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Inleiding
Tijdens mijn onderzoek ‘fijne motoriek in het
kleuteronderwijs’ werd onderzocht naar hoe een
kleuterleerkracht de fijne motoriek van de leerlingen
optimaal kan stimuleren. Uit literatuuronderzoek en veld
resultaten is gebleken dat oefening en herhaling van alle
aspecten van de fijne motoriek de belangrijkste rol voor
bevordering van de fijne motorische ontwikkeling spelen.
Daarnaast is het gebruik van varierend materiaal, het
geven van feedback, motivatie door succeservaring,
doelgericht werken en samenwerking met de ouders ook
van belang. Dit allemaal is te lezen in hoofdstuk 5
‘conclusies en aanbevelingen’ van mijn scriptie.
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Beschrijving
Het ontwikkeld materiaal voor dit onderzoek is een
suggesties boekje, die onder de vier deelaspecten van
fijne motoriek verdeeld worden. Deze zijn ooghandcoördinatie, ruimtelijk oriëntatie, driepunts- of
pincet greep en pols hand en vinger motoriek. Bij elk
van deze aspecten worden enkele materiaal sugesties
toegevoegd om de fijne motorische vaardigheden te
oefenen. Naast deze uitgeschreven suggesties worden er
ook visuele voorbeelden om hoe die deelaspect
bevorderd kan worden. Het doel van dit suggesties
boekje is dat de leerkrachten aan de hand van deze
suggesties doelgericht met de leerlingen oefenen en
gebruik van hun materiaal op de verschillende
deelaspecten maken. Zo kan het makkelijker
gesignaleerd worden waar de leerling moeite mee heeft
en aan de hand van deze suggesties bevorderen. De
doelgroep voor dit suggestie boekje zijn de kleuters zelf,
hun ouders en al wie professioneel met kleuters in
aanraking komt (kleuterleerkrachten, schoolhoofden,
interne begeleiders enzovoorts). Het boekje houdt in de
materiaal suggesties van de deelaspecten, visuele
voorbeelden hiervan en tot slot tips voor de ouders om
met hun kinderen thuis te oefenen.
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Fijne motoriek
Volgens de website heutinkvoorthuis.nl is fijne motoriek
het uitvoeren van gecoördineerde acties om voorwerpen
met de hand, vingers en duim te pakken, te manipuleren
en los te laten. De fijne motoriek loopt van de schouder
naar de vingers.
Het ontwikkelen van de fijne motoriek in het
kleuteronderwijs is cruciaal voor onder andere het
voorkeurshand, oog- handcoördinatie en pengreep.
Het beheersen van deze vaardigheden is van belang
tijdens de kleuterjaren, maar ook de periode na kleuter
wanneer ze gaan leren schrijven. Goed ontwikkelde fijne
motoriek is noodzakelijk voor een optimale participatie
op school en thuis.
Kinderen hebben hierbij materiaal nodig dat bij
hun leeftijd en ontwikkelingsniveau aansluit en de fijne
motoriek uitdaagt
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Oog -handcoördinatie
Materiaal sugesties:

















Lego (kleine constructiemateriaal)
Geduldspelletjes
Knippen
Plakken
Scheuren
Kralen rijgen of rijgdieren
Kralenplank
Mini kegelen
Veterschoen
Knopen
Sluitingen
Puzzels
Tol en/of stapeltollen
Jenga
Hamertje Tik
Sorteren van kleine spulletjes
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Ruimtelijke Oriëntatie
Materiaal sugesties:











Bouwen met (verti)blokken en kubussen
Easy tip
Hands up
Magnetisch verkeersmateriaal
Mini-puzzeltjes
Tangram
Verkeersmat met auto's
Bouwen met blokken
Dominostenen
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Driepunts- of pincet greep
Materiaal sugesties:



















Boetseren / kleien
Bouwen met kleine blokken
Kleine stempels
Knikkers
Knippen
Kwasten
Plakken
Scheuren
Prikken
Kralen
Vingerverf
Knijppoppetjes
Schroeven
Wasknijpers
Pincets
Tol en/of stapeltollen
Vouwblaadjes
Kleine figuren inkleuren
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Pols hand en vinger motoriek
Materiaal suggesties:



















Zacht balletje / stress balletje
Vingerpoppetjes
Vingervoetbal
Opwind speeltjes met opwind pennetjes
Tafelspelletjes (dobbeslsteen)
Schroeven
Aquabeads sorteren
Kleien
Timmeren
Met zand, water, scheerschuim, modder spelen
Vingerspelletjes
Kralenplank
Sluitingen
Knopen
Stickers plakken
Elastieken
Ketting van paperclips maken
Poppenhoek (bv. afwassen; in pan roeren)
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Thuisopdrachten
Tips:






Begin met activiteiten die het kind wel al redelijk
goed kan en als het kind eraan toe is, kies activiteiten
die wat moeilijker zijn.
Geef veel complimentjes.
Niet boos of geïrriteerd reageren als iets nog niet zo
goed lukt.
Zoveel mogelijk dezelfde techniek herhalen.
Doe activiteiten samen met het kind. Dat is gezellig
en het kind kan de kunst afkijken.

Oefen Suggesties/ Materiaal suggesties:











Knikkeren
Met een pincet kleine propjes oppakken
Puzzelen
Strijkkralen
Gezelschapspelletjes: vier op een rij, vlooienspel,
Jenga, Mikado, domino, mens erger je niet
Schaduwfiguren maken met de handen
Tekenen
Voelspelletjes: voorwerpen herkennen onder een
theedoek
Zelf tanden poetsen
Zelf haren kammen
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Helpen in de keuken met tafel dekken, afwassen,
boontjes breken, flessen open- en dichtdraaien,
beker zelf inschenken, zelf brood smeren
Schoonmaken, sorteren en de was ophangen met
wasknijpers
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