drie vingers
tegen elkaar).

32

89

aardrijkskundige kaart of O&M
plattegrond

Gebruikt referentiepunt op plat
vlak (bijv. bij een aardrijkskundige
kaart of eenvoudige O en M plattegrond).
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4.2 Zelfredzaamheid ZR
Materiaal
A

B

C

Richtvraag

Respons

1

fles of luier

Brengt de handen naar een voorwerp, tijdens verzorgingsmomenten (bijv. legt de handen om de fles
of voelt aan de luier tijdens het
verschonen).

2

luier of slabber

Beweegt het lichaam om mee te
helpen bij verzorgende handelingen
(bijv. duwt de billen omhoog als het
de luier voelt of beweegt het hoofd
naar voren als het de slabber om de
hals voelt).

3

brood of
drinkbeker

Schakelt de tast in om te beginnen
met zelfstandig eten en drinken
(bijv. stopt brood in de mond met
de vingers of vindt zijn beker op
tafel terug en drinkt hier zelfstandig uit. N.B. Terugzetten komt later
in de ontwikkeling).

4

trui of slabber

Neemt initiatief bij het uitvoeren
van eenvoudige handelingen tijdens
het verzorgen (bijv. voelt het gat in
de trui of veegt de mond af met de
slabber).

5

tandenborstel
en tandpasta of
stukjes brood

Schakelt de tast in om een verzorgende handeling deels zelfstandig
uit te voeren (bijv. voelt aan de
tandenborstel waar de tandpasta
moet komen of voelt met één hand
waar de stukjes brood liggen en
stopt het met de andere hand in de
mond).

6

broek met
knoop of rits

Schakelt de tast in bij het uitkleden (bijv. zoekt de knoop op van de
broek of voelt de rits om deze naar
beneden te doen).

7

8
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Schakelt de tast in bij het uitvoeren van eenvoudige huishoudelijke
handelingen (bijv. voelt waar hij
geknoeid heeft en veegt er met een
doekje over of voelt de knop om de
WC door te spoelen).
schoen met
klitteband of
washand

Schakelt de tast in om een (verzorgende) handeling zelfstandig uit te
voeren (bijv. voelt het klitteband
aan een schoen en doet deze dicht
of voelt de washand, steekt de
hand erin en wast een deel van het
lichaam).
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Materiaal
E

F

11

melkkarton of
brood en boter

Richtvraag

Respons
Schakelt de tast in bij het zelfstandig uitvoeren van complexere
handelingen, nodig voor zelfredzaamheid (bijv. opent een melkkarton en schenkt melk in of kan zelf
een gehaktbal snijden).

12

Hanteert verzorgende producten
(bijv. kan zich zelfstandig douchen
of zichzelf insmeren met (zonne)
crème).

13

Kan zelfstandig complexere verzorgende handelingen uitvoeren,
waarbij een beroep op de tast
wordt gedaan (bijv. knipt de nagels
met nagelknipper of kan zelf het
eten opscheppen).

14

lade met
messen of
strijkijzer

Gebruikt de tast om een gevaar te
voorkomen (bijv. voorzichtig zoeken
in een lade met messen of voelen
of de thermostaatknop van het
strijkijzer goed staat ingesteld).

15

lippenbalsem

Gebruikt de tast om een complexe
tactiele taak te controleren (bijv.
hoe een handtekening binnen een
frame gezet kan worden of bij het
aanbrengen van lippenbalsem/lippenstift).
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4.3 Spel SP
Materiaal
A

C

Respons

1

twee blokjes of
sleutelbos

Voert met een object een handeling
uit die inwerkt op een ander voorwerp (bijv. tikt met een blokje tegen
een ander blokje of krabt met een
sleutelbos over de verwarming).

2

was en
wasmand of
badspeeltjes
in bad

Heeft er plezier in om ergens iets
uit te halen en dit te laten vallen
(bijv. was uit de wasmand of speeltjes uit bad).

3

B

Richtvraag

Maakt onderscheid in speelgoed
op grond van tastkwaliteiten (bijv.
voorwerpen waar je in kunt knijpen
of zoekt dingen op die niet vervormen).

4

banaan of
strandbal

Heeft speciale aandacht voor en/of
geniet van de sensorische kwaliteit
van materiaal (bijv. banaan fijn
knijpen of indrukken van een
opgeblazen strandbal).

5

sleutels of
keukenspullen

Heeft plezier in het ondekkende
aftasten van materiaal, dat op
elkaar lijkt (bijv. het ontdekken
van verschillende kwaliteiten aan
sleutels of keukenspullen).

6

lepel en
speelklei of
zand met
schelpen

Speelt met sensopatisch materiaal
in combinatie met voorwerp(en)
(bijv. duwt met een lepel in speelklei of voelt de schelpen die in het
zand verstopt zitten).

7

blokje en beker
of bal en
blokkenwagen

Voert opeenvolgende acties uit
met hetzelfde speelgoed (bijv. doet
blokje in beker en gooit deze daarna leeg of stopt bal in blokkenwagen en duwt daarna de wagen weg).

8

macaroni en
pannetje of
telefoon met
hoorn

Speelt met materiaal op een functionele wijze (bijv. doet macaroni
in een pannetje en doet de deksel
erop of pakt de hoorn van de telefoon, duwt op de druktoetsen, zegt
iets en legt de hoorn terug).

9

ongekookte
macaroni of
zand

Betrekt sensopatisch materiaal in
het spel (bijv. ongekookte macaroni
is eten of zand wordt een berg met
een weg).

10

pop en
poppenkleding
of spoor en
model trein

Kan zelfstandig een pop aankleden
(bijv. broek, truitje en muts) of
een stuk spoorbaan kan worden
aangelegd en het kind rijdt hier een
treintje over.
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Materiaal
D

E

F

Richtvraag

Respons

11

pop of
poppenhuis

Heeft een goede onderzoeksstrategie bij het aftasten van materiaal
om tot spel te kunnen komen (bijv.
zoekt de mond van de pop om deze
eten te kunnen geven of de kamers
van een poppenhuis om daar een
poppetje te slapen te leggen).

12

garage en
autootjes

Ordent spelmateriaal op een zodanige wijze dat er mee te spelen
is (bijv. autootjes bij de garage of
spullen om te koken in de speelhoek).

13

gezelschapsspel met
dobbelsteen
en pion

Gebruikt de tast om een gezelschapsspel te kunnen spelen (bijv.
kan het aantal punten dat gegooid
is met de dobbelsteen vooruit
zetten met een pion of voelt op
een speelbord wat de andere speler
gedaan heeft).

14

knutselmateriaal

Gebruikt de tast om complexe
handvaardigheidsopdrachten uit te
voeren (bijv. weet juiste materiaal
te vinden om een dakje te maken
of een uit eigen fantasie gemaakt
voelboekje).

15
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Gebruikt de tast om een hobby te
kunnen gaan uitoefenen (bijv. judo
of textiele werkvormen).
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4.4 Koppelen object aan functie OF
Materiaal
A

B

Respons

1

bakje of
voorwerp met
deksel

Ontdekt een functie aan een voorwerp (bijv. er kan iets in een holle
vorm zoals een bakje of een deksel
kan open en dicht).

2

lepel of schoen

Weet waar bekende voorwerpen
voor bedoeld zijn (bijv. stopt een
lepel in de mond om iets af te happen of stopt voet in grote schoen)

3

beker of jas

Gebruikt de tast om een voorwerp
te zoeken dat hoort bij een bepaalde situatie (bijv. de beker als het
hoort dat er drinken staat of de jas
bij het naar buiten gaan).

4

handdoek of
pannetje en
houten lepel

Gebruikt materiaal in overeenstemming met de functie waarvoor het
gemaakt is (bijv. pakt een handdoek om de handen af te drogen, of
roert met een houten lepel in een
pannetje).

5

C

Richtvraag

Kent de functie van meubilair (bijv.
zet plantje op de vensterbank of
gaat op een “opstapje” staan om
iets te pakken wat hoog staat).

6

deur met slot of
rolgordijn

Gebruikt de tast om het gevolg van
een handeling te ontdekken (bijv.
aan een slot draaien om een deur
te vergrendelen, aan een rolgordijn te trekken om dit omhoog of
omlaag te doen).

7

knijpers en
wasgoed of
vuilnisbak en
vuilniszak

Gebruikt de tast om het verband
tussen voorwerpen te ontdekken
(bijv. knijpers en wasgoed of een
vuilnisbak en een vuilniszak).

8

reliëf-tekenmap
of schaar

Weet hoe gebruiksvoorwerpen
gehanteerd moeten worden (bijv.
probeert te tekenen in een reliëftekenmap of te knippen met een
schaar).

D

9

cd-speler of
toetsenbord

Kent de functionele bediening
van apparaten (bijv. cd-speler of
bediening van toetsenbord bij het
typen).

E

10

hamer en
spijker of garde
en slagroom

Kan tussen meerdere gereedschappen, het juiste gereedschap kiezen
bij een bepaalde functie (bijv. een
hamer om een spijker ergens in te
slaan of een garde om slagroom te
kloppen).
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Materiaal
F

Richtvraag

Respons

11

munten en
papiergeld

Herkent munten en papiergeld en
kan er op de juiste manier mee
betalen .

12

wasmachine of
magnetron

Weet waar complexere elektische
apparaten voor zijn en kan deze
zelfstandig bedienen (bijv. de wasmachine of de magnetron).

95

Hoofdstuk 5
4. Praktische vaardigheden

4.5 Handelingsvolgorde HV
Materiaal
B

C

D

Richtvraag

Respons

1

schoen en
broek, hemd
en trui

Weet in welke volgorde kledingstukken aan en uit getrokken
worden (bijv. eerst je schoenen uit
voordat de broek aan kan, eerst het
hemd aan voordat de trui aan kan).

2

doosje met deksel, handdoek

Gebruikt de tast om een handeling
in een bepaalde volgorde uit te
voeren (bijv. deksel open doen om
iets in een doosje te doen of kraan
dichtdraaien na handenwassen en
tasten naar de handdoek).

3

broodtrommel,
drinkbeker en
rugzak of speelgoedserviesje
en limonade

Kent de volgorde bij het uitvoeren van eenvoudige handelingen
(bijv. broodtrommel en drinkbeker
zelfstandig in rugzakje stoppen of
met een speelgoed theeserviesje
limonade in een kopje schenken).

4

doekje

Kan een eenvoudige functionele
handeling uitvoeren (bijv. veegt
kruimels van de tafel met een
doekje of stopt een kledingstuk in
de wasmachine).

5

speelgoedcassetterecorder en
cassettebandje

Voert, met hulp, een combinatie
van handelingen uit (bijv. een cassettebandje in een speelgoedcassette-recorder doen en aanzetten
of een stukje papier afscheuren,
van lijm voorzien en opplakken).

6

Organiseert een bepaalde taak
(bijv. opruimen van speelgoed of
aantrekken van kleding in de juiste
volgorde).

7

Gebruikt de tast om rekening te
kunnen houden met anderen in de
nabije ruimte (bijv. deur openen en
samen met iemand door de deur
gaan en deze sluiten of stoel neerzetten terwijl er zich al anderen
aan tafel bevinden.

8
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brailleermachine en
papier

Weet, zonder hulp, de volgorde van
handelen bij bepaalde taken (bijv.
papier in een brailleermachine doen
of tafel dekken).
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Materiaal
D

Richtvraag

Respons

9

theedoek of
tafelkleed

Houdt binnen de handelingsvolgorde rekening met de ruimtelijke
component (bijv. opvouwen van een
theedoek of tafelkleed over een
tafel leggen).

10

gebrailleerde
tekst

Kan eigen handelingsvolgorde op
juistheid controleren (bijv. nalezen
van gebrailleerde tekst of nagaan
of iets goed opgevouwen is).

E

11

schoen met
veters, cadeau
met papier en
plakband

Kan binnen de handelingsvolgorde
zowel motorische als ruimtelijke
componenten combineren (bijv.
veters strikken of een cadeau inpakken met papier en plakband)..

F

12

plastic zak of
pak koffie

Kan zelf een handelingsvolgorde
bepalen voor een hem onbekende
taak (bijv. een plastic zak in een
prullenmand stoppen of een pak
koffie openmaken.

13

weekendtas of
gieter

Kan zelfstandig een praktische
handeling uitvoeren en bedenken
wat daar bij nodig is (bijv. kleding
uit de kast halen en een weekendtas inpakken of gieter vullen en
plantjes water geven).

14

knoop en
naaigerei of
bakspullen
voor cake

Kan zelfstandig complexe huishoudelijke handelingen uitvoeren (bijv.
een knoop aannaaien of een cake
bakken).
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4.6 Omgaan met variabelen OV
Materiaal
B

C

Richtvraag

Respons

1

eigen bal en
andere ballen,
eigen beker en
andere bekers/
kopjes

Is tastend bezig met de verschillende verschijningsvormen van
voorwerpen (bijv. de eigen bal vergelijken met andere grote en kleine
ballen of eigen en andere bekers en
kopjes).

2

materialen die
vervormbaar
zijn, materialen die kunnen
rollen

Is tastend bezig met verschillende eigenschappen van materialen
(bijv. wat is vervormbaar, wat kan
rollen).

3

vork of holle
vormen

Is zich bewust van de belangrijkste
eigenschap van voorwerpen (bijv.
met een vork kun je iets vastprikken of een holle vorm kan iets
bevatten).

4

lepel

Begrijpt dat een bepaald voorwerp
voor meerdere doeleinden kan
worden gebruikt (bijv. schept met
lepel yoghurt uit een bakje en gaat
scheppen met dezelfde lepel in de
zandbak of deksel op een pan en
slaan op de deksel om muziek te
maken).

5

banaan met en
zonder schil of
paraplu

Kan voorwerpen onderscheiden
ondanks verandering in verschijningsvorm (bijv. een banaan met
en zonder schil of een paraplu die
open of dicht is).

6

bureaustoel op
wielen of speelgoedauto

Weet of en hoe een stilstaand
voorwerp in beweging kan worden
gezet (bijv. bureaustoel op wielen
of een speelgoedauto).

7

tandenborstel
of pan

Weet of een voorwerp wel of niet
thuishoort in een bepaalde ruimte
(bijv. tandenborstel in woonkamer
of een pan op het toilet).

8

Benoemt geometrische vormen
ondanks verschil in verschijningsvormen (bijv. vierkante betontegels
en mozaïekstukjes of rechthoekige
logiblokken en stenen in de muur).

9

pop en
poppenstoeltje

Kan voorwerp aan gewenste vorm
aanpassen (bijv. pop in poppenstoeltje).

10

prullenbak en
emmer of motor
en fiets

Hanteert associaties (bijv. de
prullenbak lijkt op een emmer of
een motor lijkt op een fiets).
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Materiaal
D

12

13

Richtvraag

Respons
Houdt rekening met een ongebruikelijke “tasthoek” (bijv. achterkant
van een computer of omgevallen
stoel).

fruitschaal of
telefoontoestel

14

Signaleert wanneer een voorwerp
van plaats is veranderd in dezelfde ruimte (bijv. de fruitschaal op
tafel of het telefoontoestel op het
bureau).
Kan materiaal, waarmee gewerkt
wordt, ordenen (bijv. Bij tellen of
koken).

15

doorgesneden
appel of kledingstuk

Kan vertellen wat er aan een
voorwerp veranderd is (bijv. een
doorgesnede appel of een kledingstuk dat verandert, zoals een jas
waarvan een bodywarmer gemaakt
kan worden).

16

melkkarton of
papier

Kan zelf verschijningsvormen
veranderen (bijv. een melkkarton
“plat” maken of papier vouwen).

17

donzen dekbed
en zak aardappelen of
gummetje en
potlood

Weet dat een kleine vorm zwaarder
kan zijn dan een grote (bijv. een
donzen dekbed en een zakje met
vijf kilo aardappels of een gummetje en een potlood).

18

emmer en pop

Begrijpt dat de afmeting van
een object gerelateerd is aan de
grootte van een ander object (bijv.
de emmer is klein ten opzichte van
het huis maar groot ten opzichte
van de kraan of het kind is klein ten
opzichte van pappa maar groot ten
opzichte van een pop).

E

19

vergiet en
schepnet

Generaliseert tactiele kennis van
de ene situatie naar de andere
(bijv. begrijpt vanuit de functie
van het vergiet (sla blijft liggen,
water loopt weg) de functie van
een schepnet, waar de vis in blijft
zitten en het water wegloopt).

F

20

plattegrond

Kan omgaan met schaalverandering
(bijv. een groot gebouw wordt een
kleine rechthoek op een plattegrond of de afstand op de plattegrond wordt “omgezet” in een
afstand op de looproute).
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6. Overzicht materialen
en werkbladen
Materialen kijkdoos
A

B
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1 t/m 5

materiaal KD A1 grote smilie

6

materiaal KD A6 kraaltjes

7 t/m 11

zie A1

12

zie A6

13

materiaal KD B13 plastic auto’s

14

materiaal KD C 14 gekleurde potloden

15

materiaal KD C15 geometrische vormen

16

werkblad KD C16

17

werkblad KD C17

18

Kijkdoos materiaal KD C18

19

zie C14

20

materiaal KD D20 geometrische vormen

21

zie C16

22

werkblad KD 22

23

zie C17

24

werkblad KD 24

25

werkblad KD 25

26

zie C18
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1.1 Tactiel gewaarworden TG
A

2

boxkleed of handdoek

6

huisdier of bal

1.2 Opmerken OM
A

B

1

boxgym

5

bril of horloge

6

trilslang of elektrische tandenborstel

8

speeltje of knuffel

9

muziekdoosje of bromtol

10

activitycenter met balletje of duwkarretje met wieltje

15

trui met knoopje of bewegend oogje van pop

16

kam of beker

1.3 Lichaamsbewustzijn LB
C

10

stoel of doos

D

19

lepel

E

22

lepel

1.4 Tastgevoeligheid TGV
A

B
C

D

3

box of boxkleed

4

kleedje op tafel of twee tafels

6

handdoek of luier

7

kruimel of kraal met gaatje

8

schoteltje met rand of meubelstuk met reliëf

9

zandvormpje of bestek met rand

10

onderzetter met ribbel of broodtrommel met vakje

11

werkblad TGV C11

12

werkblad TGV C12

13

werkblad TGV C13

14

materialendoos TGV D14 huisjes

15

werkblad TGV D15

16

werkblad TGV D16

17

materialendoos TGV D17 cilinders van stof

18

werkblad TGV D18

19

werkblad TGV D19

20 Braille (lees) boek
E
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21

materialendoos TGV E21 plankjes met textuur

23

werkblad TGV E23

24

Braille (lees) boek
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1.5 Propriocepsis PC
A

B

C

2

stukje appel of beker

3

knuffel of rammelaar

4

blok of bord

10

kindermeubilair of emmertje met zand

11

glijbaan of deur van een kast

12

glijbaan

13

Duploblokken en doos of trommel met koekjes

14

dikke mat of bed

15

kleine bezem of schommel met touw

16

drinkbeker of emmertje

17

blokkentoren

18

twee bekers

19

etensbordje met broodstukjes of fruit en een fruitbakje

20 tastdomino

D

E

F

21

werkblad PC C21

22

dik en dun boek of hoog en laag doosje

25

zandvormpje of insteekpuzzel

26

tafelblad

27

werkblad PC D27 a+b

28

lege en volle multomap of twee verstelbare tafels

29

werkblad PC E29 a+b

30

rechthoekig dienblad of vel braillepapier

31

werkblad PC E31 a+b

32

werkblad PC F32

2.1 Tastend onderzoeken TO
A

B
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1

speen

3

bijtring of lepel

4

piepbeest of rinkelbal

5

muziekdoosje

8

babygym of hobbelpaard

9

appel of Duploblok

10

beker of zuigfles

11

piepbal

12

trui met applicatie of schoenzolen

13

doos met deksel of pannetje met lepel

14

papier of klei
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2.2 Manipuleren MP
A

B

C
D

1

babygym met voorwerpen

2

speeltje of flesje

3

koekje of auto

4

beer met beweegbare poot of speelgoedkassa

5

water in een badje of scheerschuim

6

krentje of stukjes klei

7

handtas of muziekdoosje

8

playmobile poppetje of sieraden

9

twee knikkers of twee snoepjes

10

stukje brood of rozijntje

11

bolletje deeg of kraal

12

vijf paperclips of vijf fiches

2.3 Tweehandigheid TH
A

1

fles of babygym met speeltjes

2

beker of bordje

3

keuken-spulletjes of een speeltje

4

snoepjes of blokjes

5

emmertje met zand of kistje met blokken

7

houten moeren en bouten of opwindspeelgoed

8

emmertje en schep of schaaltje met lepel

9

puzzelplankje of voelboekje

10

(kunst)klei of soepballetje

D

11

brailleschrijfmachine met blad

E

12

vel A4, touw met knoop

F

14

liniaal en reliëfpapier

B
C

2.4 Grote en nabije ruimte GNR
A

1

speelkleed

4

speelkleed

7

dikke kussens

B

9

grote doos of tentje

C

11

bal of pop
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3.1 Herkennen HK
A

2

fopspeen

B

4

pan of tandenborstel

5

theedoek

6

speelgoedauto met wieltjes en een Legowieltje en doosje met Legosteentjes

7

speelvruchtjes van hout of Tactilo vormen

8

materialendoos HK C8 huisje-boompje-beestje van wereldspel-materiaal

9

materialendoos HK D9 6 plankjes met textuur

10

materialendoos HK D10 6 plankjes met lijnen

C

D

3.2 Detailwaarneming DW
A

B
C

D
E
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2

kleding met sluitingen of sieraden

3

beer of speelgoedauto

4

beker met tuit of oor

5

rammelaar met kraal of doppen met schroefdraad

7

tandenborstel met markering of stoeltje met sleutelhanger

8

noppenbord

9

jas met opdruk of muts met kwast

10

autootje met drie wielen

11

theedoek met lusje of brailleregel

12

werkblad DW C12

13

werkblad DW C13

14

werkblad DW D14

15

werkblad DW D15

16

werkblad DW E16

17

werkblad DW E17
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3.3 Discrimineren DC
A

2

boterham met korst of harde en zachte bal

B

3

beker of bestek

C

4

boerderijdieren (drie kippen en één schaap) of playmobile poppetjes en een fiets

5

wanten en handschoenen of doppen en kurken

6

autootjes of kralen

7

logiblokken: 1 rondje, 1 driehoek en 2 vierkanten

8

vijf paren Tactilo voorwerpen

9

zes speelpannetjes of inpaskubussen die in elkaar passen

10

vijf speelgoedautootjes of bekers

11

werkblad DC C11

12

werkblad DC C12

13

werkblad DC C13

14

tastdominospel of een voelpuzzel

15

blokkenstoof of geometrische vormenpuzzel

16

werkblad DC D16

17

werkblad DC D17

D

18

werkblad DC D18
een theepot van een speelgoed-serviesje, een poppenschoentje, een echte theepot,
19
een echte schoen en 8 andere willekeurige voorwerpen
20 cijferdominostenen of tastdobbelstenen

E

F
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21

werkblad DC D21

22

werkblad DC D22

23

werkblad DC D23

24

werkblad DC D24

25

materialendoos DC E25 gelijke vormen met afleidende texturen

26

materialendoos DC E26 zwarte plank met vakjes

27

werkblad DC E27

28

twee reeksen van vijf kleine voorwerpen

29

werkblad DC E29

30

werkblad DC E30

31

werkblad DC E31

32

werkblad DC E32

33

werkblad DC E33

34

werkblad DC F34

35

werkblad DC F35

36

werkblad DC F36
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3.4 Construeren/Reproduceren CR
B

C

D
E
F

2

drie blokken van schuimrubber of drie dozen

3

drie grote schuimrubber blokken of drie dozen op elkaar

4

stapelbekers of zandvormpjes die in elkaar passen

5

grote plastic kralen of Primo/Duplo

6

maxiduplo of maxibambino

7

zes minispeelgoedautootjes of kleine kubuskraaltjes

8

gaatjesbord of insteek mozaïek

9

twee maal kop en schotel, theelepel en theezakje

10

speelklei

11

Legosteentjes of Duplosteentjes (zie foto aan het einde van categorie CR)

13

reliëfpapier

14

voorbeeldfoto CR E14

15

werkblad CR F15 en tekenmap met reliëfpapier

3.5 Deel - geheel relaties DGR
B

C

1

eigen beker met een stukje uit, muts zonder kwastje

2

speelgoedtreintje met wagons of fles met dop

3

stuur van een fiets of poot van een tafel

4

tuit van theepot of bril van opa

5

veter en schoen of sinaasappel en schil

6

pop met bewegende arm of slot

7

halve en hele appel of boterham en brood

D

9

puzzel van een meisje of magneetbord met stukjes

E

10

hak van een schoen of toets van een keybord

11

werkblad DGR E11

12

blokjes en een tijdbalk of liniaal en tafel

13

werkblad DGR F13

F
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3.6 Tactiel ruimtelijk TR
B
C

D

2

glijbaan

3

stoel

4

bord of stoel

5

pop en (poppen)stoel

6

blokken of plank

7

broodtrommel en rugzak of gymschoenen en gymtas

8

jas of fiets

9

driehoek, vierkant of rechthoek

10

blokkenstoof

11

logiblokken: vierkant of kleine rechthoek

12

‘ren’ boekjes

13

plant met pot of schalen die in elkaar passen

14

werkblad TR D14a+b

15

magneetbord met magneetrondje of braillepapier en sticker

16

klok met wijzers of speelgoedautootje

17

materialendoos TR D17 flesjes

18

werkblad TR D18

19

liniaal of potlood

20 boekje of rechthoekige placemat

E

F
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22

klein poppenhuis

23

bed of jas

24

tafelkleed of tekenmap en handtas

25

voorbeeldfoto TR E25 materialendoos TR E 25 magneetdieren

26

werkblad TR E26a+b materialendoos TR E26 driehoek en vierkant

27

werkblad TR E27

28

werkblad TR E28a+b

29

voorbeeldfoto TR E29 materialendoos TR E29 mozaïekstukjes

31

werkblad TR E31 voorbeeldfoto TR E31 materialendoos TR E31 4 kleine voorwerpen

32

werkblad TR E32

33

materialendoos TR E33 configuraties

34

voorbeeldfoto TR F34 materialendoos TR F34 kleine voorwerpen

35

werkblad TR F35

Hoofdstuk 6

3.7 Figuur - ondergrond FO
A

1

stukje brood en tafelkleed of speen en handdoek

B

2

sjaal of muntstuk

C

3

Duplopoppetje en kist met Duploblokjes of steentje en schelpjes

4

werkblad FO C4

5

(sport)schoen met merk op zool

6

werkblad FO D6

7

werkblad FO D7

8

werkblad FO E8

9

werkblad FO E9

10

werkblad FO E10a+b

11

werkblad FO E11

12

werkblad FO E12

13

werkblad FO E13

14

werkblad FO E14

15

werkblad FO F15

D

E

F

3.8 Drie/twee dimensionaal DTD
C

1

Duplo-poppetje of langwerpige blokjes

D

2

denneboompjes van wereldspelmateriaal of dikke logiblokken

3

bolletje en rondje, vierkantje en kubusblokje, balkje en rechthoek

4

materialendoos DTD E4 tastbare afdruk met 3D vorm

5

leeg doosje

6

werkblad DTD E6 a+b+c+d

7

werkblad DTD F7 materialendoos DTD F7 kubus en cylinder

8

reliëf-globe en reliëf-wereldkaart

9

reliëfplattegrond van bekende omgeving

E

F

3.9 Tactiele taal TT
C

D

E

109

3

rond, recht of hoekig voorwerp

4

voorwerp van hout, plastic, papier of leer

5

voorwerp met randje, inhammetje of deukje (bijv. tulbandvorm)

6

ribbelig, ruw, bobbelig of harig oppervlak

7

onderzetter met ribbel en schelp met ribbel of zeef met gaatjes en hor met gaatjes

8

pan

10

korrelige, kleverige of kruimelige substantie

11

werkblad TT E11

12

twee verschillende schoenen

Hoofdstuk 6

4.1 Taststrategie TS
A

B

C

D

F

1

speen of doekje

2

tafel of halfopgeblazen strandbal

3

beker of blokje

4

aankleedkussen of televisiebeeldbuis

5

vloerbedekking, badje

6

jas met kraag of sleutelhanger

7

kinderstoelblad of laken in bed

8

kleding of placemat met ribbels

9

bal of tochtslang

11

pollepel of tafel

12

kraakfolie of activitycenter

13

tentje

14

fiets met bel of kastdeur met sleutel

15

twee doosjes en 6 kleine voorwerpen

16

appel en peer of twee schoenen

18

materialendoos TS C18 gewichtszakjes

19

bierfles-dopjes of knopen

20

drie verschillende kleine voorwerpen en bakjes

21

autootjes of zandvormpjes

22

noppenbord met nop

23

twee boeken of twee bladen braillepapier

24

identieke zandvormpjes

26

sorteerbak of gaatjesbord

27

schooltafel of kast met plank

28

stokjes of touwtje

32

aardrijkskundige kaart of O&M plattegrond

4.2 Zelfredzaamheid ZR
A

B
C

1

fles of luier

2

luier of slabber

3

brood of drinkbeker

4

trui of slabber

5

tandenborstel en tandpasta of stukjes brood

6

broek met knoop of rits

8

schoen met klitteband of washand

9

bordjes en bekertjes of kopjes

D

10

brood en boter of beker

E

11

melkkarton of brood en boter

F

14

lade met messen of strijkijzer

15

lippenbalsem
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4.3 Spel SP
A

B

C

D
E

1

twee blokjes of sleutelbos

2

was en wasmand of badspeeltjes in bad

4

banaan of strandbal

5

sleutels of keukenspullen

6

lepel en speelklei of zand met schelpen

7

blokje en beker of bal en blokkenwagen

8

macaroni en pannetje of telefoon met hoorn

9

ongekookte macaroni of zand

10

pop en poppenkleding

11

pop of poppenhuis

12

garage en autootjes

13

gezelschapsspel met dobbelsteen en pion

14

knutselmateriaal

4.4 Koppelen object aan functie OF
A

1

bakje of voorwerp met deksel

2

lepel of schoen

3

beker of jas

B

4

handdoek of pannetje en houten lepel

C

6

deur met slot of rolgordijn

7

knijpers en wasgoed of vuilnisbak en vuilniszak

8

reliëf-tekenmap of schaar

D

9

cd-speler of toetsenbord

E

10

hamer en spijker of garde en slagroom

F

11

munten en papiergeld

12

wasmachine of magnetron

4.5 Handelingsvolgorde HV
B

1

schoen en broek, hemd en trui

2

doosje met deksel, handdoek

3

broodtrommel, drinkbeker en rugzak of speelgoedserviesje en limonade

4

doekje

5

speelgoedcassette-recorder en cassettebandje

8

brailleermachine en papier

9

theedoek of tafelkleed

10

gebrailleerde tekst

E

11

schoen met veters, cadeau met papier en plakband

F

12

plastic zak of pak koffie

13

weekendtas of gieter

14

knoop en naaigerei of bakspullen voor cake

C

D

111
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4.6 Omgaan met variabelen OV
B

C

D

1

eigen bal en andere ballen, eigen beker en andere bekers/kopjes

2

materialen die vervormbaar zijn, materialen die kunnen rollen

3

vork of holle vormen

4

lepel

5

banaan met en zonder schil of paraplu

6

bureaustoel op wielen of speelgoedauto

7

tandenborstel of pan

9

pop en poppenstoeltje

10

prullenbak en emmer of motor en fiets

11

satehstokje of hobbylijm

13

fruitschaal of telefoontoestel

15

doorgesneden appel of kledingstuk

16

melkkarton of papier

17

donzen dekbed en zak aardappelen of gummetje en potlood

18

emmer en pop

E

19

vergiet en schepnet

F

20 plattegrond
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7. Scoreformulieren
A - 0-2 jaar

1.1 Tactiel gewaarworden TG

Materiaalsuggestie

boxkleed of handdoek

huisdier of bal

113

Score

Visus Observatie

A 1

o/v

2

o/v

3

o/v

4

o/v

5

o/v

6

o/v

7

o/v

8

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
A / 0-2 jaar

1.1 Tactiel gewaarworden TG

Materiaalsuggestie

Score
A 9

Visus Observatie

Opmerking

o/v

10

o/v

1.2 Opmerken OM

Materiaalsuggestie
boxgym

bril of horloge

114

Score

Visus Observatie

A 1

o/v

2

o/v

3

o/v

4

o/v

5

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
A / 0-2 jaar

1.2 Opmerken OM

Materiaalsuggestie
trilslang of elektrische
tandenborstel

Score

Visus Observatie

A 6

o/v

7

o/v

speeltje of knuffel

8

o/v

muziekdoosje of bromtol

9

o/v

activitycenter met balletje
of duwkarretje met wieltje

10

o/v

11

o/v

12

o/v

13

o/v

115

Opmerking

Hoofdstuk 7
A / 0-2 jaar

1.2 Opmerken OM

Materiaalsuggestie

Score
A 14

Visus Observatie

Opmerking

o/v

1.3 Lichaamsbewustzijn LB

Materiaalsuggestie

116

Score

Visus Observatie

1

o/v

2

o/v

3

o/v

4

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
A / 0-2 jaar

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

A 1

o/v

2

o/v

box of boxkleed

3

o/v

kleedje op tafel of twee tafels

4

o/v

5

o/v

6

o/v

handdoek of luier

Opmerking

1.5 Propriocepsis PC

Materiaalsuggestie

Score
A 1

117

Visus Observatie
o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
A / 0-2 jaar

1.5 Propriocepsis PC

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

stukje appel of beker

A 2

o/v

knuffel of rammelaar

3

o/v

blok of bord

4

o/v

5

o/v

6

o/v

7

o/v

8

o/v

118

Opmerking

Hoofdstuk 7
A / 0-2 jaar

2.1 Tastend Onderzoeken TO

Materiaalsuggestie
speen

Score

Visus Observatie

A 1

o/v

2

o/v

bijtring of lepel

3

o/v

piepbeest of rinkelbal

4

o/v

muziekdoosje

5

o/v

6

o/v

7

o/v

8

o/v

babygym of hobbelpaard

119

Opmerking

Hoofdstuk 7
A / 0-2 jaar

2.1 Tastend Onderzoeken TO

Materiaalsuggestie
appel of Duploblok

Score
A 9

Visus Observatie

Opmerking

o/v

beker of zuigfles

10

o/v

piepbal

11

o/v

2.2 Manipuleren MP
Materiaalsuggestie
babygym met voorwerpen

Score

Visus Observatie

A 1

o/v

koekje of auto

2

o/v

speeltje of flesje

3

o/v

beer met beweegbare poot of
speelgoedkassa

4

o/v

120

Opmerking

Hoofdstuk 7
A / 0-2 jaar

2.3 Tweehandigheid TH

Materiaalsuggestie
fles of babygym
met speeltjes

Score

Visus Observatie

A 1

o/v

beker of bordje

2

o/v

keuken-spulletjes of een
speeltje

3

o/v

snoepjes of blokjes

4

o/v

Opmerking

2.4 Grote en nabije ruimte GNR

Materiaalsuggestie
speelkleed

121

Score

Visus Observatie

A 1

o/v

2

o/v

3

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
A / 0-2 jaar

2.4 Grote en nabije ruimte GNR

Materiaalsuggestie
speelkleed

dikke kussens

122

Score

Visus Observatie

A 4

o/v

5

o/v

6

o/v

7

o/v

8

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
A / 0-2 jaar

3.1 Herkennen HK

Materiaalsuggestie
fopspeen

Score

Visus Observatie

A 1

o/v

2

o/v

3

o/v

4

o/v

Opmerking

3.2 Detailwaarneming DW

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

A 1

o/v

kleding met sluitingen of
sieraden

2

o/v

beer of speelgoedauto

3

o/v

123

Opmerking

Hoofdstuk 7
A / 0-2 jaar

3.2 Detailwaarneming DW

Materiaalsuggestie
beker met tuit of oor

Score

Visus Observatie

A 4

o/v

5

o/v

rammelaar met kraal of doppen
met schroefdraad

Opmerking

3.3 Discrimineren DC

Materiaalsuggestie
boterham met korst of harde
en zachte bal

beker of bestek

Score

Visus Observatie

A 1

o/v

2

o/v

Opmerking

3.7 Figuur - ondergrond FO

Materiaalsuggestie
stukje brood en tafelkleed
of speen en handdoek

124

Score
A 1

Visus Observatie
o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
A / 0-2 jaar

3.9 Tactiele taal TT

Materiaalsuggestie

Score
A 1

Visus Observatie

Opmerking

o/v

4.1 Tastastrategie TS

Materiaalsuggestie
speen of doekje

Score

Visus Observatie

A 1

o/v

tafel of halfopgeblazen
strandbal

2

o/v

beker of blokje

3

o/v

aankleedkussen of
televisiebeeldbuis

4

o/v

vloerbedekking, badje

5

o/v

jas met kraag of sleutelhanger

6

o/v

125

Opmerking

Hoofdstuk 7
A / 0-2 jaar

4.1 Taststrategie TS

Materiaalsuggestie
kinderstoelblad of laken in bed

kleding of placemat
met ribbels

bal of tochtslang

Score

Visus Observatie

7

o/v

A 8

o/v

9

o/v

10

o/v

Opmerking

4.2 Zelfredzaamheid ZR

Materiaalsuggestie
fles of luier

Score

Visus Observatie

A 1

o/v

luier of slabber

2

o/v

brood of drinkbeker

3

o/v

trui of slabber

4

o/v

126

Opmerking

Hoofdstuk 7
A / 0-2 jaar

4.3 Spel SP

Materiaalsuggestie
twee blokjes of sleutelbos

was en wasmand of
badspeeltjes in bad

banaan of strandbal

Score

Visus Observatie

A 1

o/v

2

o/v

3

o/v

4

o/v

Opmerking

4.4 Koppelen object aan functie OF

Materiaalsuggestie
bakje of voorwerp met deksel

Score

Visus Observatie

A 1

o/v

lepel of schoen

2

o/v

beker of jas

3

o/v

127

Opmerking

Hoofdstuk 7
B / 2-4 jaar

1.2 Opmerken OM

Materiaalsuggestie
trui met knoopje of bewegend
oogje van pop

kam of beker

Score

Visus Observatie

B 15

o/v

16

o/v

Opmerking

1.3 Lichaamsbewustzijn LB

Materiaalsuggestie

128

Score

Visus Observatie

B 5

o/v

6

o/v

7

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
B / 2-4 jaar

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Materiaalsuggestie
kruimel of kraal met gaatje

Score

Visus Observatie

B 7

o/v

8

o/v

schoteltje met rand of
meubelstuk met reliëf

Opmerking

1.5 Propriocepsis PC

Materiaalsuggestie

Score
B 9

Visus Observatie
o/v

kindermeubilair of emmertje
met zand

10

o/v

glijbaan of deur van een kast

11

o/v

glijbaan

12

o/v

Duploblokken en doos of
trommel met koekjes

13

o/v

129

Opmerking

Hoofdstuk 7
B / 2-4 jaar

1.5 Propriocepsis PC

Materiaalsuggestie
dikke mat of bed

kleine bezem of schommel
met touw

Score

Visus Observatie

B 14

o/v

15

o/v

Opmerking

2.1 Tastend onderzoeken TO

Materiaalsuggestie
trui met applicatie of
schoenzolen

Score

Visus Observatie

B 12

o/v

doos met deksel of pannetje
met lepel

13

o/v

papier of klei

14

o/v

130

Opmerking

Hoofdstuk 7
B / 2-4 jaar

2.2 Manipuleren MP

Materiaalsuggestie
water in een badje of
scheerschuim

Score

Visus Observatie

B 5

o/v

krentje of stukjes klei

6

o/v

handtas of muziekdoosje

7

o/v

playmobile poppetje of sieraden

8

o/v

twee knikkers of twee snoepjes

9

o/v

Opmerking

2.3 Tweehandigheid TH

Materiaalsuggestie
emmertje met zand of kistje
met blokken

131

Score

Visus Observatie

B 5

o/v

6

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
B / 2-4 jaar

2.3 Tweehandigheid TH

Materiaalsuggestie
houten moeren en bouten of
opwindspeelgoed

Score
B 7

Visus Observatie

Opmerking

o/v

2.4 Grote en nabije ruimte GNR

Materiaalsuggestie
grote doos of tentje

Score
B 9

Visus Observatie

Opmerking

o/v

10

o/v

3.1 Herkennen HK

Materiaalsuggestie
pan of tandenborstel

theedoek

132

Score

Visus Observatie

B 4

o/v

5

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
B / 2-4 jaar

3.2 Detailwaarneming DW

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

B 6

o/v

tandenborstel met markering
of stoeltje met sleutelhanger

7

o/v

noppenbord

8

o/v

Opmerking

3.3 Discrimineren DC

Materiaalsuggestie
beker of bestek

Score
B 3

Visus Observatie

Opmerking

o/v

3.4 Construeren/Reproduceren CR

Materiaalsuggestie

drie blokken van schuimrubber
of drie dozen

133

Score

Visus Observatie

B 1

o/v

2

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
B / 2-4 jaar

3.4 Construeren/Reproduceren CR

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

drie grote schuimrubber
B 3
blokken of drie dozen op elkaar

o/v

stapelbekers of zandvormpjes
die in elkaar passen

4

o/v

grote plastic kralen of
Primo/Duplo

5

o/v

Opmerking

3.5 Deel - geheel relaties DGR

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

eigen beker met een
B 1
stukje uit, muts zonder kwastje

o/v

speelgoedtreintje met wagons
of fles met dop

2

o/v

stuur van een fiets of poot van
een tafel

3

o/v

134

Opmerking

Hoofdstuk 7
B / 2-4 jaar

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

B 1

o/v

glijbaan of trap

2

o/v

stoel

3

o/v

Opmerking

3.7 Deel - geheel relaties DGR

Materiaalsuggestie
sjaal en muntstuk

Score
B 2

Visus Observatie

Opmerking

o/v

3.9 Tactiele taal TT

Materiaalsuggestie

Score
B 2

135

Visus Observatie
o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
B / 2-4 jaar

4.1 Taststrategie TS

Materiaalsuggestie
pollepel of tafel

Score

Visus Observatie

B 11

o/v

kraakfolie of activitycenter

12

o/v

tentje

13

o/v

fiets met bel of kastdeur
met sleutel

14

o/v

Opmerking

4.2 Zelfredzaamheid ZR

Materiaalsuggestie
tandenborstel en tandpasta
of stukjes brood

broek met knoop of rits

136

Score

Visus Observatie

B 5

o/v

6

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
B / 2-4 jaar

4.3 Spel SP

Materiaalsuggestie
sleutels of keukenspullen

Score

Visus Observatie

B 5

o/v

lepel en speelklei of zand met
schelpen

6

o/v

blokje en beker of bal en
blokkenwagen

7

o/v

Opmerking

4.4 Koppelen object aan functie OF

Materiaalsuggestie
handdoek of pannetje en
houten lepel

137

Score

Visus Observatie

B 4

o/v

5

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
B / 2-4 jaar

4.5 Handelingsvolgorde HV

Materiaalsuggestie
schoen en broek, hemd en trui

doosje met deksel, handdoek

Score

Visus Observatie

B 1

o/v

2

o/v

Opmerking

4.6 Omgaan met variabelen OV

Materiaalsuggestie
eigen bal en andere ballen,
eigen beker en andere
bekers/kopjes

Score

Visus Observatie

B 1

o/v

materialen die vervormbaar zijn,
materialen die kunnen rollen

2

o/v

vork of holle vormen

3

o/v

lepel

4

o/v

banaan met en zonder schil of
paraplu

5

o/v

bureaustoel op wielen of
speelgoedauto

8

o/v

138

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

1.3 Lichaamsbewustzijn LB

Materiaalsuggestie

Score
C

stoel of doos

139

Visus Observatie

8

o/v

9

o/v

10

o/v

11

o/v

12

o/v

13

o/v

14

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Materiaalsuggestie
zandvormpje of bestek
met rand

Score
9

o/v

onderzetter met ribbel of
broodtrommel met vakje

10

o/v

werkblad TGV C11

11

o/v

werkblad TGV C12

12

o/v

werkblad TGV C13

13

o/v

13

o/v

140

C

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

1.5 Propriocepsis PC

Materiaalsuggestie
drinkbeker of emmertje

Score
16

o/v

blokkentoren

17

o/v

twee bekers

18

o/v

etensbordje met broodstukjes
of fruit en een fruitbakje

19

o/v

tastdomino

20

o/v

werkblad PC C21

21

o/v

dik en dun boek of hoog en
laag doosje

22

o/v

23

o/v

141

C

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

1.5 Propriocepsis PC

Materiaalsuggestie

Score
C

24

Visus Observatie

Opmerking

o/v

2.2 Manipuleren MP

Materiaalsuggestie
stukje brood of rozijntje

Score
C

bolletje deeg of kraal

Visus Observatie

10

o/v

11

o/v

Opmerking

2.3 Tweehandigheid TH

Materiaalsuggestie
emmertje en schep of
schaaltje met lepel

Score
8

o/v

puzzelplankje of voelboekje

9

o/v

(kunst)klei of soepballetje

10

o/v

142

C

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

2.4 Grote en nabije ruimte GNR

Materiaalsuggestie
bal of pop

Score
C

Visus Observatie

11

o/v

12

o/v

Opmerking

3.1 Herkennen HK

Materiaalsuggestie
speelgoedauto met wieltjes
en Legowieltje en doosje met
Legosteentjes

Score
6

o/v

speelvruchtjes van hout of
Tactilo vormen

7

o/v

materialendoos HK C8
huisje-boompje-beestje van
wereldspel-materiaal

8

o/v

143

C

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

3.2 Detailwaarneming DW

Materiaalsuggestie
jas met opdruk of muts
met kwast

Score
C

Visus Observatie

9

o/v

autootje met drie wielen

10

o/v

theedoek met lusje of
brailleregel stoel of doos

11

o/v

werkblad DW C12

12

o/v

werkblad DW C13

13

o/v

Opmerking

3.3 Discrimineren DC

Materiaalsuggestie
boerderijdieren (drie kippen
en één schaap) of playmobile
poppetjes en een fiets

wanten en handschoenen of
doppen en kurken

144

Score
C

Visus Observatie

4

o/v

5

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

3.3 Discrimineren DC

Materiaalsuggestie
autootjes of kralen

Score
6

o/v

logiblokken: 1 rondje, 1 driehoek
en 2 vierkanten

7

o/v

vijf paren Tactilo voorwerpen

8

o/v

zes speelpannetjes of inpaskubussen die in elkaar passen

9

o/v

vijf speelgoedautootjes of
bekers

10

o/v

werkblad DC C11

11

o/v

werkblad DC C12

12

o/v

werkblad DC C13

13

o/v

145

C

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

3.3 Discrimineren DC

Materiaalsuggestie
tastdominospel of een
voelpuzzel

Score
C

blokkenstoof of geometrische
vormenpuzzel

Visus Observatie

14

o/v

15

o/v

Opmerking

3.4 Construeren/Reproduceren CR

Materiaalsuggestie
maxiduplo of maxibambino

Score
6

o/v

zes minispeelgoedautootjes of
kleine kubuskraaltjes

7

o/v

gaatjesbord of insteek mozaïek

8

o/v

twee maal kop en schotel,
theelepel en theezakje

9

o/v

146

C

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

3.5 Deel - geheel relaties DGR

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

tuit van theepot of bril van opa C

4

o/v

veter en schoen of sinaasappel
en schil

5

o/v

pop met bewegende arm of slot

6

o/v

halve en hele appel of boterham
en brood

7

o/v

Opmerking

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Materiaalsuggestie
bord of stoel

Score
4

o/v

pop en (poppen)stoel

5

o/v

blokken of plank

6

o/v

147

C

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Materiaalsuggestie
broodtrommel en rugzak of
gymschoenen en gymtas

Score
7

o/v

jas of fiets

8

o/v

driehoek, vierkant of rechthoek

9

o/v

blokkenstoof

10

o/v

logiblokken: vierkant of kleine
rechthoek

11

o/v

‘ren’ boekjes

12

o/v

148

C

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

3.7 Figuur - ondergrond FO

Materiaalsuggestie
Duplopoppetje en kist met
Duploblokjes of steentje en
schelpjes

Score
C

werkblad FO C4

Visus Observatie

3

o/v

4

o/v

Opmerking

3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Materiaalsuggestie
Duplo-poppetje of
langwerpige blokjes

Score
C

1

Visus Observatie

Opmerking

o/v

3.9 Tactiele taal TT

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

rond, recht of hoekig voorwerp C

3

o/v

voorwerp van hout, plastic,
papier of leer

4

o/v

voorwerp met randje,
inhammetje of deukje (bijv.
tulbandvorm)

5

o/v

149

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

4.1 Taststrategie TS

Materiaalsuggestie
twee doosjes en 6 kleine
voorwerpen

Score
15

o/v

16

o/v

17

o/v

materialendoos TS C18
gewichtszakjes

18

o/v

bierfles-dopjes of knopen

19

o/v

drie verschillende kleine
voorwerpen en bakjes

20

o/v

appel en peer of twee schoenen

150

C

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

4.2 Zelfredzaamheid

Materiaalsuggestie

Score
C

Visus Observatie

7

o/v

schoen met klitteband of
washand

8

o/v

bordjes en bekertjes of kopjes

9

o/v

Opmerking

4.3 Spel SP

Materiaalsuggestie
macaroni en pannetje of
telefoon met hoorn

Score
8

o/v

ongekookte macaroni of zand

9

o/v

pop en poppenkleding

10

o/v

151

C

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

4.4 Koppelen object aan functie OF

Materiaalsuggestie
deur met slot of rolgordijn

Score
C

Visus Observatie

6

o/v

knijpers en wasgoed of
vuilnisbak en vuilniszak

7

o/v

knijpers en wasgoed of
vuilnisbak en vuilniszak

8

o/v

Opmerking

4.5 Handelingsvolgorde HV

Materiaalsuggestie
broodtrommel, drinkbeker en
rugzak of speelgoedserviesje
en limonade

Score
3

o/v

doekje

4

o/v

speelgoedcassette-recorder en
cassettebandje

5

o/v

152

C

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
C / 4-6 jaar

4.6 Omgaan met variabelen OV

Materiaalsuggestie
tandenborstel of pan

Score
7

o/v

8

o/v

pop en poppenstoeltje

9

o/v

prullenbak en emmer of motor
en fiets

10

o/v

satehstokje of hobbylijm

11

o/v

153

C

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
D / 6-9 jaar

1.3 Lichaamsbewustzijn LB

Materiaalsuggestie

lepel

Score

Visus Observatie

D 15

o/v

16

o/v

17

o/v

18

o/v

19

o/v

Opmerking

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Materiaalsuggestie
materialendoos TGV D14
huisjes

werkblad TGV D15

154

Score

Visus Observatie

D 14

o/v

15

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
D / 6-9 jaar

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Materiaalsuggestie
werkblad TGV D16

Score

Visus Observatie

D 16

o/v

materialendoos TGV D17
cilinders van stof

17

o/v

werkblad TGV D18

18

o/v

werkblad TGV D19

19

o/v

braille (lees) boek

20

o/v

Opmerking

1.5 Propriocepsis PC

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

zandvormpje of insteekpuzzel

D 25

o/v

zandvormpje of insteekpuzzel

26

o/v

155

Opmerking

Hoofdstuk 7
D / 6-9 jaar

1.5 Propriocepsis PC

Materiaalsuggestie
werkblad PC D27 a+b

lege en volle multomap of
twee verstelbare tafels

Score

Visus Observatie

D 27

o/v

28

o/v

Opmerking

2.2 Manipuleren MP

Materiaalsuggestie
vijf paperclips of vijf fiches

Score
D 12

Visus Observatie

Opmerking

o/v

2.3 Tweehandigheid TH

Materiaalsuggestie

brailleschrijfmachine met blad

156

Score

D 11

Visus Observatie

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
D / 6-9 jaar

3.1 Herkennen HK

Materiaalsuggestie
materialendoos HK D9 6
plankjes met textuur

Score
D 9

materialendoos HK D10 6
plankjes met lijnen

Visus Observatie

Opmerking

o/v

10

o/v

3.2 Detailwaarneming DW

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

werkblad DW D14

D 14

o/v

werkblad DW D15

15

o/v

Opmerking

3.3 Discrimineren DC

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

werkblad DC D16

D 16

o/v

werkblad DC D17

17

o/v

157

Opmerking

Hoofdstuk 7
D / 6-9 jaar

3.3 Discrimineren DC

Materiaalsuggestie
werkblad DC D18

Score

Visus Observatie

D 18

o/v

een theepot van een speelgoedserviesje, een poppenschoentje,
een echte theepot, een echte
schoen en 8 andere willekeurige
voorwerpen

19

o/v

cijferdominostenen of
tastdobbelstenen

20

o/v

werkblad DC D21

21

o/v

werkblad DC D22

22

o/v

werkblad DC D23

23

o/v

werkblad DC D24

24

o/v

158

Opmerking

Hoofdstuk 7
D / 6-9 jaar

3.4 Construeren/Reproduceren CR

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

D 10

o/v

Legosteentjes of
Duplosteentjes

11

o/v

stoel of doos

12

o/v

Opmerking

3.5 Deel - geheel relaties DGR

Materiaalsuggestie

puzzel van een meisje of
magneetbord met stukjes

Score

Visus Observatie

8

o/v

9

o/v

Opmerking

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Materiaalsuggestie
plant met pot of schalen
die in elkaar passen

159

Score
D 13

Visus Observatie
o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
D / 6-9 jaar

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Materiaalsuggestie
werkblad TR D14a+b

Score
14

o/v

magneetbord met magneetrondje of braillepapier en sticker

15

o/v

klok met wijzers of
speelgoedautootje

16

o/v

materialendoos TR D17 flesjes

17

o/v

werkblad TR D18

18

o/v

liniaal of potlood

19

o/v

boekje of rechthoekige
placemat

20

o/v

21

o/v

160

C

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
D / 6-9 jaar

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Materiaalsuggestie
klein poppenhuis

Score

Visus Observatie

D 22

o/v

bed of jas

23

o/v

tafelkleed of tekenmap en
handtas

24

o/v

Opmerking

3.7 Figuur - ondergrond FO

Materiaalsuggestie
(sport)schoen met
merk op zool

Score

Visus Observatie

D 5

o/v

werkblad FO D6

6

o/v

werkblad FO D7

7

o/v

161

Opmerking

Hoofdstuk 7
D / 6-9 jaar

3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Materiaalsuggestie
denneboompjes van
wereldspelmateriaal of
dikke logiblokken

bolletje en rondje, vierkantje
en kubusblokje, balkje en
rechthoek

Score

Visus Observatie

D 2

o/v

3

o/v

Opmerking

3.9 Tactiele taal TT

Materiaalsuggestie
ribbelig, ruw, bobbelig of
harig oppervlak

Score

Visus Observatie

D 6

o/v

onderzetter met ribbel en
schelp met ribbel of zeef met
gaatjes en hor met gaatjes

7

o/v

pan

8

o/v

9

o/v

10

o/v

korrelige, kleverige of
kruimelige substantie

162

Opmerking

Hoofdstuk 7
D / 6-9 jaar

4.1 Taststrategie TS

Materiaalsuggestie
autootjes of zandvormpjes

Score

Visus Observatie

D 21

o/v

noppenbord met nop

22

o/v

twee boeken of twee bladen
braillepapier

23

o/v

identieke zandvormpjes

24

o/v

25

o/v

sorteerbak of gaatjesbord

26

o/v

schooltafel of kast met plank

27

o/v

stokjes of touwtje

28

o/v

163

Opmerking

Hoofdstuk 7
D / 6-9 jaar

4.2 Zelfredzaamheid ZR

Materiaalsuggestie
brood en boter of beker

Score

Visus Observatie

D 10

Opmerking

o/v

4.3 Spel SP

Materiaalsuggestie
pop of poppenhuis

garage en autootjes

Score

Visus Observatie

D 11

o/v

12

o/v

Opmerking

4.4 Koppelen object aan functie OF

Materiaalsuggestie
cd-speler of toetsenbord

Score
D 9

Visus Observatie

Opmerking

o/v

4.5 Handelingsvolgorde HV

Materiaalsuggestie

Score
D 7

164

Visus Observatie
o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
D / 6-9 jaar

4.5 Handelingsvolgorde HV

Materiaalsuggestie
brailleermachine en papier

Score

Visus Observatie

D 8

o/v

theedoek of tafelkleed

9

o/v

gebrailleerde tekst

10

o/v

Opmerking

4.6 Omgaan met variabelen OV

Materiaalsuggestie

fruitschaal of telefoontoestel

doorgesneden appel of
kledingstuk

165

Score

Visus Observatie

D 12

o/v

13

o/v

14

o/v

15

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
D / 6-9 jaar

4.6 Omgaan met variabelen OV

Materiaalsuggestie
melkkarton of papier

Score

Visus Observatie

D 16

o/v

donzen dekbed en zak
aardappelen of gummetje en
potlood

17

o/v

emmer en pop

18

o/v

166

Opmerking

Hoofdstuk 7
E / 9-12 jaar

1.3 Lichaamsbewustzijn LB

Materiaalsuggestie

Score
20

o/v

21

o/v

Materiaalsuggestie

Score

lepel

Visus Observatie

22

Visus Observatie

Opmerking

Opmerking

o/v

1.4 Tastgevoeligheid TGV

Materiaalsuggestie
materialendoos TGV E21
plankjes met textuur

Score
21

o/v

22

o/v

werkblad TGV E23

23

o/v

Braille (lees) boek

24

o/v

167

E

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
E / 9-12 jaar

1.5 Propriocepsis PC

Materiaalsuggestie
werkblad PC E29 a+b

Score
E

Visus Observatie

29

o/v

rechthoekig dienblad of vel
braillepapier

30

o/v

werkblad PC E31 a+b

31

o/v

Opmerking

2.3 Tweehandigheid TH

Materiaalsuggestie
vel A4, touw met knoop

168

Score
E

Visus Observatie

12

o/v

13

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
E / 9-12 jaar

3.2 Detailwaarneming DW

Materiaalsuggestie
werkblad DW E16

Score
E

werkblad DW E17

Visus Observatie

16

o/v

17

o/v

Opmerking

3.3 Discrimineren DC

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

materialendoos DC E25 gelijke E
vormen met afleidende texturen

25

o/v

materialendoos DC E26 zwarte
plank met vakjes

26

o/v

werkblad DC E27

27

o/v

twee reeksen van vijf kleine
voorwerpen

28

o/v

werkblad DC E29

29

o/v

169

Opmerking

Hoofdstuk 7
E / 9-12 jaar

3.3 Discrimineren DC

Materiaalsuggestie
werkblad DC E30

Score
E

Visus Observatie

30

o/v

werkblad DC E31

31

o/v

werkblad DC E32

32

o/v

werkblad DC E33

33

o/v

Opmerking

3.4 Construeren/Reproduceren CR

Materiaalsuggestie
reliëfpapier

voorbeeldfoto CR E14

170

Score
E

Visus Observatie

13

o/v

14

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
E / 9-12 jaar

3.5 Deel - geheel relaties DGR

Materiaalsuggestie
hak van een schoen of
toets van een keybord

Score
E

Visus Observatie

10

o/v

werkblad DGR E11

11

o/v

blokjes en een tijdbalk
of liniaal en tafel

12

o/v

Opmerking

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Materiaalsuggestie
voorbeeldfoto TR E25
materialendoos TR E 25
magneetdieren

Score
25

o/v

werkblad TR E26a+b
materialendoos TR E26 driehoek
en vierkant

26

o/v

werkblad TR E27

27

o/v

werkblad TR E28a+b

28

o/v

171

E

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
E / 9-12 jaar

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Materiaalsuggestie
voorbeeldfoto TR E29
materialendoos TR E29
mozaïekstukjes

Score
E

Visus Observatie

29

o/v

30

o/v

werkblad TR E31 voorbeeldfoto
TR E31 materialendoos TR E31 4
kleine voorwerpen

31

o/v

werkblad TR E32

32

o/v

materialendoos TR E33
configuraties

33

o/v

Opmerking

3.7 Figuur - ondergrond FO
Materiaalsuggestie
werkblad FO E8

werkblad FO E9

172

Score
E

Visus Observatie

8

o/v

9

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
E / 9-12 jaar

3.7 Figuur - ondergrond FO

Materiaalsuggestie
werkblad FO E10a+b

Score
E

Visus Observatie

10

o/v

werkblad FO E11

11

o/v

werkblad FO E12

12

o/v

werkblad FO E13

13

o/v

werkblad FO E14

14

o/v

Opmerking

3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Materiaalsuggestie
materialendoos DTD E4
tastbare afdruk met 3D vorm

leeg doosje

173

Score
E

Visus Observatie

4

o/v

5

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
E / 9-12 jaar

3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Materiaalsuggestie
werkblad DTD E6 a+b+c+d

Score
E

6

Visus Observatie

Opmerking

o/v

3.9 Tactiele taal TT

Materiaalsuggestie
werkblad TT E11

Score
E

twee verschillende schoenen

Visus Observatie

11

o/v

12

o/v

Opmerking

4.1 Taststrategie TS

Materiaalsuggestie

Score
E

174

Visus Observatie

29

o/v

30

o/v

31

o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
E / 9-12 jaar

4.2 Zelfredzaamheid ZR

Materiaalsuggestie
melkkarton of brood en boter

Score
E

Visus Observatie

11

o/v

12

o/v

Opmerking

4.3 Spel SP

Materiaalsuggestie
gezelschapsspel met
dobbelsteen en pion

Score
E

knutselmateriaal

Visus Observatie

13

o/v

14

o/v

Opmerking

4.4 Koppelen object aan functie OF

hamer en spijker of garde en
slagroom

Score
E

175

10

Visus Observatie
o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
E / 9-12 jaar

4.5 Handelingsvolgorde HV

Materiaalsuggestie
schoen met veters, cadeau
met papier en plakband

Score
E

11

Visus Observatie

Opmerking

o/v

4.6 Omgaan met variabelen OV

Materiaalsuggestie
vergiet en schepnet

176

Score
E

19

Visus Observatie
o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
F / 12-16 jaar

1.5 Propriocepsis PC

Materiaalsuggestie
werkblad PC F32

Score
F

32

Visus Observatie

Opmerking

o/v

2.3 Tweehandigheid TH

Materiaalsuggestie
liniaal en reliëfpapier

Score
F

14

Visus Observatie

Opmerking

o/v

3.3 Discrimineren DC

Materiaalsuggestie
werkblad DC F34

Score
34

o/v

werkblad DC F35

35

o/v

werkblad DC F36

36

o/v

177

F

Visus Observatie

Opmerking

Hoofdstuk 7
F / 12-16 jaar

3.4 Construeren/Reproduceren CR

Materiaalsuggestie
werkblad CR F15 en tekenmap
met reliëfpapier

Score
F

15

Visus Observatie

Opmerking

o/v

3.5 Deel - geheel relaties DGR

Materiaalsuggestie
werkblad DGR F13

Score
F

13

Visus Observatie

Opmerking

o/v

3.6 Tactiel ruimtelijk TR

Materiaalsuggestie
voorbeeldfoto TR F34
materialendoos TR F34
kleine voorwerpen

werkblad TR F35

Score
F

Visus Observatie

34

o/v

35

o/v

Opmerking

3.7 Figuur - ondergrond FO

Materiaalsuggestie
werkblad FO F15

178

Score
15

Visus Observatie
o/v

Opmerking

Hoofdstuk 7
F / 12-16 jaar

3.8 Drie/twee dimensionaal DTD

Materiaalsuggestie
werkblad DTD F7 materialendoos DTD F7 kubus en cylinder

Score
F

Visus Observatie

7

o/v

reliëf-globe en reliëfwereldkaart

8

o/v

reliëfplattegrond van bekende
omgeving

9

o/v

Opmerking

4.1 Taststrategie TS

Materiaalsuggestie
aardrijkskundige kaart of
O&M plattegrond

Score
F

32

Visus Observatie

Opmerking

o/v

4.2 Zelfredzaamheid ZR

Materiaalsuggestie

Score
F

lade met messen of strijkijzer
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Visus Observatie

13

o/v

14

o/v

Opmerking
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F / 12-16 jaar

4.2 Zelfredzaamheid ZR

Materiaalsuggestie
lippenbalsem

Score
F

Visus Observatie

15

Opmerking

o/v

4.3 Spel SP

Materiaalsuggestie

Score
F

Visus Observatie

15

Opmerking

o/v

4.4 Koppelen object aan functie OF

Materiaalsuggestie

Score

Visus Observatie

munten en papiergeld

11

o/v

wasmachine of magnetron

12

o/v

180

Opmerking
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4.5 Handelingsvolgorde HV

Materiaalsuggestie
plastic zak of pak koffie

Score
F

Visus Observatie

12

o/v

weekendtas of gieter

13

o/v

knoop en naaigerei of
bakspullen voor cake

14

o/v

Opmerking

4.6 Omgaan met variabelen OV

Materiaalsuggestie
plattegrond
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Score
20

Visus Observatie
o/v

Opmerking
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Verzamelformulier Tactiel-sensorisch functioneren
Naam kind: 					

Datum:

Vorig formulier:
A

TG A1

OM A1

LB A1

TGV A1

PC A1

TG A2

OM A2

LB A2

TGV A2

PC A2

TG A3

OM A3

LB A3

TGV A3

PC A3

TG A4

OM A4

LB A4

TGV A4

PC A4

TG A5

OM A5

TGV A5

PC A5

TG A6

OM A6

TGV A6

PC A6

TG A7

OM A7

PC A7

TG A8

OM A8

PC A8

TG A9

OM A9

TG A10

OM A10
OM A11
OM A12
OM A13
OM A14

B

OM B15
OM B16

LB B5

TGV B7

LB B6

TGV B8

LB B7

PC B9
PC B10
PC B11
PC B12
PC B13
PC B14
PC B15

C

LB C8

TGV C9

PC C16

LB C9

TGV C10

PC C17

LB C10

TGV C11

PC C18

LB C11

TGV C12

PC C19

LB C12

TGV C13

PC C20

LB C13

PC C21

LB C14

PC C22
PC C23
PC C24

D

LB D15

TGV D14

PC D25

LB D16

TGV D15

PC D26

LB D17

TGV D16

PC D27

LB D18

TGV D17

PC D28

LB D19

TGV D18
TGV D19
TGV D20

E

LB E20

TGV E21

PC E29

LB E21

TGV E22

PC E30

TGV E23

PC E31

LB E22

TGV E24
F
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PC F32
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Verzamelformulier Tactiel-motorisch functioneren
Naam kind: 					

Datum:

Vorig formulier:
A

TO A1

MP A1

TH A1

GNR A1

TO A2

MP A2

TH A2

GNR A2

TO A3

MP A3

TH A3

GNR A3

TO A4

MP A4

TH A4

GNR A4

TO A5

GNR A5

TO A6

GNR A6

TO A7

GNR A7

TO A8

GNR A8

TO A9
TO A10
TO A11
B

TO B12

MP B5

TH B5

GNR B9

TO B13

MP B6

TH B6

GNR B10

TO B14

MP B7

TH B7

MP B8
MP B9
C

MP C10

TH C8

GNR C11

MP C11

TH C9

GNR C12

TH C10
D
E

MP D12

TH D11
TH E12
TH E13

F
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TH F14

Deze pagina vervangen door het A3 verzamelformulier
van Tactiel-perceptueel functioneren
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Verzamelformulier Praktische vaardigheden
Naam kind: 					

Datum:

Vorig formulier:
A TS A1

ZR A1

SP A1

OF A1

PC A1

TS A2

ZR A2

SP A2

OF A2

PC A2

TS A3

ZR A3

SP A3

OF A3

PC A3

TS A4

ZR A4

SP A4

PC A4

TS A5

PC A5

TS A6

PC A6

TS A7

PC A7

TS A8

PC A8

TS A9
TS A10
B TS B11

ZR B5

SP B5

OF B4

HV B1

OV B1

TS B12

ZR B6

SP B6

OF B5

HV B2

OV B2

TS B13

SP B7

OV B3

TS B14

OV B4
OV B5
OV B6

C TS C15

ZR C7

SP C8

OF C6

HV C3

OV C7

TS C16

ZR C8

SP C9

OF C7

HV C4

OV C8

TS C17

ZR C9

SP C10

OF C8

HV C5

OV C9

HV C6

OV C10

TS C18
TS C19

OV C11

TS C20
D TS D21

ZR D10

HV D7

OV D12

HV D8

OV D13

TS D23

HV D9

OV D14

TS D24

HV D10

OV D15

TS D22

SP D11

OF D9

SP D12

TS D25

OV D16

TS D26

OV D17

TS D27

OV D18

TS D28
E TS E29

ZR E11

SP E13

TS E30

ZR E12

SP E14

ZR F13

SP F15

OF E10

HV E11

OV E19

OF E11

HV F12

OV F20

OF E12

HV F13

TS E31
F TS F32

ZR F14
ZR F15
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HV F14
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Deze 2 lege pagina's (187 en 188) vervangen door de twee A3 pagina's
Factoren van Invloed.
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8. Factoren van invloed
8.1
Kindvariabelen Algemeen
8.1.1
Leefwereld
De capaciteiten van een kind worden zowel bepaald door de aanleg (nature), als door de omgeving
(nurture). Als we de mogelijkheden van een kind onderzoeken of observeren, is het van belang
kennis te nemen van de leefwereld waarin het kind opgroeit. Dit is bepalend voor het feit of een kind
de capaciteiten, waarover het beschikt optimaal kan benutten.
Is een omgeving stimulerend voor een kind, wordt het uitgelokt om zelf op onderzoek uit te gaan en
krijgt het hiervoor materiaal en kansen? Heeft het kind de mogelijkheid al gehad om verschillende
ervaringen op te doen, bijvoorbeeld met speelgoed? Heeft het kind al verschillende poppen in de
handen gehad, waardoor het weet dat een pop niet altijd hetzelfde is, of kent het er maar één.Kennis
over dit soort feiten is belangrijk bij het interpreteren van de gedragingen of uitingen van een kind.
Hoe is de structuur in de thuissituatie? Voor kinderen met een ernstige visuele beperking is het
extra van belang, dat er een heldere structuur is in de nabije omgeving. Hierdoor krijgen zij eenvoudiger greep op de voor hen zo complexe en abstracte wereld. Het kunnen terugvinden van spullen
motiveert bijvoorbeeld om ernaar op zoek te gaan. Kan het kind veilig rondlopen of struikelt het over
onverwachte voorwerpen? Het kind moet zich veilig voelen om op verkennings- en ontdekkingstocht
te gaan. Eerdere succes- of faalervaringen spelen hier een belangrijke rol in.
Hoe is de relatie van het kind met zijn ouders en omgeving? Welke invloed heeft de aanwezigheid van ouders op het kind? Is het kind ook ‘op zijn gemak’ bij afwezigheid van ouders? Maakt het
kind een gelukkige indruk of lijkt het zich onveilig te voelen? Het is belangrijk zicht te hebben op
de relatie van een kind met zijn ouders, wanneer je gedrag van een kind gaat interpreteren in een
onderzoekssituatie. De aan- of afwezigheid van ouders, kan bepalend zijn voor de houding en de
prestaties, die het kind laat zien in deze setting. Sommige kinderen zijn nog zo angstig, dat ze niets
presteren, als een vreemde hen opdrachten voorlegt, terwijl een ander kind een juist actievere
houding aanneemt zonder ouders. Informatie over de houding van het kind thuis, geeft een vollediger
beeld van de mogelijkheden van een kind.
Welke culturele achtergrond heeft een kind en wat is de invloed hiervan? Binnen sommige geloofsovertuigingen is het ‘krijgen’ van een kind met een beperking een straf, bij anderen een zegen of
opdracht. Dit is uiteraard sterk van invloed op de manier waarop ouders in contact zullen gaan met
hun kind. In hoeverre ‘spelen’ voor een kind van belang is om zich goed te kunnen ontwikkelen, wordt
in verschillende milieus anders gewaardeerd. Dit beïnvloedt de mate waarin een kind gestimuleerd
dient te worden, om bijvoorbeeld verschillend (spel)materiaal te verkennen en onderzoeken.
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8.1.2
Fysieke gesteldheid
Het lijkt een open deur dat de fysieke gesteldheid van belang is voor het tactiel functioneren.
Wanneer de gezondheid van een kind te wensen overlaat, zal het immers over de hele linie minder
presteren.
Zowel de gezondheid als de conditie spelen een rol bij de aandacht die het kind kan hebben voor een
tactiele taak. En zonder aandacht is er niet voldaan aan de meest basale voorwaarde voor tactiel
waarnemen en functioneren.
Naast bijvoorbeeld een ‘griepje’ of een opkomende oorontsteking die de tastzin tijdelijk kunnen
verminderen, zijn er ook specifieke, lichamelijke, problemen te noemen die het niveau van tactiel
functioneren in grote mate bepalen.
Om te beginnen, de cerebrale parese die zowel bij normaal lerende als moeilijk lerende kinderen kan
voorkomen. Daarbij is vaak sprake van spasticiteit, een verhoogde spierspanning, ook wel tonus
genoemd. Dit kan duidelijk zichtbaar zijn maar ook, min of meer, verborgen voorkomen. De grove en
de fijne motoriek worden er sterk door beïnvloed. Met name de contróle over het bewegen is dan
onvoldoende.
Dit geldt ook voor ziektebeelden waarbij de spierspanning juist te laag is of fluctueert.
Hoewel bij de tast de grove motoriek meestal niet op de voorgrond staat, is het toch verstandig de
invloed daarvan in de overwegingen te betrekken. Bijvoorbeeld bij het aftasten van grote objecten,
waarnemen van hoogteverschillen of ordenen van gebruiksvoorwerpen bij Praktische vaardigheden.
Het spreekt voor zich dat een goede fijne motoriek een voorwaarde is voor adequaat tactiel functioneren. Met name gedifferentieerd kunnen bewegen van vingers en duim en een goede samenwerking
van de linker en de rechter lichaamshelft zijn van groot belang. Helaas zijn dit bij spasticiteit nu juist
de vaardigheden waarmee het kind grote moeite heeft. Dit geldt ook voor een te lage of
fluctuerende tonus.
Bij een cerebrale parese kan zich nog een ander probleem voordoen. Door de hersenbeschadiging
worden tactiele prikkels vaak verschillend geregistreerd in de beide hersenhelften. Dit kan zover
gaan dat een kind zich de aanwezigheid van een lichaamshelft niet of onvoldoende bewust is, hetgeen verregaande consequenties kan hebben voor het functioneren van dit kind, ook bij het tasten.
In het algemeen kan worden gesteld dat met name neurologische aandoeningen er de oorzaak van
zijn dat tactiele prikkels niet goed kunnen worden verwerkt (zie ‘Alarmsignalen’). Bij een slechte aanleg van de verbindingen tussen beide hersenhelften wordt vooral de interpretatie en het
‘koppelen’ van tactiele stimuli vanuit beide lichaamshelften bemoeilijkt.
Verder kan de huid afwijkingen of beschadigingen vertonen, waardoor tastprikkels niet of
onvoldoende kunnen worden waargenomen.
Een bijzonder probleem doet zich voor bij kinderen waarbij er sprake is van een progressief
ziektebeeld. Bij deze, in eerste instantie, meestal volkomen normale kinderen, is een voortdurende
aanpassing aan de verminderende vermogens, dus achteruitgang in functioneren, noodzakelijk.
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8.1.3
Modaliteiten
Via de verschillende zintuigen kunnen wij informatie opnemen. Elk zintuig geeft specifieke gegevens
over een voorwerp, persoon of situatie. Het ruggemerg en de hersenen selecteren en verbinden de
informatie vanuit verschillende zintuigen. We ontvangen input vanuit het gezichtsvermogen, het
gehoor, de tast, de smaak, de reuk, het evenwicht en de propriocepsis (zie ‘Propriocepsis’).
Bij het zich eigen maken van nieuwe concepten (zie ’Executieve vaardigheden’) verdient het de voor
keur, zoveel mogelijk modaliteiten (zintuigen) in te zetten, aangezien het nieuw verworven concept
dan zo breed mogelijk ingevuld wordt. Sommige kinderen hebben uit zichzelf een ‘voorkeurszintuig’;
dit lijkt doorgaans het zintuig te zijn, waarmee informatie het snelst begrepen wordt.
Zo kan het zijn dat het visuele zintuig bij een kind met een ernstige visuele beperking toch de voor
keur heeft. Soms is een andere modaliteit nog te onbekend om op te vertrouwen (bijvoorbeeld bij
een teruglopend gezichtsvermogen) of worden kinderen belemmerd om informatie op een bepaalde
manier te verwerven (bijvoorbeeld bij een tactiele afweer). Het is van belang om de oorzaak te weten
van het feit of een zintuig wel of niet wordt ingeschakeld.
Voorwerpen worden vaak tegelijkertijd met verschillende zintuigen waargenomen; het kind bekijkt
een voorwerp (visueel) wat het in de handen heeft, krabt eraan, slaat erop (tactiel), rammelt ermee,
tikt erop, gooit het weg (auditief), weegt het (propriocepsis), ruikt eraan (reuk) en likt (smaak).
Op deze wijze worden voorwerpen verkend.
Als een kind wat ouder wordt, verloopt de verkenning van nieuwe voorwerpen vaak wat subtieler;
je merkt niet altijd op, of ‘iets betasten en interpreteren’ soms gepaard gaat met wat geluid. Het is
van belang zicht te krijgen op de waarde van alle modaliteiten. Samen geven zij het meest complete
beeld. Wanneer een kind niet spontaan alle zintuigen inschakelt, kan het kind gestimuleerd worden
dit wél te doen. Je kunt het zintuig, dat het meest verwaarloosd wordt, bijvoorbeeld prikkelen door
een extra input te geven, zodat je dit zintuig niet kunt negeren.
Bij het leren heeft ieder kind doorgaans zijn voorkeursmodaliteit. Bij veel kinderen met een visuele
beperking zien we een voorkeur voor het auditief-verbale zintuig. Zij hebben taal nodig om hun
handelen/manipuleren te ondersteunen. Om een kind zo effectief mogelijk iets aan te leren, is het
raadzaam, dit het meest of allereerst via het voorkeurszintuig aan te bieden. Het gevaar bestaat
echter dat modaliteiten elkaars concurrenten worden, als de zintuigen sterk in kwaliteit en bruikbaarheid verschillen.
8.1.4
Persoonlijkheidskenmerken
Naast de aanleg om informatie te kunnen verwerken, speelt de persoonlijkheid van het kind een zeer
bepalende rol in de wijze waarop tactiele input benaderd wordt. De persoonlijkheidsstructuur van
een kind kan zowel een stimulerende als een remmende invloed hebben op de tastontwikkeling.
Dit wordt voor een belangrijk deel bepaald door eerdere ervaringen, die negatief of positief gekleurd
kunnen zijn. De persoonlijkheid van het kind is van invloed op de manier waarop met deze gegevens
wordt omgegaan. Als een kind bijvoorbeeld onzeker is, wordt een faal-ervaring heel anders verwerkt
dan door een zelfverzekerd kind. Er zijn vele verschillende beschrijvingen en indelingen van persoonlijkheidskenmerken. Ook het in kaart brengen van de persoonlijkheidsstructuur van een persoon
gebeurt op diverse manieren; zowel klinisch (vanuit een gesprek of observatie) als aan de hand van
testgegevens. De kenmerken, die hier beschreven worden, staan niet geordend volgens een officiële
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indeling of theorie, maar willekeurig onder elkaar. Alle kenmerken worden beschreven in relatie tot
het tactiel waarnemen en functioneren.
Indien meer inzicht in de persoonlijkheid van het kind wenselijk is, kan aanvullend onderzoek, door
bijvoorbeeld een psycholoog of orthopedagoog, overwogen worden.
De motivatie van een kind is sterk van invloed op de tactiele waarneming. Als de motivatie ontbreekt, gaat het kind minder actief op verkenning of onderzoek uit, waardoor het minder informatie
verkrijgt. Het is altijd belangrijk om tevens zicht te krijgen op de oorzaak van een beperkte of sterke
motivatie om te tasten. De interesse die een kind heeft in de omgeving en taken bepaalt tevens
sterk de hoeveelheid van de input en het tempo waarin dit verwerkt kan worden. De interesse wordt
vaak sterk bepaald door het begripsvermogen; wanneer informatie geen betekenis heeft of krijgt,
neemt de interesse af. Het is bij de aanpak van nieuwe taken altijd van belang een ingang te kiezen
bij het kind, waarmee de interesse gewekt kan worden.
De mate waarin het kind vertrouwen heeft in eigen mogelijkheden en in de input van de tast,
speelt uiteraard ook een belangrijke rol bij het tactiel waarnemen en functioneren. Wanneer een
kind gedwongen moet overschakelen op een andere modaliteit, bijvoorbeeld door een teruglopend
gezichtsvermogen, neemt de onzekerheid vaak toe. Het is moeilijk weer vertrouwen te krijgen in de
nieuwe wijze van informatie verkrijgen en verwerken. Het vertrouwen, dat het kind in eigen mogelijkheden heeft, hetgeen mede bepaald wordt door eerdere succes-ervaringen, is sterk van invloed op
dit proces.
Ook de manier waarop kinderen zelf eigen succes- en faalervaringen beoordelen, geeft informatie
over de persoonlijkheidsstructuur (attributie-theorie) en kan een ingang zijn voor interventie. Als
een kind bijvoorbeeld succes altijd aan toeval wijdt en falen aan eigen mogelijkheden, staat een kind
heel anders ten opzichte van taken en prestaties, dan een kind die succes toeschrijft aan eigen
capaciteiten en falen aan pech of ‘stomme opdrachten’.
Het doorzettingsvermogen en de frustratietolerantie bepalen de mate waarin een kind met taken,
opdrachten of verkenningstochten dóórgaat, ondanks negatieve ervaringen. Geeft het kind de moed
snel op of zet het door voor een nieuwe poging.
Het spreekt voor zich dat deze houding in samenhang gezien moet worden met het tactiel
functioneren, wat veel vraagt van de concentratie, en daarmee ook het doorzettingsvermogen.
Door kinderen extra te ondersteunen of feedback te geven op prestaties kan het doorzettingsvermogen gestimuleerd worden.
De handicap-beleving is ook sterk bepalend voor de wijze waarop het kind het ‘tast-zintuig’ wil
inzetten. Als een kind een negatief gevoel heeft ten aanzien van blind zijn en tasten, hetgeen vaak
zichtbaar is na een trauma of bij een teruglopend gezichtsvermogen, bepaalt deze houding de mate
waarin nieuwe informatie via dit zintuig kan worden opgedaan.
Soms zie je bij kinderen een sterke tast- angst of zelfs tast-verzet. Bij jonge kinderen wordt dit
soms veroorzaakt door een tactiele afweer (zie ook ‘Alarmsignalen’). Het is altijd belangrijk de
oorzaak van dit gedrag te achterhalen. Zolang de tast-angst of het verzet bestaat, is dit zintuig
sterk geblokkeerd. Uitgangspunt in de aanpak zal moeten zijn om eerst deze houding te veranderen.
Het werken met het tactiele kanaal forceren werkt bijna altijd averechts, mogelijk omdat de tast ook
een sterke beschermende functie heeft. Immers ‘als je me aanraakt, kom je wel heel dichtbij’ en dat
is voor sommige kinderen zeer bedreigend.
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8.1.5
Intelligentie/ ontwikkelingsniveau
Een algemeen aanvaarde definitie van intelligentie ontbreekt. Vaak wordt aangesloten bij de
definitie van Wechsler: ”Intelligence is the overall capacity of an individual to understand and cope
with the world around him. This definition conceives of intelligence as an overall or global entity.
That is a multy-determined and multi-faced entity rather than an independent, uniquely defined
trait. It avoids singling out any ability, however esteemed (e.g. abstract reasening) as crucial or
overwhelming important”.
Het intelligentieniveau bepaalt op welke manier kinderen informatie, die tot hen komt kunnen
opnemen en verwerken, interpreteren, ermee redeneren, er conclusies eruit trekken etc..
De intelligentie wordt vaak onderverdeeld in een verbaal niveau en een non-verbaal niveau.
Bij kinderen wordt dit gemeten met diverse intelligentietesten, waarvan de WISC-RN (Wechsler) de
meest gangbare is. Voor blinde kinderen zijn hiervan echter alleen de verbale subtests bruikbaar. In
1987 heeft Riet Dekker een intelligentietest ontwikkeld voor visueel gehandicapte kinderen van zes
tot zestien jaar, waarin haptische of performale subtests zijn opgenomen. Zij voert als belangrijke
reden aan om de haptische tests op te nemen voor visueel gehandicapte kinderen :”De verbale vaardigheid van visueel gehandicapte kinderen is meestal vrij goed ontwikkeld.
Als men wil nagaan of er sprake is van een evenwichtige ontwikkeling van vaardigheden moet men
over tests beschikken die een beroep doen op de haptische vaardigheid en in minder sterke mate op
auditief/verbale vaardigheden”.
Wanneer er gegevens zijn over de verbale en non-verbale intelligentie van het kind is het belangrijk
dit in de analyse van de scores op de items van het Tactiel Profiel, mee te nemen.
De prestaties op de intelligentietest geven inzicht in de sterke en zwakke vaardigheden van een
kind. Dit speelt altijd een belangrijke rol, als een kind geconfronteerd wordt met nieuwe of andere
taken. Dit is het geval, als het kind voor het eerst onbekende items van het Tactiel Profiel voorgelegd krijgt...
De cognitie is van invloed op het kunnen begrijpen en interpreteren van de tactiele informatie. Het
vertalen van wat met de tast wordt waargenomen, het zin geven aan de input, wordt gestuurd vanuit
de hersenen. Diverse parameters zijn van invloed op de mate waarin en wijze waarop de informatie
wordt opgenomen en vertaald.
Het is belangrijk om te weten of een kind sterker is op verbaal - of op non-verbaal gebied. Hiermee
kan rekening gehouden worden bij het aanbieden van bijvoorbeeld nieuwe tactiele input. Er kan gekozen worden om juist het zwakkere zintuig te stimuleren of het kind te faciliteren door ondersteunend
gebruik te maken van een sterk zintuig.
Stel bijvoorbeeld dat een kind verbaal veel mogelijkheden heeft. Dan kan het verbaal ondersteunen
bij het opdoen van nieuwe tastindrukken helpen, om deze indrukken eenvoudiger te kunnen onthouden en oproepen.
Het ontwikkelings- en intelligentieniveau bepalen ook de grenzen van wat je een kind aanbiedt.
Als een kind bijvoorbeeld functioneert op het niveau van een peuter, bied je geen taken aan van een
vijf-jarige, waarop een kind gedoemd is te falen.
Ga daarom altijd na, bijvoorbeeld aan de hand van dossiergegevens, op welk niveau een kind functioneert en of de scores op de items van het Tactiel Profiel corresponderen met de verwachtingen,
vanuit de bevindingen van het intelligentie-of ontwikkelingsonderzoek

193

Hoofdstuk 8

Eén specifieke fase in de ontwikkeling verdient extra aandacht, te weten het verwerven van het
besef van objectconstantie. Dit betekent dat kinderen begrijpen dat personen of voorwerpen
constant zijn, los van de aanwezigheid ervan. Kinderen met een normaal gezichtsvermogen
verwerven dit begrip tussen het tweede en derde levensjaar; bij kinderen met een ernstige visuele
beperking ontwikkelt dit begrip zich ruim een jaar later. Het is voor deze groep kinderen veel
moeilijker te ontdekken, dat personen en voorwerpen blijven bestaan en terug kunnen komen al ‘zie,
voel of hoor je ze een periode niet’. Mensen en objecten verdwijnen en verschijnen, zonder dat de
kinderen hier ‘zicht’ op hebben. Het besef van de objectconstantie is een belangrijke voorwaarde om
je verder te kunnen ontwikkelen en los te durven maken van volwassenen. Kinderen gaan pas bewust
op zoek naar speelgoed waar ze al een periode niet mee gespeeld hebben, als ze weten dat dit
speelgoed nog bestaat.
Gezien het belang van deze fase, is het raadzaam kinderen goed te begeleiden en stimuleren bij het
verwerven van dit concept. Laat kinderen bijvoorbeeld steeds horen of voelen, waar objecten naar
toe gaan, als ze verdwijnen.
8.1.6
Executieve vaardigheden
Dit zijn de zogenaamde plannings- en uitvoeringsvaardigheden. Een aantal van deze capaciteiten
worden hieronder in relatie tot het tactiel waarnemen en functioneren verder toegelicht.
De conceptvorming vindt plaats doordat we “dingen meemaken, tegenkomen en gebruiken.
De verschillende ervaringen en waarnemingen blijven niet als talloze losse flarden in het geheugen
hangen, ze worden gegroepeerd in betekenisvolle eenheden, de zogenaamde concepten.
De basis van het concept wordt gevormd door de kennis die we opdoen door waarneming van en
ervaringen met de referent. Essentiële voorwaarden voor het categoriseren of groeperen van die
ervaringen zijn :
ontdekken van gelijkenissen tussen ervaringen
ervaringen met de referent in diverse contexten en verschijningsvormen
ervaringen met plaatsvervangers van de referent
waarnemen van ervaringen van anderen met de referent
ontdekken van de categorie” (Uit ‘Zweeftaal en andere raadsels in het woordbegrip van blinde 		
kinderen van C.M. Linders).
De conceptvorming verloop anders voor kinderen met een ernstige visuele beperking, doordat het
voor hen veel complexer is de meest essentiële informatie uit een ervaring of context te halen.
De associatie speelt een belangrijke rol bij het indelen naar categorieën. Wanneer je de tast van het
kind observeert, zie je soms in de wijze van exploreren of het kind associeert met of leert uit een
eerdere ervaring.
Wanneer een kind juist een nieuw concept heeft verworven, zie je regelmatig de neiging tot overgeneraliseren, bijvoorbeeld het kindheeft juist het begrip ‘hond’ leren kennen, vervolgens zijn alle
dieren waarmee het in aanraking komt een hond.
De cognitieve flexibiteit geeft informatie over de manier waarop het kind kan switchen van het ene
concept naar het andere. Dit is uiteraard sterk bepalend voor de conceptvorming.
Het doelgericht kunnen handelen of plannen is van invloed op de wijze waarop een taak benaderd
wordt. Kan het kind voordat het aan een opdracht of taak begint een strategie bepalen, die adequaat
is voor deze taak? Wanneer een kind geen goed oplossingswijze kiest, wordt een resultaat vaak later
of niet behaald, en is het inzicht beperkter. Observeer steeds of het kind een passende strategie
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kiest bij een taak en in hoeverre een kind profiteert van een nieuw aangereikte oplossingsmethode.
Sommige kinderen kunnen wel een plan maken, maar komen niet tot gericht handelen; zij hebben
problemen met het uitvoeren van het plan.
Het mentaal kunnen roteren is een zeer specifieke vaardigheid. Aangezien dit een zeer complexe,
abstracte taak is voor kinderen met een ernstige visuele beperking, wordt deze apart vermeld. Doorgaans is het veel complexer voor deze groep kinderen om greep te krijgen op de omgeving en gebeurtenissen. De wereld heeft meer ‘abacadabra’, een omgedraaide stoel, voelt heel anders en is dus
wat anders. Het concept verwerven, dat een voorwerp gelijk blijft, ondanks het feit dat dit voorwerp
geroteerd wordt is een zeer complex verschijnsel, dat eenvoudiger verworven wordt via het visuele
kanaal. Mentaal roteren dient kinderen met een ernstige visuele beperking expliciet aangeleerd te
worden. Dit kan door werkbladen of puzzels soms anders dan verwacht, gedraaid of ‘op de kop’, aan
te bieden en te laten ervaren dat de puzzels of het werkblad hetzelfde blijven na rotatie.
8.1.7
Concentratie/aandacht
Een voorwaarde om tactiele input op te kunnen nemen en verwerken is aandacht. Er is steeds een
bepaald aandachtsniveau nodig om iets waar te kunnen nemen. Het vermogen om een periode
gerichte aandacht te hebben bij een activiteit wordt aangeduid met het concentratievermogen.
Wanneer een kind geconcentreerd bezig is of luistert, is het in staat nieuwe informatie op te nemen
en te verwerken. Aan het concentratievermogen worden hoge eisen gesteld bij taken die een beroep
doen op de tast. Mensen met een ernstige visuele beperking hebben vaak eerder klachten over vermoeidheid, na een periode geconcentreerd werken. De informatie komt in een sequentie van tactiele
indrukken binnen, en wordt later, indien nodig, tot een geheel gevormd. Dit proces doet een groot
appèl op het geheugen, dat in nauwe relatie staat tot het concentratievermogen.
Over het algemeen scoren kinderen met een visuele beperking hoog op concentratie- en geheugentaken die een beroep doen op de auditief-verbale waarneming. Het verdient aanbeveling het concentratievermogen ook gericht te observeren bij haptische taken. Soms gaan kinderen na enige tijd wat
‘rommelen’ en wordt de informatie niet meer volledig opgenomen. Het is van belang te differentiëren
tussen kennis en concentratie; soms ‘lijkt een kind een opdracht niet te kunnen oplossen’, maar in
werkelijkheid is de aandacht of motivatie onvoldoende om aan de opdracht te voldoen.
De spanningsboog van een kind geeft de tijdsduur aan, waarin geconcentreerd gewerkt kan worden.
Deze aandachtsspanne kan variëren per type bezigheid of opdracht. Ook de afleidbaarheid kan verschillen per type taak of modaliteit. Regelmatig zien we kinderen met een ernstige visuele beperking
die snel afgeleid zijn door auditieve prikkels. Het gedrag wat je dan waarneemt wordt vaak aangeduid
met ‘verstillen’. Als een kind aan het tasten is, stopt het even om het geluid dat via een ander zintuig
binnenkomt, te interpreteren. Vervolgens gaat het door met de eerdere bezigheid. Soms zijn kinderen
zo zeer afgeleid door de andere prikkel, dat een taak opnieuw gestart moet worden of op een ander
moment aangeboden.
Om complexe opdrachten te kunnen uitvoeren, is het een voorwaarde om over verdeelde aandacht te
kunnen beschikken. Wanneer je informatie vanuit verschillende modaliteiten moet integreren, is een
verdeelde aandacht voor de input vanuit de diverse zintuigen noodzakelijk. Soms is ook verdeelde
aandacht nodig voor verschillende informatie vanuit dezelfde modaliteit, bijvoorbeeld bij het ‘bekijken en vergelijken van tactiele input’. Voor sommige kinderen is het erg moeilijk taken of handelingen
gelijktijdig uit te voeren, doordat zij de aandacht niet kunnen verdelen. Input vanuit de verschillende
kanalen gaan dan interfereren en is niet meer zuiver. Als een kind moeite heeft met een verdeelde
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aandacht, is het vaak raadzaam enkelvoudige opdrachten na elkaar te geven.
De selectieve aandacht wordt gebruikt bij gerichte opdrachten of taken waar slechts delen van
de informatie belangrijk zijn om op te nemen. Een voorwaarde om een goede selectieve attentie te
kunnen hebben, is het gegeven dat onderscheid tussen hoofd- en bijzaken in de input gemaakt moet
kunnen worden.
Daarnaast moet een kind ruis kunnen veronachtzamen. Het is een belangrijk vermogen om informatie
te kunnen structureren. Selectieve aandacht kan ook een negatieve lading hebben, bijvoorbeeld als
een kind alleen aandacht heeft voor informatie uit een voorkeurskanaal of op gerichte onderwerpen.
Met het bewustzijnsniveau wordt de mate van alertheid aangeduid, ook wel ‘arousal-niveau’
genoemd. Bij sommige kinderen, is het bewustzijn in meer of mindere mate verlaagd, waardoor geen
of onvoldoende informatie opgenomen wordt, terwijl deze kinderen wel ‘wakker’ zijn.
Het aandachtsniveau kan soms ook erg fluctueren, per uur of gedurende de dag. Als het kind onder
controle staat bij een neuroloog verdient het aanbeveling dit punt van de fluctuerende aandacht te
bespreken. Medicatie voor epilepsie is vaak negatief van invloed op alertheid. Er bestaat ook
medicatie die het aandachtsniveau juist verbetert; een vraag rondom dit onderwerp kan voorgelegd
worden aan de neuroloog. Om de attentie te vergroten kan ook therapie overwogen worden vanuit de
benadering van de Sensorische Integratie (Ayres). De tactiele afweer van een kind kan ook van
invloed zijn op de attentie; kinderen kunnen zo in beslag genomen worden door de weerstand, dat
zich concentreren op de taak onmogelijk is. Ook bij onderregistratie van prikkels kan de aandacht
verminderd zijn; kinderen voelen dan niet dat ze met iets bezig zijn.
8.1.8
Geheugen
Het geheugen bestaat uit verschillende gedeelten. Het kan worden onderverdeeld naar de vorm van
input : verbaal (geheugen van materiaal dat verbaliseerbaar is) en non-verbaal (geheugen voor
visueel-, tactiel-, en motorisch materiaal).
Ook kan het geheugen kan ook onderverdeeld worden naar het proces:
Het korte termijn geheugen is het geheugen voor informatie die enkele seconden geleden verkregen is.
In het lange termijn geheugen wordt informatie opgeslagen tot het moment dat deze weer nodig is.
Op alle segmenten van het geheugen wordt een sterk beroep gedaan bij mensen met een ernstige
visuele beperking, bijvoorbeeld bij het ‘bekijken’ van voorwerpen, kaarten etc. . Het tasten verloopt
meestal in gedeelten. De éne indruk komt na de andere. Bij de optische waarneming kunnen we grote
gehelen in één keer overzien, met de tast kunnen we dit alleen bij kleine voorwerpen die ín de hand
gehouden kunnen worden.
Er is steeds sprake van een sequentie van tactiele indrukken; als het goed is worden alle delen
gesynthetiseerd tot een totaalindruk. Het kind moet over een goede vaardigheid in het temporeel
ordenen beschikken; hiermee leer je informatie in de goede volgorde te onthouden.
Vanuit stukjes, deelindrukken bouwen kinderen met een ernstige visuele beperking hun beelden/
representaties op; het is een analytisch-constructief proces (n.b. dit is een groot verschil met ziende
kinderen). Dat deze wijze van verkennen een sterk appél doet op het geheugen spreekt voor zich.
Daarnaast speelt het tactiel geheugen ook een belangrijke rol in het kunnen herkennen van voorwerpen, symbolen etc.. Een nieuwe indruk moet aan eerdere ‘tactiele input’ gekoppeld kunnen worden
om bijvoorbeeld een kopje als zodanig te kunnen herkennen. Ook bij de betekenisverlening aan voor-
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werpen speelt het geheugen een belangrijke rol. Door dit vermogen is een kind in staat meer greep
op de wereld te krijgen; het kind leert verbanden leggen en categorieën kennen. Dit is een voorwaarde om volledige concepten te kunnen vormen. Aanvankelijk zijn concepten vooral diffuse eenheden,
gebeurtenissen/objecten/personen zijn nog ongedifferentieerd. Langzamerhand ontdekken kinderen dat verschillende elementen binnen grotere voorwerpen of gebeurtenissen ook binnen andere
contexten terugkomen. De verschillende elementen uit de totale context worden herkenbare eenheden, met functie, kenmerken etc.; zo zit bijvoorbeeld bij iedereen het gezicht bovenaan met een neus
ongeveer in het midden.
Het kind leert hoe het categorieën kan ordenen en brengt hiermee meer lijn in ervaringen/indrukken.
Voor de conceptvorming is het noodzakelijk meer te abstraheren, bijvoorbeeld ‘Een beker is niet
alleen de beker waar jij uit drinkt, het woord beker reikt veel verder, het voorwerp waar ik uit
drink is ook een beker’. Om voorwerpen in categorieën te kunnen indelen, is het kunnen opslaan en
herkennen van kenmerken en objecten nodig. Het (tactiel) geheugen speelt een zeer belangrijke
rol bij de conceptvorming.

8.2
Kindvariabelen Specifiek
8.2.1.
Motorische vaardigheden
Van kinderen wordt verwacht dat zij vrolijk bewegend door het leven gaan. Tomeloze energie.
Onvermoeibaar proberen tot hen iets lukt. “Kijk eens mamma wat ik kan!” Trots op eigen prestaties.
Voortdurend bezig met eigen grenzen verleggen. Reagerend op datgene wat zich in de omringende
wereld bevindt. Om kinderen zo bezig te zien, is een lust voor het oog.
Helaas is het niet voor alle kinderen weggelegd om zich vrij te bewegen. Dat geldt zeker ook voor het
kind met een ernstige visuele beperking. Deze kinderen lijken vaak ‘gevangen’ te zijn in hun eigen
lichaam. Toch zijn, zowel grof als fijn motorische vaardigheden van groot belang voor het tactiel
functioneren.
Onder het kopje ‘Fysieke gesteldheid’ is al, kort, aandacht besteed aan een aantal factoren die goed
coördineren van bewegen (on)mogelijk maken.
Daarnaast kunnen als oorzaak van onvoldoende motorische vaardigheden worden genoemd: de aan
de kalenderleeftijd gerelateerde tekorten in bewegingservaring, slechte samenwerking tussen de
rechter en de linker lichaamshelft of zwakke koppeling tussen sensorische prikkels en de daarbij
behorende respons.
Verder moet het kind in staat zijn zich op de middellijn te oriënteren (de denkbeeldige verticale as
die voor het lichaam langs loopt). Deze vaardigheid hangt samen met en is de voorwaarde tot het
ontwikkelen van lateralisatie (weten dat de ene lichaamshelft anders is en functioneert dan de
andere) en dominantie (voorkeur voor rechts of links).
In de ontwikkeling van een optimale tweehandigheid worden deze stadia, als het goed is, doorlopen
en ook zichtbaar. Bij een goede tweehandigheid kunnen beide handen gelijkwaardig samenwerken.
Dit is van cruciaal belang voor het tactiel functioneren. Bijvoorbeeld om een totaalindruk te kunnen
krijgen van kleine voorwerpen. Of om taken aan te kunnen waarbij de ene hand de fixerende (de hand
die iets vasthoudt of steunt) en de andere hand de dynamische (de werkende hand) is.
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Daarnaast is de tactiele perceptie (kunnen interpreteren van tactiele prikkels) van grote invloed op
de motorische respons. Het kind moet bijvoorbeeld anticiperen op de afmeting en het gewicht van
een voorwerp. Of rekening houden met de richting van een lijn of de hoek die door twee lijnen wordt
gevormd. Tussen perceptie en motoriek is sprake van een voortdurend veranderende, wederzijdse,
beïnvloeding.
Niet alleen moet het kind grof of fijn motorische, bewegingen kunnen maken maar deze moeten,
vaak, ook kunnen worden volgehouden. Bijvoorbeeld bij het lezen van braille of tekenen van een lijn
op reliëfpapier. Daarbij moet ook nog eens de juiste druk worden gegeven en de beweging in dezelfde
richting plaatsvinden. Bij activiteiten als eten of ‘rijden met een autootje naar de garage’ moet het
kind een voorstelling hebben van ‘waar naar toe’ om een goed gecoördineerde beweging te kunnen
maken. Niet zo eenvoudig allemaal. Vooral omdat een kind met een ernstige visuele beperking niet
kan ‘afkijken’.
Ook moet dit kind bewegingen kunnen differentiëren. Dit is het vermogen om verschillende
bewegingen onafhankelijk van elkaar uit te voeren.
Bijvoorbeeld, de ene arm buigen terwijl de andere gestrekt blijft. Differentiëren betreft , niet meer en
niet minder, de grote variatie van bewegingen waarover een normaal kind beschikt. Daar komt bij dat
elke beweging moet worden aangepast aan het doel ervan. Dit wordt motorplanning genoemd. Het
lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Zonder ‘planning‘ is adequaat motorisch functioneren
onmogelijk. Het zal duidelijk zijn dat dit voor kinderen die geboren zijn met een ernstige visuele
beperking extra problemen met zich mee brengt.
8.2.2
Tastgevoeligheid
Meestal wordt een goed ontwikkelde tastgevoeligheid bij blinde kinderen als vanzelfsprekend
verondersteld. Onder het kopje ‘Fysieke ge steldheid’ staat een aantal factoren genoemd die van
invloed kunnen zijn op de tastgevoeligheid. Ook is bij de gestructureerde observaties een aparte
categorie ‘tastgevoeligheid ‘ opgenomen omdat deze van cruciaal belang is voor het tactiel
waarnemen en functioneren in het algemeen.
Toch is het nog noodzakelijk om over de tastgevoeligheid een paar specifieke aspecten te
beschrijven die, mogelijk, minder in de overwegingen worden betrokken bij de diagnostiek en het
opzetten van handelingsplannen.
Het gaat dan vooral om de hyperregistratie van prikkels. Het gevolg daarvan is tactiele afweer.
Kinderen waarbij dit fenomeen zich voordoet, hebben een weerstand tegen aanraken van tastbaar
materiaal, bijvoorbeeld bij sensopatisch spel. Deze kinderen zijn niet in staat tactiele prikkels snel
en adequaat te verwerken. Dit veroorzaakt een overbelasting van het zenuwstelsel dat deze
kinderen als onaangenaam of soms zelfs als pijnlijk ervaren en waartegen, onbewust, bescherming
wordt gezocht. Vaak geven deze kinderen niet de voorkeur aan zacht materiaal maar juist aan harde,
gladde voorwerpen. Zowel het mondgebied als handen en voeten kunnen, in meer of mindere mate,
bij de tactiele afweer zijn betrokken. Ook aanraking van het hoofd roept vaak een negatieve reactie
op. Overregistratie van prikkelsof tactiele afweer, heeft grote consequenties voor het tactiel waarnemen en functioneren en daarmee voor de ontwikkeling van het kind met een ernstige visuele beperking. Kinderen waarbij er sprake is van tactiele afweer, worden, naarmate meer tactiele prikkels
worden aangeboden, dusdanig (over)gevoelig, dat adequaat tactiel functioneren onmogelijk wordt.
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Dit komt omdat het teveel aan tactiele informatie niet door het zenuwstelsel kan worden verwerkt.
De tactiele afweer van deze kinderen wordt daardoor steeds groter (zie de Alarmsignalen).
Overregistratie van prikkels komt zowel bij normaal lerende als moeilijk lerende kinderen voor. Het is
van groot belang tactiele afweer te laten behandelen door een ergotherapeut of fysiotherapeut die
gespecialiseerd is in de Sensorische Integratie Therapie. Indicaties voor verwijzing naar deze deskundigen zijn te vinden in de ‘alarmsignalen’ die aan het ‘Tactiel Profiel’ zijn toegevoegd.
Dit geldt ook voor hyporegistratie van prikkels en het niet kunnen waarnemen van of inadequaat
reageren op trillingen. Dit is, net als de overregistratie van prikkels, een tekort aan geïntegreerde
verwerking van tactiele prikkels door de hersenen. Het spreekt voor zich dat dit grote gevolgen kan
hebben voor het tactiel waarnemen, omdat adequaat kunnen verwerken van prikkels het fundament
is waarop de hogere functies zich kunnen ontwikkelen. Het is dan ook van cruciaal belang om, wanneer dat nodig is, veel aandacht te besteden aan dit fundament. Daardoor gaat aangepaste registratie en de daarop rustende interpretatie van tactiele stimuli tot de mogelijkheden behoren.
Tot slot is het belangrijk rekening te houden met het feit dat de tastgevoeligheid vaak afneemt
wanneer er veel tactiele prikkels kort achter elkaar worden aangeboden. Het is belangrijk daarmee
rekening te houden bij, met name, de diagnostiek van het tactiel waarnemen en functioneren.
Dit fenomeen lijkt in tegenstrijd met wat kan plaatsvinden bij kinderen met tactiele afweer. Bij deze
kinderen is er echter sprake van een probleem met de verwerking van sensorische informatie in het
algemeen.
8.2.3
Tastgebieden
Als er over de tactiele waarneming of het tactiel functioneren wordt nagedacht dan is het tasten
met de vingertoppen, uiteraard, het belangrijkste aandachtspunt. Dit komt mede doordat tactiel
waarnemen vaak (alleen) geassocieerd wordt met het lezen van braille.
Tactiel waarnemen en functioneren houdt echter veel meer in dan het lezen van braille. Eén van de
redenen om het ‘Tactiel Profiel’ te maken, was het in kaart (kunnen) brengen van aspecten die samen
het tactiel waarnemen en functioneren bepalen. Voor het visuele systeem is hierover al veel meer
bekend. Zowel voor het visuele als het tactiele systeem geldt echter dat de waarneming veel meer
inhoudt dan het lezen.
De vingertoppen blijven het belangrijkste tastgebied, met name de wijsvinger en, bij sommige
kinderen, de middelvinger. Het gebied maakt de cutane waarneming mogelijk. De vingertoppen zijn
zeer gevoelig omdat ze veel tastlichaampjes en zenuwuiteinden bevatten. Ook de handpalm en de
hand-rug zijn gevoelig. Wanneer de lijn van de cutane waarneming wordt doorgedacht, zijn er echter
nog veel meer tastgebieden te noemen.
Om, bijvoorbeeld, texturen op de grond waar te kunnen nemen, is gebruik van de voeten noodzakelijk. Over het algemeen zijn kinderen met een ernstige visuele beperking minder gericht op gebruik van de voeten voor het opdoen van tactiele informatie terwijl dit, met name vis de voetzolen,
zeer goed mogelijk is.Tasten met de voeten is vooral bij de oriëntatie in de grote ruimte buitengewoon belangrijk.
Ook de handen zijn een belangrijke bron van tactiele informatie, bijvoorbeeld voor het aftasten
van middelgrote voorwerpen, vergelijken van afmetingen of uitoefenen van druk in vervormbare
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substanties. Bij gebruik van de handen wordt meestal overduidelijk of er sprake is van ‘tactiele afweer’. Bijvoorbeeld omdat het kind niet wil spelen met sensopatisch materiaal, zoals scheerschuim
of nat zand, of contact met de handpalm vermijdt door alles met ‘lange’ vingers zo kort mogelijk aan
te raken. Dat dit verregaande consequenties kan hebben voor de ontwikkeling van het tactiel functioneren, zal duidelijk zijn.
Aan tactiel waarnemen met het hoofd wordt meestal niet meteen gedacht. Toch gebruiken, met
name zeer jonge kinderen, dit tastgebied regelmatig. Het is zelfs wenselijk dat jonge blinde kinderen
dit doen vanwege de lichaamsnabije activiteit. Voorwerpen worden, bijvoorbeeld, tegen het gezicht
gehouden of het voorhoofd wordt over de grond bewogen tijdens het kruipen.
Ook aan het hoofd kan ‘tactiele afweer’ worden waargenomen. Bijvoorbeeld omdat kinderen afwerend
reageren op aanraken van het hoofd of een aai door het haar. Maar ook wanneer er geen sprake is van
tactiele afweer, is de hoofdhuid is meestal zeer gevoelig voor aanraking.
Daarnaast wordt door jonge kinderen vooral maar niet alleen, de mond gebruikt.
Het eerste ‘omvatten’ vindt met de mond plaats (tepel, speen of vinger van de ander). De mond en
het mondgebied zijn zeer gevoelig en soms, overgevoelig. De samenwerking tussen handen en mond
speelt een grote rol in de motorische ontwikkeling. Bij kinderen met een ernstige visuele beperking
moet deze ontwikkeling meestal gericht worden gestimuleerd, ook vanuit het standpunt van het
tactiel functioneren.
Verder kan tactiel waarnemen ook plaats vinden met het hele lichaam. Bijvoorbeeld bij het liggen op
een ondergrond, voortbewegen in het zwembad of lopen langs een muur.
Bij tactiel waarnemen met het hele lichaam kan ‘tactiele afweer’, net als bij de handen en het hoofd,
goed zichtbaar worden. Bijvoorbeeld omdat kinderen niet op een zachte ondergrond willen liggen.
Tactiele afweer is altijd een reden voor nader onderzoek door een ergo – of fysiotherapeut die gespecialiseerd is in de Sensorische Integratie Therapie. Zie hiervoor ook de ‘Alarmsignalen’ die aan het
Tactiel Profiel zijn toegevoegd.
8.2.4
Propriocepsis
Naast voelen met de vingertoppen, is de propriocepsis de meest belangrijke component van het
tactiel waarnemen en functioneren. Het tasten middels de vingertoppen wordt de cutane (door de
huid) waarneming genoemd. Proprioceptieve prikkels worden geregistreerd door spieren, pezen en
gewrichten. De rol van de propriocepsis wordt nog al eens onderschat, hoewel het belang ervan de
laatste jaren steeds meer belangstelling en erkenning krijgt.
Wanneer is het vooral nodig dat deze vorm van waarneming, al dan niet bewust, wordt ingeschakeld?
Ten eerste bij het onderscheiden van hoogte, met name als er sprake is van hoogte verschillen.
Bijvoorbeeld bij twee stapels of schuin liggende vlakken op een werkblad. Alleen door de stand van
de armen kunnen, in de nabije ruimte, deze verschillen in hoogte worden waargenomen (bij lopen op
een schuin vlak komt de proprioceptieve informatie uit het hele lichaam).
Ten tweede is het kind bij de interpretatie van de richting waarin een lijn staat aangegeven afhankelijk van hoe de tastende hand (arm) zich in de ruimte beweegt. Bijvoorbeeld van linksonder naar
rechtsboven. Ook bij de waarneming van stimuli waarbij richtingsveranderingen voorkomen, bijvoorbeeld bij hoeken, punten of rondingen, speelt de proprioceptieve waarneming een grote rol.
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In al deze gevallen voelen de vingertoppen steeds ongeveer hetzelfde, maar geeft de veranderde
stand van de gewrichten de noodzakelijke basisinformatie.
Ten derde wordt bij het inschatten van afstand een beroep gedaan op de propriocepsis. Bij de wat
grotere afstanden is de stand van de armen van belang, bij kleinere afstanden kan gebruik worden
gemaakt van duim en wijsvinger.
Hieraan gerelateerd is de stereognosie. Dit is de waarneming met twee handen, waarbij het accent
niet ligt op de motorische component, maar op de registratie van (verschil in) ‘ínput’ die door de
afzonderlijke handen naar de hersenen wordt getransporteerd.
Ten vierde is het onderscheiden van gewicht afhankelijk van de propriocepsis. Door bijvoorbeeld op
elke hand een voorwerp te leggen en deze te ‘wegen’ kan informatie over het gewicht worden
verkregen. Dit gebeurt door trek aan spieren en pezen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het
verschil in gewicht niet te klein moet zijn.
Ten vijfde is het kunnen waarnemen van bol en hol afhankelijk van proprioceptieve informatie.
Ten zesde is er bij tactiel waarnemen en functioneren bijzondere aandacht nodig voor de druk die
wordt of kan worden uitgeoefend op het te betasten object of vlak. Vooral bij kinderen die pas met
tactiel waarnemen beginnen, is deze vaak te hoog.
Bovendien oefenen sommige, vooral jonge, kinderen in bepaalde omstandigheden extra druk uit om
het lichaamsbewustzijn te versterken. Door te veel druk wordt de tactiele waarneming, in de meeste
gevallen, negatief beïnvloed. In elk geval moeten kinderen leren de tastdruk aan te passen aan de
gegeven taak.
Dit geldt ook voor kracht. Bij kinderen waarbij ‘aanpassen’ niet mogelijk is, moet onderzoek en
eventueel behandeling door een ergo – of fysiotherapeut die gespecialiseerd is in de Sensorische
Integratie Therapie, worden overwogen.
Bij alle vaardigheden waarbij een beroep wordt gedaan op de proprioceptieve waarneming, is
voortdurende houdingsaanpassing en een voldoende ontwikkeld bewustzijn van het eigen lichaam
noodzakelijk.
8.2.5
Tastervaring
In de beoordeling van het tactiel functioneren van het kind is het van groot belang kennis te nemen
van de tactiele geschiedenis, die het kind heeft. In hoeverre is er sprake van een rijke en lange
tastervaring. Is het kind vanaf de geboorte aangewezen geweest op het tasten, doordat het
visuele zintuig geen input gaf, of is het kanaal op latere leeftijd belangrijk geworden? Is er ooit
sprake geweest van tactiele afweer? Is het kind vanuit de omgeving gestimuleerd om op onderzoek
uit te gaan? Hoe ‘breed’ is de ervaringskennis, zijn begrippen vanuit meerdere invalshoeken gevuld?
Het antwoord op deze vragen is van belang bij de interpretatie van de score van het kind op diverse
items. Kan een kind een bepaalde handeling bijvoorbeeld niet uitvoeren, omdat hij hier nooit eerder
mee geconfronteerd is of omdat het, ook na herhaling te moeilijk blijkt ?
In hoeverre ervaringen positief of negatief zijn, is ook bepalend voor de attitude van het kind ten
aanzien van het tactiel waarnemen en functioneren. Als een kind een negatieve ervaring heeft
gehad, kan dit eventuele tast-angst of tast-verzet (zie ook Persoonlijkheidskenmerken) verklaren.
Als een kind positieve tastervaringen heeft, zal het veel eerder gebruik maken van dit kanaal.
Het zal dan nieuwe ervaringen eerder durven te koppelen aan oude, hetgeen sterk van invloed is op
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de conceptvorming. De tastervaring bepaalt en kleurt de inhoud van de ‘tactiele databank’ (zie ook
‘‘tactiele databank’’).
Eerdere ervaringen van het kind worden vaak zichtbaar in de wijze waarop geanticipeerd wordt op
een nieuwe handeling of opdracht. Heeft het kind, bijvoorbeeld, de ervaring, dat iets zachts vervelend voelt en verwacht het kind op een bepaald moment een zacht voorwerp in handen te krijgen,
dan zal het kind een afweerreactie laten zien. Wanneer een kind denkt een klein voorwerp te zoeken,
dan zal de stand van de handen en vingers anders zijn dan bij een groot voorwerp. Heeft een kind
geen ervaring met de gegeven situatie, dan heeft het ook geen verwachting. De verwachtingen bepalen de gekozen strategie, de wijze van anticiperen.
8.2.6
Sequentieel waarnemen
Het tactiel functioneren doet een sterk beroep op de sequentiële waarneming. Het tasten verloopt
meestal in gedeelten. Alleen kleine voorwerpen of objecten, die met één of beide handen omvat
kunnen worden, kunnen in één keer worden waargenomen. Het ‘bekijken’ van grotere gehelen, zoals
kaarten, objecten of teksten, verloopt in een sequentie van tactiele indrukken. De indrukken worden
samengevoegd tot één geheel; het tactiel waarnemen verloopt volgens een analytisch-constructief
proces.
Dit sequentieel proces doet uiteraard ook een groot beroep op het geheugen (zie ook ‘Geheugen’).
Het kind moet in staat zijn de informatie die in ‘brokjes’ binnenkomt vast te houden en deze vervolgens samenvoegen. Het vermogen tot ordenen van de tactiele input is van groot belang bij de interpretatie van de gegevens. Hiermee is een kind in staat de kennis die wordt opgedaan door de tactiele
waarneming, te categoriseren of groeperen.
De verwerkingscapaciteit waarover het kind beschikt bepaalt de hoeveelheid indrukken die in een
bepaalde tijd opgenomen, verwerkt en geïnterpreteerd kunnen worden. Als de verwerkingscapaciteit
beperkt is, kan de input beter in kleinere sequenties aangeboden worden, aangezien de informatie
anders niet goed vastgehouden en begrepen kan worden.
Tijdens de schoolloopbaan neemt de verwerkingscapaciteit van de hersenen voor de tactiele input,
mede door oefening, doorgaans toe. Als het kind voor de eerste keer met een tastplaat geconfronteerd wordt, is alle input nieuw. Later kan dit worden gekoppeld aan eerdere ervaringen, waardoor
actuele informatie toegevoegd kan worden aan de bekende.
Door een grotere verwerkingscapaciteit, kunnen de sequenties aan indrukken in aantal toenemen,
evenals de kennis in de ‘tactiele databank’.
Het tempo waarmee een sequentie van tastindrukken wordt waargenomen is sterk van invloed op de
beleving en interpretatie. Om bijvoorbeeld een kromming in een lijn te voelen, als deze gevolgd wordt
met een vinger, is een aangepaste snelheid zeer belangrijk. Ligt het tempo bij het volgen van een lijn
laag, merk je een kleine richtingsverandering nauwelijks op.
Bij het waarnemen van kleine details is een laag tempo juist van groot belang; de nauwkeurigheid
neemt toe bij een lage tastsnelheid. Voor verschillende vaardigheden en taken is een hoge snelheid
bij de verwerking van een sequentie van tastindrukken zeer belangrijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het lezen van braille.
8.2.7
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Tactiele databank
In de ‘tactiele databank’ wordt informatie opgeslagen, die binnenkomt via het tast-zintuig.
De inhoud van de databank is sterk afhankelijk van de persoonlijke ervaringen en het vermogen de
informatie te verwerken en interpreteren.
Iedere persoon neemt op een geheel eigen manier nieuwe informatie tot zich. Dit is afhankelijk van
verschillende parameters, zoals onder andere kennis, voorkeur, eerdere ervaringen, interesse,
intelligentie, sfeer.
De manier waarop tactiele informatie wordt opgeslagen in de ‘tactiele databank’ is ook zeer
persoonsgebonden. Dit hangt samen met de bovengenoemde parameters. Ieder mens groepeert
de verschillende waarnemingen en ervaringen op eigen wijze tot betekenisvolle eenheden.
De ‘tactiele databank’ van kinderen met een visuele beperking varieert sterk in kwantiteit en
kwaliteit. De kwantiteit geeft de hoeveelheid informatie aan die is opgeslagen. Dit wordt onder
andere sterk beïnvloed door de mate, waarin een kind gestimuleerd wordt om nieuwe tactiele
ervaringen op te doen. Als een kind met een ernstige visuele beperking bijvoorbeeld altijd in
eenzelfde wipstoeltje zit, ook als het op bezoek gaat, zal het niet weten, dat er verschillende
texturen of materialen op de grond kunnen liggen. De hoeveelheid informatie over dit concept is
dan erg klein in de databank.
De persoonlijkheid van het kind is uiteraard ook heel bepalend voor de inhoud van de databank.
Vindt het kind het leuk om op onderzoek uit te gaan, of is het veel te angstig? Is het kind geïnteresseerd in nieuwe dingen, of geeft het er de voorkeur aan te blijven bij ‘het bekende en vertrouwde’?
De intelligentie en verwerkingscapaciteit waarover het kind beschikt, zijn uiteraard ook van invloed
op de hoeveelheid informatie die het kind kan opnemen en verwerken. Als het kind geconfronteerd
wordt met informatie, die totaal geen betekenis heeft voor het kind, zal deze informatie ook niet
goed opgeslagen worden. De informatie krijgt in dat geval geen betekenisvolle plaats in de databank,
waardoor opgeslagen input moeilijk ‘terug te roepen’ is. Indien het kind in korte tijd achter elkaar,
steeds met hetzelfde betekenisloze object geconfronteerd wordt, zal het door de herhaling waarschijnlijk wel een plaats krijgen in de databank.
De beleving, die het kind heeft bij de herhaalde confrontatie met het onbekende object, bepaalt de
wijze waarop dit wordt opgeslagen in de databank.
De opgeslagen informatie in de ‘tactiele databank’, verschilt ook in kwaliteit. Als de kennis over een
bepaald concept toeneemt, verandert de structuur in de databank. De lijnen worden steeds fijner en
de vertakkingen nemen toe. De concepten worden steeds verder gevuld en uitgebreid.
Verschillende factoren zijn van invloed op het proces van ‘kwaliteits-verbetering’ van de databank.
Zo speelt het geheugen een belangrijke rol in het kunnen terugvinden van eerdere ervaringen, waar
nieuwe aan gekoppeld kunnen worden, waardoor een concept verbreedt. Inzicht en kennis zijn van
invloed op de manier waarop de informatie wordt geïnterpreteerd. Is het kind bijvoorbeeld in een
ervaring in staat om elementen te ontdekken, die het eerder is tegengekomen in een andere context
(bijvoorbeeld gaatjes in zandzeefje, waar het zand door wegloopt en gaatjes in vergiet, waar water
door wegloopt). Zo krijgt de textuur, manier hoe het aanvoelt, ook een betekenis erbij.
De hoeveelheid aan ervaringen en belevingen vergroten, naast de inhoud van de databank, vaak
ook de kwaliteit. Bijvoorbeeld hoe meer stoelen je tegenkomt, des te uitgebreider en vollediger het
concept stoel wordt. Het is van belang in het werken met kinderen, die ernstig visueel beperkt zijn,
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voorwerpen of objecten in diverse verschijningsvormen en op verschillende manieren aan te bieden.
Hiermee wordt de conceptvorming gestimuleerd en neemt de kwaliteit van de gegevens in de
kennisopslag van het kind toe.
8.2.8
Visuele databank
Als bij een kind met een ernstige visuele beperking nog enig gezichtsvermogen aanwezig is, is het
belangrijk de invloed hiervan in kaart te brengen. Maakt het kind gebruik van het gezichtsvermogen?
In welke situaties? Juist bij taken, die een beroep doen op het gezichtsvermogen dichtbij, of eerder
bij de oriëntatie? Heeft het kind bepaalde concepten of ideeën opgebouwd van uit de visuele input?
Zijn de gevormde ideeën correct of juist misvattingen, doordat de visuele informatie onvolledig was?
In hoeverre heeft het kind een ‘databank’ opgebouwd vanuit de visuele input?
Het kan zijn dat een kind, ondanks het feit dat het gezichtsvermogen zeer beperkt is, toch een voorkeur heeft voor het visuele zintuig. In de begeleiding van het kind is het van belang zicht te krijgen
op de omvang van de ‘visuele databank’ en de betrouwbaarheid van de gegevens. Soms kan de ’oude
visuele’ informatie negatief interfereren met nieuwe tactiele informatie, bijvoorbeeld als de oude
visuele informatie niet correspondeert met de nieuwe tactiele informatie. De opgeslagen kennis in
de ‘visuele databank’ kan een kind in zo’n geval juist extra in de war brengen.
Kinderen, die een ernstige visuele stoornis hebben ten gevolge van een trauma, een ziekte of een
progressieve aandoening, beschikken vaak over een goed gevulde ‘visuele databank’. Hierin zijn
ervaringen, herinneringen, concepten, vanuit een visuele beleving of input opgeslagen. Als een kind
een ‘visuele databank’ heeft opgebouwd, is het belangrijk om te achterhalen, of het kind hier ook
gebruik van maakt en op welke wijze. In hoeverre is de informatie bijvoorbeeld nog actueel en
bruikbaar? Uit welke periode is de kennis? Maakt het kind ook gebruik van eerder opgeslagen
visuele kennis, als het geconfronteerd wordt met een nieuwe tactiele taak? Gaat het kind, de
tactiele informatie visualiseren? Sommige kinderen hebben sterk de neiging, alle tastindrukken nog
‘visueel te vertalen’. Dit visualiseren treedt het meest op, kort na de overschakeling van de visuele
modaliteit naar de tactiele. Het is dan nog moeilijk om de tactiele informatie te interpreteren en
begrijpen vanuit de nieuwe modaliteit, die (nog) over een veel beperktere databank beschikt dan de
vorige. Het is ‘eng’ om te vertrouwen op de betrouwbaarheid van de interpretatie van de gegevens
vanuit de nog minder bekende modaliteit. Nieuwe informatie, wordt dan vaak nog gecontroleerd
vanuit de ‘oude, vertrouwde’ ‘visuele databank’. Het is van belang de overschakeling van de ene
naar de andere modaliteit goed te volgen, met name de invloed van de ‘visuele databank’ op het
verwerven van nieuwe informatie en concepten. Kinderen hebben hulp nodig bij het leren vertrouwen
op de gegevens vanuit het nieuwe zintuig.
Als er sprake is van een progressieve visuele stoornis, is het soms raadzaam, het kind zolang dat
nog mogelijk is, extra visuele input te geven. Op deze wijze kan de ‘visuele databank’ meer inhoud en
betekenis krijgen, aan deze ‘visuele herinneringen’ kan het kind steun hebben als het gezichtsvermogen niet langer bruikbaar is. Als een kind juist emotioneel wordt of in de war raakt van de visuele
input bij een teruglopend gezichtsvermogen, is een training op dit gebied een contra-indicatie.
8.2.9
Taststrategie
De taststrategie is de manier waarop het kind een tactiele taak benadert. Meestal wordt daarbij
gedacht aan de werkwijze die wordt toegepast om een tactiele taak zo efficiënt mogelijk te kunnen
uitvoeren. Er zijn echter vele variaties mogelijk! Een paar voorbeelden. Sommige kinderen beginnen,
voordat ze weten wat er van hen verwacht wordt, met vluchtig aftasten van een vlak of object om
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maar zo snel mogelijk het gevoel te krijgen de situatie onder controle te hebben. Andere kinderen
die, om welke reden dan ook, een weerstand hebben tegen tactiel waarnemen, raken een voorwerp
of tastplaat even snel aan zonder gericht te zijn op de gegeven taak. De meeste kinderen controleren
hun werk of opdracht vaak niet als deze ‘af’ is. Daardoor worden onnodige fouten gemaakt. Ook zijn
er kinderen die ‘blijven hangen’ in de voorgelegde taak, omdat ze onvoldoende durven vertrouwen op
wat ze voelen om een antwoord te kunnen geven. Bij Praktische vaardigheden is vooraf ordenen en
de handelingsvolgorde bepalen van groot belang om chaos en verwarring te voorkomen. Daarvoor is
geduld en volgehouden concentratie nodig die lang niet elk kind kan opbrengen.
Een goede taststrategie, behorend bij een bepaalde taak, is een voorwaarde voor adequaat tactiel
functioneren.
Vaak is het al voldoende dat kinderen eerst denken en dan doen. In eerste instantie worden daarom
‘richtvragen’ aan het kind gesteld. Bijvoorbeeld: “Waar kun je het beste beginnen denk je?” of “Is
het misschien handig om alle stukjes die je nog niet nodig hebt even apart te leggen?”. In een latere
fase zullen deze ‘richtvragen’, hopelijk, niet meer nodig zijn en werkt het kind spontaan vanuit het
aangeleerde denkkader. Dan zal het kind bijvoorbeeld een referentiepunt hanteren. Een referentiepunt is een plaats waarop het kind zich kan oriënteren, bijvoorbeeld bij het maken van vergelijkingen
of bij de interpretatie van ordeningen op het platte vlak. Een referentiepunt is de plek waar het kind
vanuit kan gaan en terugkeren. Kinderen doen dit vaak niet uit zichzelf. Daarom dient in elk geval,
binnen de tactiele training, omgaan met referentiepunten gericht te worden aangeleerd, omdat het
kind daarvan veel steun kan ondervinden bij het tactiel functioneren. Bijvoorbeeld bij tactiel-ruimtelijke taken of discriminatieve vaardigheden.
Ook bij jonge kinderen met een ernstige visuele beperking is, bijvoorbeeld bij het spelen, vaak een
eenvoudige taststrategie zichtbaar, zonder dat het kind daarbij geholpen wordt. Kinderen ontdekken
een dergelijke strategie meestal spontaan.
In het algemeen zijn er twee aspecten van belang bij de benadering van een tactiele taak: het
analyseren en synthetiseren. Wat wordt daarmee bedoeld?
Bij het analyseren worden alle componenten van de taak ‘uit elkaar gehaald’. Dit kan zinvol zijn, met
name bij ingewikkelde taken op het platte vlak. Maar er zijn nogal wat blinde kinderen die met deze
strategie zover gaan, dat het totaal daarbij volledig ‘uit het oog‘ wordt verloren.
Deze kinderen zijn nauwelijks in staat om op grond van de analyse van componenten een overzicht te
krijgen. Met andere woorden, de synthese, het tot eenheid maken van tactiele informatie, vindt niet
goed plaats. Daarbij gebruiken deze kinderen de tactiele context vaak onvoldoende om tot bepaalde
conclusies te kunnen komen. Ook het vlakgebruik is niet altijd optimaal, omdat tactiel scannen niet
goed kan worden volgehouden doordat deze kinderen ‘verzanden’ in de analyse van details.
Veel kinderen met een ernstige visuele beperking gaan echter juist uit van globaal waarnemen.
Kinderen die hieraan de voorkeur geven, bouwen de synthese van tactiele informatie niet op vanuit
de analyse. Meestal is er geen of weinig aandacht voor bijvoorbeeld detaillering of texturen.
De waarneming is grof en snel. Dit kan een voordeel zijn, vooral bij bekende voorwerpen, maar
wanneer het aankomt op precisie, met name op het platte vlak, ontbreekt hen daarvoor nog al eens
de benodigde tactiele informatie.
Welke taststrategie het kind ook hanteert, er zal altijd rekening moeten worden gehouden met het
feit dat het kind meestal is aangewezen op een sequentie van tactiele indrukken. Dit is een specifiek
probleem bij het kind met een ernstige visuele beperking.

8.3
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Stimulusvariabelen
8.3.1
Textuur
De textuur van een oppervlak is voor een kind met een ernstige visuele beperking net zo belangrijk
als de kleur is voor een ziend kind. Textuurwaarneming wordt dan ook aangemerkt als een basale
tactiele vaardigheid.
De textuur geeft, bijvoorbeeld, informatie over materiaal, vorm, rotatie, ruimte, ondergrond en
substantie. Textuur kan een snelle herkenning van voorwerpen of vormen vergemakkelijken, met
name wanneer deze een, daarbij behorende, textuur hebben. Bijvoorbeeld zoals bij een sinaasappel.
Een textuur kan herkenning echter ook bemoeilijken. Het kind weet bijvoorbeeld dat badstof een
handdoek is. Maar er kan ook sprake zijn van een badjas.
Texturen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld op een grondoppervlak. Ook kunnen texturen continu
of onderbroken voorkomen. Dit houdt in dat een bepaalde textuur op het hele object of platte vlak
waarneembaar is of alleen op sommige plaatsen daarvan. Ook texturen van lijnen kunnen doorlopen
of worden onderbroken. Dit verschaft extra informatie, in negatieve of positieve zin.
Een extra probleem vormen de texturen die zijn ingebed tussen, andere, omringende texturen.
Dit bemoeilijkt de waarneming ervan. Bijvoorbeeld op een plattegrond in reliëf.
Texturen zijn soms verrassend. Een oppervlak kan een andere textuur hebben dan wordt verwacht.
Bijvoorbeeld, een tafelblad is vaak van hout maar kan ook van riet of glas zijn. Naarmate het kind
ouder wordt, moet het verrassingsaspect echter afnemen, omdat het kind, hopelijk, meer tastervaring heeft opgedaan. Dan worden texturen bekend. En kunnen dan dus ook pas worden hérkend.
De benamingen van texturen komen soms wel en soms niet overeen met de woorden die gerelateerd
zijn aan het visueel waarnemen. Door de ‘tactiele taal’ leren kinderen dat wat ze voelen te benoemen
of te beschrijven.
De tastkwaliteit van de textuur geeft een sterke of zwakke prikkel. Hoe kinderen dit ervaren hangt,
mede, af van de tastgevoeligheid. Ook de volgorde waarin texturen worden aangeboden heeft invloed
op de waarneming ervan. Veel (sterke) prikkels kort na elkaar kunnen een ‘afzwakkend’ effect te
weeg brengen.
Texturen kunnen aangenaam of onaangenaam aanvoelen. Voor kinderen met een ernstige visuele
beperking gelden daarbij echter vaak andere criteria dan voor ziende kinderen.
Wanneer er sprake is van ‘tactiele afweer’, voelt een voor anderen prettige textuur, vaak toch, in
meerdere of mindere mate, onprettig aan. Het spreekt voor zich dat dit van invloed is op de interpretatie van tactiele informatie.
Bij het nadenken over textuur wordt er meestal uitgegaan van vlakken waarop een textuur is aangebracht of waarbij er sprake is van een vezelstructuur, zoals bij bepaalde stoffen. Toch kunnen ook
lijnen texturen hebben. Bijvoorbeeld ‘gestreept’ of ‘bobbelig’.
De textuur van de lijn kan de waarneming van die lijn in negatieve of positieve zin beïnvloeden.
Het is van zeer groot belang om kinderen met een ernstige visuele beperking, gericht, in contact te
brengen met texturen (vroeger structuren genoemd) en hen te leren hoe daaruit informatie uit de
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omgeving kan worden verkregen.
Te vaak wordt nog gedacht dat deze kinderen dit ‘vanzelf’ wel kunnen. Het wordt echter steeds
duidelijker dat de meeste kinderen met een ernstige visuele beperking niet weten hoe groot de verscheidenheid aan texturen is, totdat ze er mee zijn geconfronteerd.
Textuurwaarneming is een belangrijk onderdeel bij het opdoen van tastervaring. Zonder voldoende
tastervaring kan het kind met een ernstige visuele beperking minder begrijpen van de omringende
wereld om de eenvoudige reden dat dit kind niet weet hoe deze eruit ziet. Verbale informatie kan dit
gemis maar zeer ten dele compenseren.
8.3.2
Vorm
De hele wereld bestaat uit vormen. Hoe moet een kind met een ernstige visuele beperking daarmee
omgaan? Kan de tast, als ‘nabij zintuig’, net zo veel als het gezichtsvermogen, een ‘verte zintuig’ ?
Het antwoord is uiteraard :“Nee”. Veel vormen in de omringende wereld zijn voor deze kinderen niet
waarneembaar. Dat is een te accepteren feit. Dan is de vraag hoe onderwijs en revalidatie kunnen
inspelen op de, specifieke, mogelijkheden die het kind met een ernstige visuele beperking wél heeft.
Met name voor de vormperceptie is opdoen van een zo groot mogelijke hoeveelheid tastervaring,
bijvoorbeeld met dagelijkse gebruiksvoorwerpen, speelgoed of objecten die in de omgeving
voorkomen, van niet te onderschatten belang. Zowel binnen het onderwijs als de revalidatie wordt
de aandacht vaak nog te veel op trainingstrajecten gericht.
Vormen kunnen twee – en drie dimensionaal voorkomen. Of in een combinatie van beide. Met name
dit laatste is voor veel kinderen met een ernstige visuele beperking een zeer lastig gegeven. Te vaak
wordt, bijvoorbeeld, verondersteld dat interpretatie van een ‘tastplaat’ voor deze kinderen net zo
eenvoudig is als een afbeelding dat is voor een ziend kind. Helaas is dat niet het geval, mede omdat
een kind met een ernstige visuele beperking zich, middels de tast, een heel andere voorstelling kan
vormen van de werkelijkheid dan een kind met een normaal gezichtvermogen.
Nadrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat het ‘beeld’ dat kinderen met een ernstige visuele beperking zich vormen van de omringende wereld op geen enkele manier inferieur hoeft te zijn aan dat van
kinderen die normaal kunnen zien. De inhoud van het ‘beeld’ is alleen ánders. Niet altijd wordt daar
voldoende rekening mee gehouden, omdat er nog te vaak gedacht wordt vanuit het visuele systeem.
Vormen zijn met of zonder betekenis. Dit lijkt een open deur. Maar het probleem is, dat vormen die
voor zienden betekenis hebben voor blinden abstract (kunnen) zijn. Dat geldt voor niet tastbare
vormen, zoals een wolk. Ook tastbare vormen worden lang niet altijd als een bruikbaar concept gehanteerd. Bijvoorbeeld: een auto, een paraplu, een tastplaat van een bloem of tactiele informatie in
een ‘voelboekje’.Tastervaring en de inhoud van de ‘tactiele databank’ zijn hierbij van cruciaal belang.
Vormwaarneming wordt, zowel ruimtelijk als in het platte vlak, in principe, vereenvoudigd en
versneld door te letten op kenmerken. Deze geven, meestal, houvast. Soms zijn kenmerken
verwarrend. Bijvoorbeeld, omdat een bepaald kenmerk van plaats kan voorkomen dan het kind gewend is. Of omdat, bij vormen die elkaar overlappen, een bepaald kenmerk niet meer tastbaar is,
lijkt te zijn verdwenen.
Vormen kunnen veranderen. Natuurlijk. Maar in dat geval wordt, bijvoorbeeld, herkennen ingewikkelder omdat het kind zich al bewust moet zijn van de verschillende verschijningsvormen van een
bepaald gegeven. Denk bijvoorbeeld aan een appel, een doorgesneden appel en het klokhuis van
die appel.
Er wordt, in het algemeen, onvoldoende bij stil gestaan dat kinderen met een ernstige visuele
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beperking vaak een fragmentarisch en zeer onvolledig beeld van de werkelijkheid hebben, waardoor
kunnen omgaan met veranderende vormen zeker geen vanzelfsprekendheid is.
Gelijkblijvende vormen zijn meestal makkelijker te interpreteren. Vormen kunnen enkelvoudig of
samengesteld zijn. Een enkelvoudige vorm is een eenvoudige stimulus in een neutrale omgeving.
Een samengestelde vorm is uit meerdere componenten opgebouwd die afzonderlijk moeten worden
onderscheiden. Het laatste is (veel) moeilijker dan het eerste.
De vorm heeft een oppervlak op grond waarvan de waarneming plaatsvindt. Dit lijkt logisch, maar
door verschillen in oppervlak kan deze waarneming worden beïnvloed. Bijvoorbeeld, een gestreepte
textuur op een cirkel bemoeilijkt de herkenning van die vorm. De cirkel zal, over het algemeen,
makkelijker als zodanig worden herkend wanneer er een minder dominante textuur op is aangebracht,
zonder het richtingsaspect waarvan er bij ‘gestreept’ ook nog sprake is. In dit voorbeeld van de cirkel
is de streeprichting waarschijnlijk zelfs contraproductief. Dit gegeven kan, onder andere, worden
gebruikt bij het opzetten van trainingstrajecten.
Dit geldt ook voor de contour van de vorm. Een ‘rafelige’ contour is moeilijker dan een contour met
een dikke, doorlopende, gladde lijn.
Tenslotte moet het kind begrijpen dat een bepaalde vorm, bijvoorbeeld een vierkant, die is weergegeven met een contourlijn hetzelfde kan zijn dan die vorm met een geheel ingevuld oppervlak.
Er wordt nog al wat van het kind gevraagd met betrekking tot de vormperceptie.
8.3.3
Afmeting
Kan de afmeting van een vorm tactiel worden waargenomen? Ja,dat kan. Kijk naar het kind dat met
beide armen de stam van een dikke boom probeert te ‘omspannen’ en, als dat niet lukt om de boom
heen gaat lopen. Of kijk naar het kind dat zich ‘opvouwt’ om in een grote doos te kunnen passen. Of
kijk naar het kind dat, vol overgave, met veel passen en meten, probeert de inhoud van een zakje met
koekjes in een trommeltje te doen zodanig dat de deksel dicht kan. Als blijkt dat er te veel koekjes
zijn, dan is de oplossing eenvoudig. Gewoon een paar koekjes opeten.
Over het algemeen is de grootte van een vorm op het platte vlak moeilijker in te schatten dan van
een ruimtelijke vorm (meten met een liniaal wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten). Vooral
omdat de maatverschillen op het platte vlak vaak kleiner zijn dan bij ruimtelijke vormen het geval
is en er een dimensie ontbreekt die extra tactiele informatie kan verschaffen om tot een bepaalde
conclusie te kunnen komen.
Bij ‘tasten’ wordt uitgegaan van waarnemen met de vingertoppen. Uiteraard is deze cutane component ook zeer belangrijk voor het bepalen van grootte. Daarnaast is de propriocepsis (zie ‘Propriocepsis’) via de armen of hele lichaam van grote invloed op de waarneming van afmeting. Zowel bij de
waarneming van kleinere voorwerpen die in de hand passen als van grote(re) voorwerpen.
Bij voorwerpen die in één hand passen, kan met een enkele handgreep worden bepaald of,
bijvoorbeeld een pingpongbal kleiner is dan een tennisbal of een ei. Om dat te kunnen bij grote(re)
voorwerpen of representaties op het platte vlak, is meestal het gebruik van béide handen noodzakelijk. De grootte van twee voorwerpen die beide een ‘handzaam’ formaat hebben, kan worden
vergeleken door gebruik van beide handen.
Met de vingertoppen, soms in combinatie met handpalm of duim, kan het kind op eenvoudige wijze
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grote vlakken of objecten aftasten.
Voor stimuli op het platte vlak, bijvoorbeeld geometrische vormen, of (zeer) kleine objecten, bijvoorbeeld kralen, worden meestal alleen de vingertoppen gebruikt om vergelijkingen over de afmeting
daarvan te kunnen maken.
Daarnaast kunnen vingertoppen in het platte vlak een contour of lijn aftasten waarbij, rekening
houdend met de factor tijd (zie ‘Factor tijd’), bijvoorbeeld de omvang of de lengte kunnen worden
bepaald. Ook kunnen vingertoppen worden gebruikt voor het ‘meten’ van afstanden.
Soms leggen kinderen, indien mogelijk, twee of meer voorwerpen op elkaar om er achter te komen of
ze even groot zijn. Dit is vaak moeilijker dan gedacht, omdat op elkaar leggen van vormen veel vraagt
van de tactiele precisie. Kinderen met een ernstige visuele beperking passen deze methode van
groottebepaling dan ook meestal later toe dan ziende kinderen.
Een apart probleem zijn de niet te omvatten vormen. Daarbij is het kind, naast bijvoorbeeld verbale
informatie, aangewezen op een sequentie van tactiele indrukken die zowel via de vingertoppen als
de propriocepsis binnenkomen en vervolgens moeten worden verwerkt tot een zogenaamde tactiele
synthese. Dit is een samenvoegen van delen ten behoeve van de interpretatie van het geheel.
Resteert een opmerking over het vraagstuk van de relatieve grootte. Dat wil zeggen, voorwerpen
hebben een bepaalde afmeting ten opzichte van een ander voorwerp. Voor kinderen met een
ernstige visuele beperking is dit een moeilijk te begrijpen fenomeen en het is belangrijk om hen daar,
in het onderwijs en de revalidatie, gericht mee te confronteren. Want, om een voorbeeld te noemen,
een fiets is groot ten opzichte van een pop maar klein ten opzichte van een huis. Daar komt een kind
met een ernstige visuele beperking toch niet vanzelf achter?
8.3.4
Reliëf
Zonder reliëf geen tactiel waarnemen en functioneren? Dat is niet helemaal waar, maar het spreekt
voor zich dat reliëf, op alle manieren waarin dat kan voorkomen, van groot belang is voor de tactiele
waarneming van kinderen met een ernstige visuele beperking.
Oppervlakken, texturen, structuren, lijnen en vormen zijn weer te geven in reliëf. Het ‘soort’ reliëf is
van invloed op de waarneming daarvan. Ook ordeningen, zoals bijvoorbeeld braille, kunnen in reliëf
aan het kind worden voorgelegd.
Voor de waarneming van reliëf is een goede tastgevoeligheid een voorwaarde. Daarbij maakt het
verschil of het reliëf verdiept of verhoogd is ten opzichte van het onderliggende oppervlak.
Dit geldt zowel voor lijnen als voor vlakken. Daarvan kan gebruik worden gemaakt bij eventuele
trainingtrajecten. Een combinatie van verhoogd en verdiept reliëf binnen één tactiele taak kan een
complicerende factor zijn. Daar staat tegenover dat hoogteverschillen extra informatie kunnen geven
waardoor de interpretatie van de taak vergemakkelijkt kan worden.
Over het algemeen wordt de moeilijkheidsfactor van het werken met tastplaten in reliëf zwaar
onderschat. Dit komt omdat niet alleen de kwaliteit van het reliëf op zich belangrijk is, maar ook
aspecten als richting, plaats, dikte van de contourlijn of vlakgrootte. Al deze aspecten zijn verwerkt
in de categorieën van het Tactiel Profiel.
Het is belangrijk het denken over reliëf niet te beperken tot, bijvoorbeeld, grafieken of aardrijkskun-
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dige kaarten. Want in de grote en nabije ruimte komen, bijvoorbeeld op deuren, stoelen of stoffen,
zeer veel soorten reliëf voor. Vaak in combinatie met bepaalde texturen (zie ‘Textuur’). Het is
noodzakelijk daaraan, binnen het onderwijs aan en de revalidatie van kinderen met een ernstige
visuele beperking veel aandacht te besteden. Met name reliëfmateriaal dat vervaardigd is in ‘swell
paper’ kan onderhevig zijn aan slijtage. Daardoor wordt het beroep dat op de tastgevoeligheid wordt
gedaan, vergroot.
8.3.5
Gewicht
Kinderen met een ernstige visuele beperking halen informatie uit andere gebieden dan ziende
kinderen. Het gewicht van een voorwerp is daar één van. Bij jonge kinderen kunnen al exploratie
schema’s worden geobserveerd die gericht zijn op ervaren van gewicht.
Meestal moet aan kinderen worden geleerd dat ‘gewicht’ een belangrijke bron van informatie kan
zijn en ook hoe deze informatie kan worden verkregen.
Ook nu weer is de propriocepsis (zie ‘propriocepsis’) de beste mogelijkheid om het gewicht van een
voorwerp in te schatten (werken met een weegschaal wordt hier buiten beschouwing gelaten).
Vooral als bij het vergelijken van twee voorwerpen beide handen worden gebruikt. Het verschil in
gewicht tussen twee voorwerpen moet niet zo klein zijn dat het, redelijkerwijs, niet meer kan worden
waargenomen. Zeer jonge kinderen zijn nog niet in staat om, met beide handen, gewicht in te schatten. Dit komt omdat de samenwerking tussen de beide hersenhelften op die leeftijd nog onvoldoende
ontwikkeld is. Deze kinderen pakken voorwerpen soms na elkaar op om, door zwaaien en slaan, het
gewicht daarvan te ervaren.
Als het gaat om inschatten of iets licht is of zwaar , moet het kind voldoende tastervaring hebben
opgedaan om dergelijke vergelijkingen te kunnen maken.
Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden binnen het rekenonderwijs of bij Praktische vaardigheden in de
thuissituatie.
Ook (laten) benoemen van een ‘gewichtservaring’ is belangrijk. Zeg bijvoorbeeld bij het optillen van
een zware doos “Wat is die zwaar!” of vraag aan het kind of de doos zwaar is of niet en laat hem
ervaren wat er gebeurt als je een te zware doos optilt of op een plank wil zetten. Ga er niet vanuit
dat het kind uit zichzelf betekenis kan verlenen aan een ervaring van gewicht in termen van ‘licht’ of
‘zwaar’.
Bovendien moet het kind leren dat een voorwerp lichter of zwaarder genoemd wordt in vergelijking
met een ander voorwerp. Denk bijvoorbeeld aan een kopje dat zwaar is ten opzichte van een boterham maar licht ten opzichte van een pan met aardappelen erin. Kinderen vinden het vaak heel leuk
om dergelijke ontdekkingen te doen. Maar daarin moeten ze wel worden gestimuleerd. Immers, zij
weten vaak niet wat er zich in de buitenwereld bevindt.
Nog moeilijker wordt het om kinderen te leren dat een klein voorwerp niet altijd lichter hoeft te zijn
dan een groot voorwerp. Vaak reageren kinderen met verbazing wanneer ze met dit gegeven worden
geconfronteerd. Een kussen van schuimrubber is lichter dan een schoen. Hoe kan dat nu?
Ook kan eenzelfde voorwerp licht of zwaar zijn. Bijvoorbeeld, een grote , lege, koffer is licht maar
wanneer deze koffer ingepakt vanwege de vakantie, dan is die koffer zwaar.
Met het opdoen van dergelijke evaringen gaan kinderen meer van de omringende wereld begrijpen.
Ook dat is onderwijs en revalidatie.
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8.3.6
Lijn
Wat is een lijn eigenlijk? Voor veel blinde kinderen blijft dat een vraag zonder antwoord. Want een
lijn is, vooral, een visueel fenomeen. Een lijn loopt van ‘hier naar daar’, verbindt het ene punt met
het andere of kan een contour zijn waardoor een vorm begrensd wordt.
Bovendien kan een lijn recht zijn of gebogen, verticaal of horizontaal, schuin van linksonder naar
rechtsboven of omgekeerd, lang of kort, dik of dun. Ook kan een lijn verschillende verschijningsvormen hebben. Bijvoorbeeld onderbroken, rafelig of glad. Daarnaast kan een lijn worden gekruist
door andere lijnen, voorkomen op een afleidende ondergrond of zich tussen of naast andere tactiele
informatie bevinden. Soms lopen lijnen evenwijdig en soms niet. Toch wordt er van het kind verwacht
dat al deze lijn –variabelen kunnen worden waargenomen en geïnterpreteerd in de daarbij behorende tactiele context. Want hoe anders kan, bijvoorbeeld, topografie worden onderwezen of grafieken
worden begrepen? Om nog maar te zwijgen van een tekening van een kubus op het platte vlak.
Niet alleen de cutane component van de tast is belangrijk voor de waarneming van lijnen. Sterker
nog, het is vooral de propriocepsis die het mogelijk maakt om lijnen te differentiëren. Immers, om
een recht lopende lijn te onderscheiden van een schuin lopende lijn, kan het kind niet vertrouwen
op het tasten met de vingers omdat de daardoor verkregen informatie bij beide lijnen hetzelfde is.
Op grond van de richting waarin de armen zich bewegen, zal het kind kunnen aangeven hoe de lijnen
lopen. Dit lijkt vanzelfsprekend maar is het niet.
Meer dan voor (slecht)ziende kinderen is de lijn – ondergrond een complicerende factor. Want voor
blinde kinderen is het moeilijk om bepaalde tactiele informatie als ‘niet relevant’ aan te merken
voor de gegeven taak. Veel tactiele prikkels tegelijkertijd zullen voor de meeste blinde kinderen
verwarrend zijn.
Bij tastplaten die gemaakt zijn met ‘swellpaper’ komt het regelmatig voor dat een als (functioneel)
blind gediagnostiseerd kind toch in staat is de lijnen die op deze plaat voorkomen, te zien en er een
betekenis aan te verlenen. Uiteraard is daar niets tegen maar dan doet de vraag zich voor in hoeverre
het visueel functioneren (nog) zou kunnen worden vergroot. Er zijn nog al wat kinderen die op braille
zijn aangewezen waarbij een zogenaamd ‘twee sporen beleid’ tot de mogelijkheden behoort.
Daarmee wordt bedoeld dat vaak nog veel met de beperkte visuele mogelijkheden kan worden
gedaan behalve lezen. Bij niet volledig blinde kinderen zou het visueel functioneren (ook) in kaart
moeten worden gebracht. Vaak zorgt een dergelijk onderzoek voor verrassingen.
Lijnen komen niet alleen voor op het platte vlak. Ook objecten hebben lijnen. In de grote ruimte,
binnen of buiten, kunnen lijnen richting geven. De voegen in een muur zijn lineair, kozijnen hebben
een verticale en horizontale onderdelen en op kleding kunnen lijnen voorkomen. Deze voorbeelden
worden genoemd omdat het buitengewoon belangrijk is de, vaak fragmentarische en beperkte,
voorstellingen die kinderen hebben, zo veel mogelijk te verbreden. Dit geldt zeker ook voor ‘lijn’.
8.3.7.
Temperatuur
Buiten is het warm. Het kind ervaart dit ook als zodanig. Is dat nu een tactiele vaardigheid?
Ja en nee. Uiteraard voelt de buitentemperatuur warm aan op de huid. Maar het lichaam vertoont
eveneens reacties die niet als een respons op een tactiele waarneming kunnen worden aangemerkt.
Toch is er, juist bij de waarneming van temperatuur, vaak sprake van een dergelijke lichaamsreactie.
Bijvoorbeeld, rood worden van de huid als de hand in warm water wordt gestoken of een terugtrekreactie als het water te heet aanvoelt.
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Bij het beoordelen van materialen kan het kind steun hebben aan temperatuur verschillen. Een paar
voorbeelden. Glas voelt koud aan. Maar wanneer je de vingers lang op dit glas laat liggen, dan voelt
het niet meer koud aan. Dit hangt samen met de temperatuur die het glas dan aanneemt, maar ook
met een proces van adaptatie . Ook bij water kan de temperatuur wisselen. Van heet naar koud.
Vilt of hout voelt warm aan. Toch is dit ‘warm’ anders dan bij warm water. Met andere woorden, niet
alles dat ‘warm’ genoemd wordt, voelt het zelfde. Metaal is koud, maar niet te koud om aan te pakken.
En ijs? Of de brugleuning in de winter? Zeer verwarrend voor een kind met een ernstige visuele
beperking.
Temperatuurverschillen zijn bovendien relatief, want iets voelt warm of koud aan ten opzichte van
een temperatuur waarmee wordt vergeleken. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid maar het is, voor een
kind met een ernstige visuele beperking lang niet altijd makkelijk te begrijpen. Het is dan ook
belangrijk dat deze kinderen bewust in contact worden gebracht met temperatuurvariabelen in
wisselende (tactiele) contexten, mede uit veiligheidsoverwegingen.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van de lessen ‘opdoen van tastervaring’, binnen het
projectonderwijs of bij het aanleren van Praktische vaardigheden in de revalidatie.
In het algemeen moet er voldoende evenwicht zijn tussen het beschermende en het informatie
verwerkende tactiele systeem. Met name voor jonge kinderen is dat nog een grote opgave.
8.3.8
Materiaal
Wat is er te zeggen over het materiaal?
In elk geval dat het woord materiaal in twee betekenissen kan worden gebruikt.
Als datgene waarvan iets is gemaakt en datgene waarmee geoefend wordt.
Eenvoudiger kan het niet. Helaas, dat lijkt maar zo.
Bij de ‘stimulus variabelen’ van het Tactiel Profiel is uitgegaan van‘datgene waarvan iets is gemaakt’.
Kinderen moeten leren om te herkennen en te benoemen waarvan iets is gemaakt. Meestal blijft het
dan bij algemene aanduidingen, zoals plastic (kunststof is moeilijker), ijzer (‘metaal‘ zou beter zijn) ,
papier, karton, leer of hout. Daarbij kan ook nog onderscheid worden gemaakt tussen natuurlijke
en/of synthetische materialen.
Ingewikkelder wordt het wanneer er variabelen van hetzelfde materiaal moeten worden herkend.
Bijvoorbeeld, WC-papier, cadeaupapier of krantenpapier. Toch is, in het kader van het krijgen van
voorstellingen over de omringende wereld en de daaraan gerelateerde tastervaring, van buitengewoon groot belang kinderen met zoveel mogelijk materialen in contact te brengen. Want om iets
te hérkennen moet het immers eerst gékend worden.
Om het mogelijk te maken dat kinderen weten waarvan iets gemaakt is, moet het discriminatieve
vermogen al enigszins ontwikkeld zijn. Daarnaast is het nodig dat specifieke eigenschappen, de
kenmerken, van materialen bekend zijn en, bovendien, tactiel kunnen worden onderscheiden.
Bijvoorbeeld. Metaal is koud en kan niet worden ‘ingedrukt’. Of, moeilijker, karton kan glad of
ribbelig , dik of dun zijn en, soms wel en soms niet , worden gevouwen. Geen eenvoudige opgave
voor het kind met een ernstige visuele beperking. Veel oefening en daarbij stellen van ‘richtvragen’
zijn dan ook uitermate zinvol.
Vervolgens ‘datgene waarmee geoefend of gewerkt wordt’. De keuze van dit oefenmateriaal is niet
zo eenvoudig als het lijkt. Voornamelijk omdat er voor kinderen met een ernstige visuele handicap
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weinig materiaal kant en klaar te koop is. Laat staan dat daarbij wordt aangegeven waarvoor het
precies bedoeld is. Of, waarvoor het óók gebruikt zou kunnen worden náást waarvoor het in eerste
instantie bedoeld is. Gelukkig kan, soms, materiaal worden ingezet dat voor ziende kinderen is
ontwikkeld. In dat geval is het belangrijk vanuit een bepaald denkkader naar de bruikbaarheid van
dit materiaal te kijken. Voor een dergelijk denkkader geeft de opzet van het Tactiel Profiel veel
mogelijkheden en, hopelijk, nieuwe ideeën en inzichten.
Veel oefen – en spelmateriaal wordt zelf gemaakt door de deskundigen die met visueel gehandicapte
kinderen werken. Ook wordt bestaand materiaal aangepast, bijvoorbeeld door visuele componenten
te vervangen door tactiele. Uiteraard is dat een prima idee, mits er maar gedacht wordt vanuit de
referentiekaders van de betrokken kinderen en niet vanuit de referentiekaders van zienden.
Helaas is dat, zoals de praktijk meer dan eens uitwijst, veel moeilijker gezegd dan gedaan.
Materiaal dat, ten behoeve van Praktische vaardigheden, speciaal ontwikkeld is voor kinderen met
een ernstige visuele beperking, is soms te koop. Een aantal firma’s is daarin gespecialiseerd.
Toch is ook daarin de keuze beperkt. Bovendien is aanpassing van materiaal niet altijd noodzakelijk.
Een goed gekozen variatie van een bestaand voorwerp kan op zich al een aanpassing zijn.
Altijd is het belangrijk daarbij de vele componenten van het tactiel functioneren in gedachten te
houden.
8.3.9
De factor tijd
Op het eerste gezicht heeft de factor tijd misschien weinig invloed op tactiel waarnemen en
functioneren. Toch is er een aantal specifieke aspecten van ‘de factor tijd’ te noemen die een rol
spelen bij de interpretatie van tactiele informatie.
In de eerste plaats is ‘tasten’, anders dan bij het visueel functioneren, een sequentie van indrukken.
Dit gegeven heeft verregaande consequenties voor het vermogen om tactiele informatie te begrijpen.
Dit komt omdat kinderen alles wat ze voelen, in de gekozen tastvolgorde, binnen een bepaalde, al
dan niet gestructureerde context, moeten onthouden om tot een overzicht van het geheel te kunnen
komen. Dit is een wezenlijk verschil met het gezichtsvermogen waarbij er veel meer mogelijkheden
zijn om een geheel in één keer te overzien.
Kinderen die de voorkeur geven aan globaal waarneming hebben wel een voorsprong ook al kan die
benadering lang niet in alle gevallen worden gehanteerd.
De factor tijd speelt, in verhouding tot de propriocepsis (zie ‘Propriocepsis’), een bescheiden rol bij
het inschatten van afstand en lengte. Bijvoorbeeld, het kost meer tijd om de lange kant van een
rechthoekige tafel af te tasten dan de korte kant. Of, om bij het voorbeeld van de tafel te blijven,
het kost meer tijd om de poten van een eettafel af te tasten dan die van een klein bijzettafeltje.
Het is zinvol kinderen hierop te attenderen.
Doordat er, vanwege het sequentiële karakter van de tast, een groot beroep wordt gedaan op het
geheugen en de concentratie, is tastend waarnemen en functioneren vaak zeer vermoeiend.
Dit beperkt de tijdsduur waarin het kind tactiele taken kan uitvoeren in meer of mindere mate.
Ook de snelheid waarmee het kind werkt is hieraan gerelateerd.
Snel tasten zou niet ten koste moeten gaan van de precisie. Bij bekijken van een oppervlak kan snel
tasten echter andere, eveneens waardevolle, informatie geven. Hierbij spelen zowel de globaal
waarneming (vanuit het geheel) als de tactiel analytische benadering (vanuit de delen) van de taak,
een rol.
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In de praktijk blijkt verder dat zowel ouders als deskundigen soms onvoldoende rekening houden met
het feit dat aanleren van (schoolse)vaardigheden een grotere hoeveelheid tijd vraagt bij kinderen
met een ernstige visuele beperking dan bij ziende kinderen. De druk om, ondanks de visuele handicap,
toch ‘normaal’ te presteren is daardoor vaak erg hoog.
Dit kan tot gevolg hebben dat, om tijd te sparen, niet alles wat het kind met een ernstige visuele
beperking zou moeten worden aangeboden, ook daadwerkelijk aan hem wordt voorgelegd. Er worden
keuzes gemaakt voor wat wordt beoordeeld als het meest noodzakelijke. Dat is buitengewoon
jammer en ongunstig voor de ontwikkeling van deze kinderen maar, helaas, niet altijd te vermijden.
Wel is het belangrijk bewust en zeer zorgvuldig met dit gegeven om te gaan.
8.3.10
Ruimtelijke aspecten
Wat is ‘ruimte’ voor een kind met een ernstige visuele beperking? Daar waar de wind naar toe gaat?
Of daar waar de zon schijnt, ver weg, hoog in de lucht? Daar waar vogels vliegen? De richting waarin
de rivier zich een weg baant? Of, dichterbij, het huis waarin het kind woont? De auto van pappa?
Of, binnen handbereik, de plaats van de knuffel op het bed? De knoppen op het toetsenbord van de
computer? De locatie van een gebouw op de stadsplattegrond?
Kan een kind met een ernstige visuele beperking begrijpen dat, bijvoorbeeld bij het koppeltje duiken,
het onderste boven komt? Of dat, bijvoorbeeld bij het rijden op een skelter, iets dat ver weg leek, het
‘daar’ of het ‘nergens’, dichtbij komt doordat een afstand wordt overbrugd?
Het Is in elk geval belangrijk om kinderen, in het kader van tactiel-ruimtelijke concepten, deze fundamentele ervaringen te laten opdoen.
Vast staat dat het tactiel-ruimtelijke waarnemen het moeilijkste onderdeel is van het tactiel waarnemen en functioneren. De reden hiervan is dat het kind, tegelijkertijd, rekening moet houden met
verschillende componenten die ook nog eens kunnen wijzigen. Bovendien is de grote ruimte een
abstractie omdat begrenzingen ontbreken. Laat staan wanneer deze ruimte wordt ‘vertaald’ naar het
platte vlak. Voeg daarbij het sequentiële karakter van het tasten en het wordt duidelijk met welke
problemen het kind meer dan eens wordt geconfronteerd.
Bijvoorbeeld met de begrippen veraf en dichtbij. Omdat de tast een nabij-zintuig is, kan het woord
‘veraf’ een andere inhoud hebben voor kinderen met een visuele beperking dan voor ziende kinderen.
De betekenis die het kind kan verlenen aan ‘veraf’ en ‘dichtbij’ is nauw gerelateerd aan het zich
bewust zijn van de relatie tussen het eigen lichaam en objecten en tussen objecten onderling.
Het woord ‘veraf’ (ver weg) is een woord dat ontleend is aan het visueel waarnemen. Bovendien zijn
de begrippen ‘dichtbij’ en ‘veraf’ relatief. Dat wil zeggen, iets wordt als veraf of dichtbij aangemerkt
ten opzichte van iets anders. Voor kinderen met een ernstige visuele beperking zijn dergelijke
gegevens zeer moeilijk te begrijpen. Toch moet het kind in staat zijn de lokalisatie van een object te
bepalen, waarbij meestal bovendien tussenruimtes in de waarneming moeten worden betrokken.
Incalculeren van tussenruimtes is ook noodzakelijk bij de interpretatie van configuraties.
Hiermee worden ordeningen bedoeld die zowel op het platte vlak (bijvoorbeeld een braillecel) als in
de concrete ruimte (bijvoorbeeld op de werkplek) kunnen voorkomen. Naarmate de afstand tussen
de verschillende stimuli, die samen de configuratie vormen, groter wordt, is het moeilijker om de
onderlinge verhouding nog juist in te schatten. Ook het áántal stimuli binnen de configuratie speelt
een rol.
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Verder is het kunnen waarnemen van richting en verloop één van de ruimtelijke aspecten die van
belang zijn bij het tactiel functioneren. Meestal betreft het lijnstructuren, maar ook vlakken of
bewegingen kunnen, wel of niet, van richting veranderen. Om dit te kunnen waarnemen, moet het
kind in staat zijn tot het maken van vergelijkingen. Dat is zeker geen eenvoudige opgave.
Een bijzonder aspect horend bij ‘richting en verloop’ vormt de verwarring tussen dat wat horizontaal
en verticaal genoemd wordt. Een voorbeeld. Een verticale lijn kan voorkomen op een plat, horizontaal
liggend, vlak maar datzelfde vlak kan ‘rechtop’ worden gezet waardoor de (tast)richting van de lijn
weliswaar veranderd maar toch verticaal blijft.
Bij de symmetrieperceptie wordt er vanuit gegaan dat het kind zich bewust is van een bepaalde
middenas, die een rol kan spelen bij, met name vormen op het platte vlak. Deze vaardigheid is
gerelateerd aan het links-rechts besef.
Een bijzonder ruimtelijk aspect vormt de overgang van de derde naar de tweede dimensie.
Voor een kind met een ernstige visuele beperking is het buitengewoon moeilijk om zich voor te
stellen hoe een ruimtelijk gegeven op het platte vlak kan worden gerepresenteerd.
8.3.11
Tactiele afleiders
Tactiele afleiders zijn stimuli die de interpretatie van datgene wat moet worden waargenomen
belemmeren of bemoeilijken.
Tactiele afleiders vormen een groot, vaak onderschat, probleem voor het blinde kind omdat er, net
als bij het visuele systeem, regelmatig sprake is van wat in het ‘Tactiel Profiel’ figuur-óndergrond
waarneming genoemd is.
Natuurlijk, elke vorm bevindt zich op een ondergrond. Om de vorm te kunnen waarnemen, moeten
de hersenen deze vorm als het ware ‘los’ kunnen koppelen van die ondergrond. Anders gezegd, de
hersenen moeten in staat zijn relevante en niet relevante informatie te scheiden. Voor het visuele
systeem is dit al niet eenvoudig. Laat staan voor het tactiele systeem.
Een rustige ondergrond die, tactiel, voldoende contrasteert met de daarop waar te nemen vorm,
levert meestal geen problemen op. Anders wordt het wanneer, bijvoorbeeld, zowel de vorm als de
ondergrond een bepaalde textuur hebben. Of wanneer een lijn moet worden waargenomen die over
een raster heen loopt, zoals dat bij grafieken het geval is. Dit is een gegeven dat nauw gerelateerd
is aan de waarneming van lijnen die elkaar kruisen. In beide gevallen is de ene lijn de afleider van de
andere. Veel kinderen met een ernstige visuele beperking hebben dan ook moeite lijnen die elkaar
kruisen te (ver)volgen.
Ook bij, met name, aangrenzende vormen die in reliëf zijn weergegeven, is er sprake van (te) veel
afleidende tactiele informatie waardoor, bijvoorbeeld, herkennen van één van die vormen bemoeilijkt
wordt. Dit kan eveneens het geval zijn bij tactiele prikkels die (te) dicht bij elkaar zijn geplaatst.
Door weinig tussenruimte is het moeilijker de afzonderlijke componenten te onderscheiden of ‘los’
van elkaar waar te nemen. Op deze vaardigheid wordt bijvoorbeeld bij het lezen van braille of gebruik
van aardrijkskundige kaarten.
Daarnaast is het voor blinde kinderen zeer moeilijk te begrijpen dat vormen, wel of niet in reliëf,
elkaar kunnen overlappen. Dit komt, mede, omdat het begrip ‘overlappen’ is ontleend aan het
visuele systeem. Blinde kinderen kunnen zich niet goed voorstellen hoe de ene vorm voor de andere
kan staan en, vooral, wat dat betekent voor de waarneming van, met name de achtergelegen vorm.
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Daar komt ook nu weer het probleem bij dat deze kinderen zijn aangewezen op een sequentie van
indrukken. Het wordt makkelijker,wanneer de vormen bekend zijn bij het kind (bijvoorbeeld een
driehoek en een vierkant).
Ook voorafgaande prikkels zijn afleiders. Daarmee wordt alle tactiele activiteit bedoeld die
plaatsvond voordat een bepaalde taak aan het kind wordt voorgelegd. Door verwerken van (te) veel
tactiele informatie kort na elkaar, kan het zijn dat het kind aan het einde van een ‘tastperiode’
minder goed presteert dan aan het begin.
8.3.12
Zintuiglijke afleiders
Stel, we bevinden ons op het schoolplein van een school voor visueel gehandicapte kinderen.
Taxi’s met dieselmotoren rijden af en aan. Sommige taxibusjes stinken. In de verte is het lawaai
van een snelweg te horen. Deuren van auto’s gaan open en dicht. Het geluid van mobiele telefoons
snerpt over het schoolplein. Kinderen lachen of huilen. Het regent. Op de paraplu van één van de
leerkrachten is dat goed te horen.
Een kind staat met zijn gezicht omhoog van de regendruppels op de huid te genieten. Een ander kind
voelt met de voeten waar er zich water op het schoolplein bevindt. Als het met de voeten niet lukt,
gaat ze daarvoor de handen gebruiken. Met een zwaaiende beweging van links naar rechts zet ze het
water op het schoolplein in beweging. Dat kan ze, ondanks al het lawaai, toch goed horen. Terwijl ze
zo bezig is ontdekt ze de ‘naden’ tussen de tegels op het schoolplein. Ze voelt met een vinger waar
deze naden naar toe gaan. Ze voelt zelfs dat de tegel een hoek heeft. Ook het onkruid tussen de tegels
wordt aan een inspectie onderworpen. Het kind ruikt eraan. “Bah, wat vies!”.Terwijl ze zo bezig is,
laat ze zich niet afleiden door alle auditieve prikkels om haar heen. Haar wereld beperkt zich op dat
moment tot de, zeer waardevolle, ontdekking van de tegels onder haar handen. Een mooie scène.
Kinderen worden veel vaker dan gedacht, geconfronteerd met een situatie zoals hierboven
beschreven. Sommige kinderen kunnen zich ‘afsluiten’ en zich, ondanks alle ‘stoorzenders’ richten
op datgene waar ze mee bezig (willen) zijn. Andere kinderen kunnen echter niet meer tot goede
prestaties komen op, bijvoorbeeld, tactiel gebied. Bovendien zijn lang niet alle kinderen in staat
twee dingen tegelijk te doen. Bijvoorbeeld, luisteren en tasten. Toch wordt dat nog al eens van een
kind gevraagd. Bijvoorbeeld wanneer er, terwijl het kind met een tactiele taak bezig is, ondertussen
wordt uitgelegd wat het kind daarna moet doen. Het is belangrijk daarmee rekening te houden bij
de afname van het Tactiel Profiel.
Uiteraard kunnen auditieve prikkels ook een positief effect hebben, bijvoorbeeld bij het stimuleren
van (zeer) jonge kinderen. Specifieke auditieve prikkels kunnen ook de herkenning van objecten
vereenvoudigen.
Ook stilte kan een afleidende factor zijn. Wanneer het stil is voelen kinderen met een ernstige
visuele beperking zich nog al eens ‘verloren’ of onzeker. Deze kinderen gaan vaak intensief luisteren
om een auditief referentiepunt te verkrijgen. Dit kan het geluid zijn van bijvoorbeeld de moeder of
van stromend water. Dit zoeken naar een auditief referentiepunt is van groot belang voor het gevoel
van veiligheid. Omdat ‘veiligheid’ en de daarbij behorende luisterhouding de hoogste prioriteit
heeft in de beleving van het kind, zal de tactiele waarneming daaraan, in de meeste gevallen,
ondergeschikt worden gemaakt.
Hoewel auditieve prikkels in verreweg de meeste gevallen de afleidende factor zijn, kunnen ook
olfactorische prikkels als zodanig werken. Met name bij kinderen waarbij er sprake is van problemen
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met de sensorische integratie. Te sterke reacties op geurprikkels zijn altijd een aandachtspunt.
Geurprikkels kunnen natuurlijk ook ondersteunend zijn bij de waarneming door ernstig visueel
gehandicapte kinderen. Bijvoorbeeld, een boterham met pindakaas heeft een zo duidelijke geur dat
tastend onderzoeken van deze substantie niet meer nodig is.
Ook een, met name gelijktijdige, tactiele prikkel kan een afleider zijn. Dit kan een klopje op de
schouder of zelfs een luchtstroom in de klas zijn terwijl het kind met een ‘tastwerkje’ bezig is.
Het probleem is in dit geval dat het kind tactiele informatie die wordt waargenomen op twee
verschillende plaatsen van het lichaam, tegelijkertijd moet integreren.
Binnen de context van het Tactiel Profiel lijkt het paradoxaal dat een visuele prikkel ook tot de
afleiders kan behoren. Dit komt door het feit dat veel kinderen die als ernstig visueel gehandicapt
worden aangemerkt, vaak toch nog ‘iets’ kunnen zien.
Dit kan een pluspunt zijn, maar ook afleiden van de tactiele taken die aan het kind worden voorgelegd. Twee voorbeelden. Een kind met een zeer ernstige visuele beperking ziet de zon schijnen op
de tafel voor haar. Ze gebruikt haar hand niet om het ‘tastwerkje’ te doen dat de leerkracht aan haar
heeft voorgelegd, maar beweegt haar hand heen in weer in het zonlicht en kijkt, op een kijkafstand
van tien centimeter, gefascineerd naar wat het effect is van haar bewegende hand in dat zonlicht.
Of, een kind ziet nog rood en geel.
Op grond van die waarneming trekt het kind regelmatig verkeerde conclusies bij het tactiel
waarnemen, omdat ‘wat hij weet’ over kleur interfereert met wat hij tactiel waarneemt. Voor dit kind
zijn alle gele vruchten, althans in eerste instantie, bananen en pas bij nader onderzoek, een
appel of een citroen. Of, alle rode kleding is, bij vluchtige waarneming van het kind, een bekende
plastic regenjas. Ook al voelt deze koud en glad aan en de ribbelige, eveneens rode, trui, zacht en
warm. ‘Handig’ is dit niet. Zowel in de letterlijke als de figuurlijke betekenis van het woord.
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Verklarende woordenlijst
Analyseren

Iets tot de onderdelen waaruit het samengesteld is,
uit elkaar "rafelen"

Cerebrale parese

Bewegingsonmacht door een, aangeboren, hersenbeschadiging.
(ook infantiele parese genoemd)

Closure

Brokjes informatie mentaal aanvullen tot een geheel
(vervolledigen)

Clutter

Klontering van informatie (veel prikkels dicht bij elkaar)

Cognitie

Vermogen om kennis op te nemen en te verwerken
(cogito = ik denk)

Conceptvorming

Het zich eigen maken van complete voorstellingen van de
omringende wereld en de daarbij horende inhoud van woorden

Congenitaal

Aangeboren

Coördinatie

Het vermogen om spieren zo samen te laten werken dat een
beweging soepel en doelgericht uitgevoerd kan worden

Cutaan

Waarneming van prikkels met de huid (cutis=huid)

Differentiëren van bewegingen

Het vermogen om verschillende bewegingen, onafhankelijk van
elkaar, uit te kunnen voeren

Dominantie

Voorkeurshand hebben, dus links- of rechtshandig zijn

Dynamische hand

De hand die, bij tweehandige activiteiten, de voornaamste
handeling uitvoert, ook wel werkhand genoemd (bijvoorbeeld bij
knippen: de hand met de schaar)

Executieve vaardigheden

Plannings- en uitvoeringsvaardigheden

Exploreren

Onderzoeken, verkennen

Fixerende hand

De hand die, bij een tweehandige activiteit, het het object
vasthoudt, ook steunhand genoemd. (bijvoorbeeld bij knippen:
de hand die het papier vasthoudt)
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Generaliseren

Iets wat in de ene situatie geleerd is, in de andere situatie
toepassen

Haptisch

Met betrekking tot de tastzin (hapto = aanraken, ter hand
nemen,vasthouden)

Hemisferen

Hersenhelften

Kinesthesie

Bewegingsgewaarwording

Lateralisatie

Het proces waarbij functionele verschillen tussen beide
hersenhelften zich uitkristalliseren, resulterend in het besef
een linker en een rechter lichaamshelft te hebben

Lichaamsnabij

Binnen grijpafstand, binnen een armlengte
(nabije ruimte)

Manipuleren

Iets in één of beide handen bewegen, gepaard gaand met veel
verschillende fijne vingerbewegingen( manus=hand)

Middellijn

Een denkbeeldige lijn lopend over neus en navel, die het
lichaam in twee gelijke helften deelt

Modaliteit

Manier van kennisverwerving en - verwerking,
waarnemingskanaal

Motorplanning

Het plannen van de bewegingsvolgorde

Motorische respons

Een "antwoord"/reactie op een prikkel door een beweging

Neurologisch

Betrekking hebbend op het zenuwstelsel (neuron = zenuwcel)

Olfactorisch

Met betrekking tot de reuk (olfacto = (be)ruiken)

Perceptie

Waarneming als mentaal proces, interpreteren en begrijpen van
de waarnemingen

Persevereren

Het blijven herhalen van bewegingen of woorden terwijl dat
niet adaequaat is

Praxis

Het vermogen tot doelmatig handelen

Performaal

Heeft betrekking op het handelen, uitvoeren (performance)

Propriocepsis

Het diepe spiergevoel opgebouwd via informatie uit spieren,
pezen en gewrichtskapsels
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Reliëf

Een vorm,"afbeelding" ,die bovenop of in het oppervlak
verzonken, ligt

Referentiepunt

Steunpunt, plek waarop het kind zich kan oriënteren bij een
tactiele taak

Synthetiseren

Alle onderdelen tot een geheel samenvoegen

Sensorisch

Heeft betrekking op de prikkels, die waargenomen en verwerkt
worden door de zintuigen (sensus = zintuig)

Sequentieel waarnemen

Prikkels in een opeenvolging waarnemen

Stereognosie

Het vermogen om één voorwerp, door het te betasten met
twee handen ,te herkennen

Stimulus

Letterlijk: prikkel. (Kleine) vorm of object die een tastprikkel
geeft

Structuur

Duidelijke regels die een kind geboden worden als houvast voor
het gedrag (zie Leefwereld)
Gevormdheid van de oppervlakte: in het Tactiel Profiel textuur
genoemd

Syndroom

De bij een ziektebeeld horende combinatie van symptomen

Tactiele afweer

Is een overreactie op aanrakingen, die door een ander als
normaal ervaren worden. Het kind wil liever niet aangeraakt
worden en vermijdt zoveel mogelijk om voorwerpen aan te
raken.

Tactiele taal

Met gebruik van taal begrippen van "iets wat tastbaar is"
beschrijven of benoemen (bijv. hoek,ribbel)

Taststrategie

Werkwijze die toegepast wordt om een tactiele taak,
zo efficiënt mogelijk, uit te voeren

Temporeel ordenen

Een ordening in tijd aanbrengen (tempus = tijd)

Textuur

De gevormdheid van het oppervlak

Tonus(spiertonus)

De spierspanning

Trauma

Letsel
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Verbaal

Heeft betrekking op de gesproken taal
(verbum= woord,uitdrukking)

Visualiseren

Iets in de geest als een plaatje of een beeld voorstellen of uit
het geheugen oproepen
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