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3
Motoriek
Inleiding

De overheid schrijft als kerndoel voor de “zintuiglijke en motorische ontwik-

keling” het volgende voor: De leerlingen leren hun zintuiglijke en motorische 

mogelijkheden optimaliseren en integratief gebruiken.Bij het onderwijs aan 

deze leerlingen staat (de versterking van) redzaamheid centraal. Het hebben 

van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hangt daarmee nauw samen. 

Het is belangrijk dat het onderwijs de ontwikkeling van de mogelijkheden van 

zintuigen en motoriek stimuleert. Dit is een voorwaarde voor alle leer-gebieden. 

Leergebiedoverstijgend zijn ook de kerndoelen die meer gericht zijn op het 

ontwikkelen van vaardigheden en de houding en instelling van de leerlingen, en 

het overdragen van in de samenleving geldende normen en waarden.

Motoriek en bewegingsonderwijs
Toelichting

Veel van onze leerlingen hebben naast een visuele en verstandelijke beperking 

ook een motorische beperking. Hun motorische ontwikkeling verloopt 

daardoor niet alleen trager, maar ook anders dan normaal. De diversiteit in 

de afwijkende motorische ontwikkeling is dermate groot dat wij daar in de 

leerlijn niet op in konden spelen. Wij hebben ervoor gekozen om de normale 

motorische ontwikkeling als referentiekader aan te houden. 

Bewegingsonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen leren deelnemen aan 

bewegingsactiviteiten en dit als vrijetijdsbesteding leren waarderen.

Het is daarbij belangrijk dat leerlingen hun motorische vermogen leren 

ontwikkelen, kunnen omgaan met de eigen motorische (on)mogelijkheden

en ook het samen bewegen ontwikkelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend 

omdat mensen allemaal op een andere manier bewegen en reageren.

Zelfstandigheid

Leerlingen leren zich zelfstandiger te gedragen als ze vertrouwd raken met 

hun eigen bewegingsmogelijkheden. Zo leren ze omgaan met dagelijkse 

obstakels zoals drempels, zware deuren en trappen.

Beleven van plezier

Sport biedt leerlingen aantrekkelijke spel- en bewegingsactiviteiten. Centraal 

staat het beleven van plezier tijdens de verschillende activiteiten. In het 

bewegingsonderwijs zijn enkele trends te zien. De laatste jaren komen 

er steeds meer bewegingsactiviteiten met een vrijblijvend en individueel 

karakter. Ook vinden sportactiviteiten steeds vaker plaats in gelijk samen-

gestelde groepen, bijv. naar leeftijd of geslacht.

Het voorbereiden van leerlingen op deelname aan de bewegingscultuur, 

gebeurt via uitnodigende en bij hun leeftijd en mogelijkheden passende spel- 

en bewegingsvormen. Dit kan bijv. met aangepaste regels en materialen. Zo 

kunnen de leerlingen deelnemen aan activiteiten van speciale sportclubs en 

blijft integratie in de reguliere sportwereld tot de mogelijkheden behoren.
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Leerlingen waarvan de gezondheid verslechtert (met een progressief 

ziektebeeld) vertonen op vele terreinen een achteruitgang in de ontwikkeling.

Toch is het ook voor hen van belang om aandacht te besteden aan de 

mogelijkheden om deel te nemen aan de bewegingsactiviteiten.

Leerlingen die zich verplaatsen in een rolstoel kunnen soms goed zonder 

rolstoel deelnemen. Ook kunnen lopende leerlingen soms worden uitgenodigd 

om deel te nemen in een rolstoel. In sommige gevallen is door lichamelijke 

beperkingen actieve deelname onmogelijk. Deze leerlingen worden 

alternatieven aangeboden, zodat ze op een andere manier actief betrokken 

kunnen zijn bij de activiteit.

Sensorische integratie
Toelichting

Ieder levend organisme krijgt via zijn zintuigen informatie over de omgeving 

waarin hij zich bevindt. Door deze informatie kan hij zich aanpassen aan die 

omgeving. 

De informatie gaat via zenuwen naar de hersenen, alwaar het verwerkt wordt. 

Alle informatie wordt in de hersenen gecombineerd en de best passende 

reactie wordt bepaald. De hersenen geven voor die reactie via zenuwbanen een 

seintje aan diverse spieren. Een reactie op een prikkel is altijd een spieractie, 

hoewel deze niet altijd waarneembaar is. De spier registreert het seintje van 

de hersenen en zendt een seintje terug als ontvangstbevestiging. Razendsnel 

wordt er op deze manier informatie uitgewisseld tussen de hersenen en de 

spieren. 

Bij een pasgeboren baby is dit netwerk nog niet compleet. De verschillende 

hersengebieden hebben de mogelijkheid om het ontvangen en reageren 

te ontwikkelen, maar rijping en ervaring bepalen hoe het uiteindelijk zal 

functioneren. Het spreekt voor zich dat het rijpen en ervaren bij een kind met 

een visuele beperking significant anders zal verlopen dan bij kinderen zonder 

beperkingen. 

Ook is het duidelijk dat een verstandelijke beperking een grote invloed heeft 

op het uiteindelijke functioneren. 

De ontwikkeling van het zien, horen, voelen, ruiken en proeven is beschreven 

in de desbetreffende leerlijnen. 

Het is echter niet mogelijk gebleken om voor het samenspel van de ervaringen 

op het gebied van zien, horen, voelen, ruiken en proeven (de sensorische 

integratie) een leerlijn te schrijven. 

Bij een zich normaal ontwikkelend kind is er al een grote diversiteit in hoe de 

verschillende zintuigen integreren. Bij kinderen waarbij één van de zintuigen 

beperkt functioneert hangt het van de mate af waarin het zintuig niet goed 

functioneert. Binnen het VG-MG onderwijs zitten kinderen met heel diverse 

visuele problematiek. Van geheel blind tot matig slechtziend in verschillende 

vormen. Naast deze visuele problematiek heeft het merendeel nog een andere 

zintuiglijke beperking. 

Dat maakt de ontwikkeling van de sensorische integratie een gebied dat niet 

te vatten is in een leerlijn. 

Kinderen met problemen in de sensorische integratie verdienen een individuele 

aanpak. Dan pas wordt rechtgedaan aan de vraag van het kind om zijn eigen 

mogelijkheden optimaal tot ontwikkeling te laten komen.

Bij de meeste scholen screenen de paramedici alle leerlingen en wordt de 

leerkracht door hen voorzien van informatie over de individuele ontwikkeling 

van de leerling. Met vragen kunnen zij terecht bij een gespecialiseerde 

(kinder-)fysiotherapeut, ergotherapeut of (pré-)logopediste.

De leerlijnen voor de zintuiglijke ontwikkeling worden apart beschreven.
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Grove motoriek

MH-lijn Grote motoriek en mobiliteit

MH-lijn Grote motoriek en vestibulair

De leerlingen leren hun zintuiglijke en motorische mogelijkheden optimaliseren en integratief gebruiken.

Subdoel:

1.5  De leerlingen leren grofmotorische vaardigheden beheersen.

Fijne motoriek

MH-lijn Fijne motoriek

Subdoel:

1.6  De leerlingen leren fijnmotorische vaardigheden beheersen.

Bewegingsonderwijs

De leerlingen leren deelnemen aan de bewegingsvormen: voortbewegen, balanceren, springen, 

klimmen en zwaaien.

De leerlingen leren deelnemen aan verschillende aspecten uit de spelgebieden: mikken, jongleren, 

doelspelen, tikspelen, stoeispelen.

De leerlingen leren zwemmen en gevaarlijke situaties herkennen die zich bij zwemmen voordoen.

De leerlingen leren bij bewegen en spel omgaan met emoties, spanning, vermoeidheid.

De leerlingen leren zich oriënteren op (aangepaste) buitenschoolse sport- en spelactiviteiten.

 Kerndoelen

 OVM

 OVM

 Kerndoel 1

 OVM

 Kerndoel 59

 Kerndoel 60

 Kerndoel 61

 Kerndoel 62

 Kerndoel 63
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Houdt de handen iets geopend.

Trapt krachtig ongericht met beide benen vanuit ruglig (dit is een 

tijdelijke reflex, bij een normaal ontwikkeld kind verdwijnt deze reflex 

na ongeveer zestien weken).

Houdt het hoofd vast in de middellijn vanuit liggende positie.  

Tilt het hoofd een stukje op vanuit buikligging.

Draait het hoofd opzij vanuit buikligging.

 

MH-lijn Grote motoriek en mobiliteit

Ligt en zit met steun een beetje rechtop, richt hoofd op vanuit 

rugligging. Draait het hoofd opzij vanuit rugligging, beweegt het 

hoofd mee wanneer hij/zij aan de armen wordt opgetrokken.

MH-lijn Grote motoriek en vestibulair

Zit met steun een beetje rechtop, houdt het hoofd vast in de ruglijn, 

steunt op onderarmen in buikligging.

MH-lijn Fijne motoriek

Reikt doelbewust, pakt even iets vast dat wordt aangereikt en laat 

het weer los. (grijprefelex is verdwenen). Houdt voorwerp vast met 

derde, vierde en vijfde vinger. Brengt de handen naar de mond. Houdt 

de handen iets geopend, speelt met eigen handen in de middellijn.

 M1

 M2 Bal (rinkelbal) op hoogte hangen, 
weerstand laten voelen.

 M3 Ergens naar laten kijken/luisteren 
gebruik voorkeursmateriaal.

 M4 Sherborne, BiM. Stimuleren met geluiden.

 M5 Sherborne, BiM. Stimuleren met geluiden.

 3 maanden

 OVM Grote motoriek en mobiliteit.

 OVM Grote motoriek en vestibulair.

 OVM Fijne motoriek.
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Brengt de handen naar de mond.

 

Houdt een voorwerp vast dat in de hand gegeven wordt.

Brengt de handen in de middellijn bij elkaar.

Beheerst de palmaire greep (zie hierbij de observatiepunten  

van het LVS). 

 

 

Onderzoekt een voorwerp met de mond.

Grijpt/reikt in rugligging naar voorwerpen die net buiten bereik zijn. 

 

Grijpt/reikt vanuit rugligging naar voorwerpen in het midden van  

zijn blikveld.

Beweegt het hoofd mee wanneer hij aan zijn armen wordt 

opgetrokken.  

Draait het hoofd opzij tot halverwege vanuit ruglig. 

 

Valt terug vanuit zijligging op de rug of buik.

Steunt op de onderarmen in buikligging. Wordt op buik gelegd  

(dit wordt de puppy houding genoemd).

Tilt het hoofd een stukje op vanuit rugligging. 

 M6

 M7 Gymmateriaal met geluid aanbieden.

 M8 Liedjes met klappen.

 M9 Maak gebruik van blokken die  
tactiel interessant zijn. 
Verschillende structuren.

 M10

 M11 Kegels pakken om je heen. 
Naar bal grijpen aan koord.

Maak gebruik van contrastrijke 
voorwerpen of voorwerpen die geluid 
produceren.

 M12

 M13 Bij ADL momenten. Van ondersteunen van het hoofd naar 
minder steun, naar zelfstandig mee 
bewegen.

 M14 Stimuleren met geluiden.

 M15 Sherborne. Liedjes die rolbeweging stimuleren. 

 M16 Gelegenheid scheppen en observeren.

 M17 Stimuleren met voorkeursvoorwerpen 
of geluiden.
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Houdt de rug minder krom als hij geholpen wordt in de zithouding. 

 

Kan het hoofd optillen wanneer het in zithouding wordt gebracht en 

ondersteund.

 Heeft een goede controle over het neerleggen van het hoofd.

Kan steunen op de onderarmen/ellebogen met een hoek van 90˚ 

tussen onderarm en elleboog, als in buiklig gelegd is.

Richt kin en schouders op in buikligging, waarbij lichaamsgewicht op 

de onderarmen rust.

Strekt de rug als hij geholpen wordt in zithouding.

Kan het hoofd circa vijf minuten ophouden (wordt in zithouding 

gebracht en ondersteund).

Kan in rugligging met handen middenvoor spelen zonder om te rollen.

Kan op de handen steunen (open handpalm).

Kan steunen op één arm of hand.

Kan van rug naar buik omrollen. 

Kan van buik naar rug omrollen.

 M18 Zitten op een mat of blok met 
afhangende benen.

 M19

 M20

 M21

 M22

 M23

 M24

 M25

 M26

 M27

 M28 Omrollen in mat of doek. 
Liggend op de mat, arm laten pakken.

 M29 Omrollen in mat of doek.
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Komt tot zit als ze aan de armen worden opgetrokken.

Toelichting: zie hierbij de observatiepunten van het LVS.

 

MH-lijn Grote motoriek en mobiliteit

Rolt van buik naar rug en andersom, zit met steun van het hoofd.  

Bij onverwachte bewegingen nog instabiel. Heft het hoofd op vanuit 

ruglig. Probeert zichzelf op te duwen als het op de buik ligt. Pakt 

voet vast. Voortbewegen laag bij de grond.

MH-lijn Grote motoriek en vestibulair

Zit met steun, met gekromde rug. Het hoofd is bij onverwachte 

bewegingen nog instabiel. Zit met ondersteuning van partner, waarbij 

het hoofd wordt ondersteund indien nodig.

MH-lijn Fijne motoriek

Pakt voorwerp met palmgreep, reikt eerst nog ongericht, later 

gericht met beide handen naar een (bewegend) voorwerp. Begin 

duimoppositie. Onderzoekt voorwerp met de mond, grijpt met de 

vlakke hand, slaat bijv. op tafel, laat voorwerpen doelbewust los.

  

Grijpt een voorwerp als het een tactiele prikkel krijgt.

Grijpt een voorwerp met twee handen vast.

Pakt een voorwerp in één hand.

Laat een voorwerp los als een ander voorwerp wordt aangeboden.

Houdt twee voorwerpen tegelijk vast, in elke hand één voorwerp.

 M30 Voor leerling zitten, liedje, van voor 
naar achter van links naar rechts.

 6 maanden

 OVM Grote motoriek en mobiliteit. Materiaal aanbieden van voren om 
hoofd op te laten heffen. 

 OVM Grote motoriek en vestibulair. Achter de leerling zitten, Sherborne, 
liedjes aanbieden.

 OVM Fijne motoriek.

 M31 Spel en sport materialen.

Bal of speelgoed.

Rinkelbal klein, pittenzak.

Twee voorwerpen na elkaar aanbieden. 

 M32

 M33

 M34

 M35
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Beheerst de cilindergreep (vuistgreep). 

 

 

 

 

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

Kan een voorwerp meerdere malen overpakken van de ene hand  

in de andere.

Kan met de handen symmetrisch samenwerken op eenvoudig niveau.

Steunt op een arm als hij op zijn buik ligt, waardoor de andere vrij is 

om iets te pakken.

Kan steunen op één arm of hand en met de andere hand uitreiken.  

 

Rolt gericht om ergens te komen/iets te pakken.

Draait liggend om zijn as.

Kan herhaald omrollen.  

Kan het hoofd onafhankelijk van de romp draaien wanneer in 

zithoudig gebracht en ondersteund.

 M36 Stok vastpakken. Stokken of trapeze laten pakken.

 M37 Pittenzakken doorgeven.

Pittenzakken doorgeven.

Slaat twee voorwerpen tegen elkaar, 
waarbij hij beide handen gebruikt.

 M38

 M39

 M40 Pionnen/kegels laten omtikken. 
Bal laten pakken.

Pionnen/kegels laten omtikken. 
Bal laten pakken.

 M41

 M42

 M43

 M44 Van schuine mat laten rollen. 
In fysiomatje laten rollen.

 M45 Stimuleren met geluid en 
bewegingsliedjes.
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Pakt met handen de voeten.

Staat als zijn handen worden vastgehouden.

 Glijdt op zijn buik vooruit door arm- en beenbewegingen.

 Kan staan met steun aan twee handen. 

Speelt liggend zowel over de linker- als over de rechterzijde 

Toelichting: zie hierbij de observatiepunten van het LVS.

 

MH-lijn Grote motoriek en mobiliteit

Zoekt een manier om zich voort te bewegen, kruipt, tijgert. Rolt, 

schuift op de billen. Kan zitten zonder steun, staat met steun. Rolt 

gericht om om iets te pakken of ergens te komen. Draait liggend rond 

as. Trekt zich op tot zittende houding. Beweegt vanuit kruiphouding 

het lichaam voor- en achteruit.

MH-lijn Grote motoriek en vestibulair

Zit zonder steun naar voren of opzij leunend voor evenwicht. Staat 

met steun. Houdt het hoofd rechtop in zithouding, beweegt het hoofd 

soepel tijdens doorrollen. Zit even los en probeert te blijven zitten 

door iets vast te pakken.

MH-lijn Fijne motoriek

Reikt en pakt gerichter, pakt voorwerp en laat weer los. Pakt 

voorwerp over van hand naar hand. Begin pincetgreep, wijst klapt, 

zwaait gedag (door hand open en dicht te doen). Past (beginnend) 

kracht aan hand aan voorwerp aan. Laat voorwerp los als een ander 

wordt aangeboden. Pakt kleine voorwerpen vast in vuistgreep. 

 M46 Sherborne. Gebruik bewegingsliedjes.

 M47

 M48

 M49 Staan aan het wandrek of geleide  
rails op de gang.

 M50

 9 maanden

 OVM

 OVM

 OVM
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Beweegt voorwerp met de handen heen en weer. Beweegt armen/

handen afzonderlijk van elkaar. Doet voorwerp in/uit. Slaat twee 

voorwerpen tegen elkaar.

Gebruikt de 3-vingergreep. Gebruikt de duim bij het grijpen. 

 

 

 

Beweegt richting een voorwerp zonder het goed te raken.

Beweegt richting voorwerp en doet een poging erop te slaan.

Beweegt naar een voorwerpen slaat op het voorwerp, maar niet 

krachtig genoeg om reactie te bewerkstelligen.  

Beweegt naar het voorwerp en slaat krachtig genoeg op het 

voorwerp om een actie te bewerkstelligen.  

Kan grof actie-reactie speelgoed gebruiken. 

 

Kan zijn greep laten verslappen.

Blijft met steun van de armen zelfstandig zitten.

 M51 Kralen pakken. Kleine materialen oppakken.

 M52

 M53

 M54 Hierbij kan worden gedacht aan  
een BigButton (grof actie-reactie 
speelgoed).

 M55 Hierbij kan worden gedacht aan  
een BigButton (grof actie-reactie 
speelgoed).

 M56

 M57 Bal loslaten op ballenbaan.

 M58
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Blijft zonder steun van de armen zelfstandig zitten. 

Toelichting: de leerling manipuleert met het (spel)materiaal 

middenvoor zich.

Kan zelfstandig blijven zitten terwijl ze hun hoofd/romp draaien.

Zit met brede steun.

Speelt in zit op de grond.

Toelichting: kan tijdens het spelen op de grond het lichaam naar links 

of rechts en naar voren en achteren bewegen zonder daarbij om te 

vallen. 

Zit met smalle basis.

Komt zelfstandig tot zit.

Kan tijgeren.

Kan de kruiphouding aannemen.

Kan achteruit kruipen.

Kan vooruit kruipen.

Wisselt van zithouding naar kruiphouding en omgekeerd.

Kan staan met buik of rug tegen iets aan gesteund.

Trekt zich aan stoel omhoog en houdt zich vast.

Komt met hulp van een persoon tot stand.

Komt tot stand door zich op te trekken of te duwen.

 M59

 M60

 M61

 M62

 M63

 M64

 M65

 M66

 M67

 M68

 M69

 M70

 M71

 M72

 M73
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Kan staan met steun aan één hand.

 Kruipt of schuift zittend door ruimte.

Draait zich vanuit zit tot kruippositie.

Kruipt over een laag obstakel.

Kan de kruiphouding continueren tijdens het optillen van  

één arm.

Kan de kruiphouding continueren onafhankelijk van de 

hoofdbewegingen.

Kan zichzelf zijwaarts verplaatsen via objecten (bijv. langs de rail van 

een box).

Loopt langs meubels.

Toelichting: de leerling loopt terwijl hij zich vasthoudt aan het 

meubilair.

MH-lijn Grote motoriek en mobiliteit

Trekt zichzelf op tot staan, komt van rugligging naar zit. Loopt (eerst 

zijwaarts) langs meubilair en aan de hand. Staat met steun. Kan romp 

een beetje draaien als hij zit. Gooit maar met weinig controle. Kruipt. 

Trekt zichzelf op tot staande houding. 

 M74

 M75

 M76

 M77 Matten berg, over het wandrek.

 M78

 M79

 M80

 M81 Maak gebruik van rails of wandrek. 

 12 maanden

 OVM
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MH-lijn Grote motoriek en vestibulair

Draait zich om vanuit zitpositie. Pakt zonder evenwicht te verliezen 

een voorwerp op. Gaat staan met hulp. Loopt een eindje met steun. 

Kan met één hand los iets van tafel pakken. Leunt voorover vanuit 

zit. Beweegt hoofd vrij in zithouding. Staat alleen, loopt aan de hand.

MH-lijn Fijne motoriek

Gebruikt pincetgreep, pincetgreep wordt verfijnder. Houdt twee 

voorwerpen in één hand. Pakt voorwerpen en slaat ermee op tafel. 

Gebruikt wijsvinger veel. Opponeert de duimen. Drukt op knop. Stopt 

vingers in gaten. 

  

Kan met de handen symmetrisch samenwerken op hoger niveau. 

Ogen- (oren-) handen kunnen op eenvoudig niveau samenwerken  

(bijv. twee blokken op elkaar zetten, blinde kinderen een muziek-

doosje laten pakken).

Kan een potlood in vuist houden.

Scheurt papier van verpakking.

Speelt met knopen en andere kleine onderdeeltjes op kleding.

Houdt ongericht een kopje of lepel vast.

Slaat bladzijden van een (kartonnen) boek om.

Probeert een toren te bouwen, maar het lukt nog niet om ten minste 

een tweede blok op de eerste te plaatsen.

 OVM

 OVM

 M82 Kan beide handen tegelijk  
omhoog brengen om bijv. in de  
handen te klappen.

Bewegingsliedjes.

 M83

 M84

 M85

 M86 Stimuleer door gebruik te maken  
van een voelbord.

 M87

 M88

 M89
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Krijgt twee voorwerpen boven elkaar, maar plaats de bovenste  

niet goed op de onderste.

Bouwt een toren van ten minste twee voorwerpen. 

Kan gedurende vijf minuten los staan.

Toelichting: de leerling hoeft nog niet stabiel te kunnen staan, 

bijbewegingen zijn toegestaan.

 Loopt achter een loopkar.

Loopt als hij aan twee handen wordt vastgehouden.

Loopt een paar stappen los.

Gaat een trap kruipend op.

Kan zonder hulp lopen met breed steunvlak.

Toelichting: dit wil zeggen dat de leerling wijdbeens loopt.

Zie hierbij ook de observatiepunten van het LVS-Motoriek.

Kan lopen aan één hand.

 M90

 M91

 M92

 M93

 M94

 M95

 M96

 M97

 M98
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MH-lijn Grote motoriek en mobiliteit

Loopt zonder hulp, nog wat onvast. Klimt trap op met behulp van 

handen en knieën. Staat en/of zit zelfstandig. 

Gaat met één hand gesteund staan of zitten. Loopt zijwaarts langs 

meubels. Loopt achter loopkar. Loopt paar stappen los.

MH-lijn Grote motoriek en vestibulair

Staat en loopt zelfstandig, in eerste instantie is het lopen onvast. 

Om te gaan zitten zakt het kind door de knieën. Laat zich niet meer 

vallen. Vanuit stand gecoördineerd op een stoel zitten (laat zich niet 

vallen). Of op de grond zitten. Varieert zelfstandig in houdingen (bijv. 

van staan naar zitten en andersom). Knielt zonder om te vallen.

MH-lijn Fijne motoriek

Raapt met beide handen kleine voorwerpen op. Brengt met beide 

handen naar de mond. Stapelt twee blokken op. Goede pincetgreep. 

Hele hand wordt om potlood heen geslagen. Kan eten met lepel, 

knoeit nog veel. Slaat bladzijde van een kartonnen boek om. Legt 

puzzelstukjes in puzzel. Wijst met wijsvinger of hand iets aan. 

Gebruikt een of beide handen om verschuiven van voorwerpen  

tegen te gaan.

Laat gericht kleine voorwerpen los om ze ergens in te stoppen.

Maakt sporen met vingers. 

Kan op het papier krassen.

Toelichting: dit krassen gebeurt met een dikke stift of een krijtje.

 15 maanden

 OVM Grote motoriek en mobiliteit.

 OVM Grote motoriek en vestibulair.

 OVM Fijne motoriek.

 M99

 M100 Knikkerbaan.

 M101 (Sensopatisch materiaal als 
scheerschuim, etc.)

 M102
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 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Loopt korte afstanden zonder hulp.

Toelichting: de leerling verplaatst zich onafhankelijk, dus zonder hulp 

van een ander of zich vast te houden in de ruimte. De afstand kan 

beperkt zijn tot enkele passen.

Trekt bij het lopen iets achter zich aan.

Stapt aan de handen een klein opstapje op.

Toelichting: de leerling wordt daarbij aan ten minste een hand 

vastgehouden.

Gooit een voorwerp ongericht.

Speelt zittend zowel over de linker- als over de rechterkant.

MH-lijn Grote motoriek en mobiliteit

Loopt stabieler, loopt de trap op met 1 hand vastgehouden door 

begeleider. Zakt zonder te vallen door de knieën om iets op te rapen. 

Loopt korte afstanden zonder hulp. Trekt iets mee bij het lopen 

(speeltje). Stapt met hulp klein opstapje op. 

MH-lijn Grote motoriek en vestibulair

Loopt stabieler en langzamer. Zakt door de knieën om iets van de 

grond op te rapen. Valt zelden. Nog geen voorwerp meedragen.

MH-lijn Fijne motoriek

gooit, maar nog niet in een bepaalde richting. Bouwt een toren van 

twee of drie blokken. Beweegt vingers los van elkaar. Gebruikt beide 

 M103

 M104

 M105

 M106 Ballen uit de bak halen. 

 M107

 18 maanden

 OVM Grote motoriek en mobiliteit.

 OVM Grote motoriek en vestibulair.

 OVM Fijne motoriek. Bouwen met blokken.
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handen om te manipuleren. Scheurt papier van verpakking. Schat in 

hoe een voorwerp vast te pakken. Gebruikt verschillende bekers of 

kopjes.  

Zet enkele blokken op elkaar. 

Gebruikt beide handen om een voorwerp te manipuleren.

Scheurt stukjes papier.

Maakt krabbels op papier.

Toelichting: dit kan met een dikke stift of een krijtje.

Maakt strek en buig bewegingen met de vingers.

Houdt een glas drinken in één (1) hand (geen antilek beker).

Klapt in de handen.

Loopt stabiel.

Loopt achteruit.

Toelichting: dit kunnen enkele passen zijn; de leerling hoeft nog niet 

koersvast te zijn.

Gaat met behulp van de leuning de trap op met een aansluitpas.

MH-lijn Grote motoriek en mobiliteit

Loopt alleen met goede coördinatie. Raapt iets op (bukkend) zonder 

te vallen. Begint met rennen. Loopt goed achteruit. Loopt de trap af, 

houdt met één hand de trap vast. Zet beide voeten op de tree. 

 M108

 M109

 M110

 M111

 M112

 M113 Bewegingsliedjes. 

 M114

 M115

 M116

 21 maanden

 OVM Grote motoriek en mobiliteit. Materialen verplaatsen door  
de gymzaal of klas. 
Lopen over de balanceertrap.



Leerlijn 3 | Motoriek

10
2

Leerlijn 3 | bladzijde 18

 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

MH-lijn Grote motoriek en vestibulair

Loopt de trap op met twee voeten op elke tree. Houdt zich vast aan 

de leuning. Staat snel stil en gaat een hoek om zonder vallen. Draagt 

een aangegeven voorwerp in de handen mee.

Steekt armen uit als hij dreigt te vallen. Beweegt uit stand met één 

van de benen (schoppen).

MH-lijn Fijne motoriek

Gebruikt handen om voorwerpen te draaien/rollen. Maakt krabbelt 

met (grof) schrijfmateriaal. Beheerst lepel- en bekergreep. Slaat 

bladzijde van boek om. Houdt glas drinken in één hand. Maakt strek 

en buigbewegingen met de vingers. 

Speelt met de handen middenvoor (middellijnoriëntatie) zittend bij 

een tafel.

Pakt een links liggend voorwerp met de rechterhand of andersom.

Toelichting: de leerling grijpt met de handen gekruist, dus hij kruist de 

middellijn.

Maakt wapperende bewegingen vanuit de pols.

Doet de deurklink omlaag.

Toelichting: de leerling hoeft nog niet de deur echt te kunnen  

openen.

Haalt de deksel van een pot.

Toelichting: de deksel ligt los op de pot.

 OVM Grote motoriek en vestibulair. Materiaal meenemen over een 
parcours met trap.

 OVM Fijne motoriek.

 M117

 M118

 M119

 M120

 M121
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Kan zich op een driewieler afzetten met de voeten zonder gebruikt te 

maken van de pedalen. 

 

Kan aan de hand mee rennen.

Toelichting: de leerling kan daarbij een versneld pasritme hebben (een 

soort dribbelen), terwijl het looptempo nog laag is.

 Klimt op diverse objecten (niet kruipend).

Springt met hulp van een laag voorwerp. 

Gooit of rolt bal in een richting.

Toelichting: de leerling heeft de intentie de bal in een bepaalde richting 

te gooien of te rollen. Het kan ook dat hij de bal naar iemand anders 

wil gooien of rollen.

Rent soepel zonder struikelen. 

Kan bijtrekkend de trap oplopen.

 

MH-lijn Grote motoriek en mobiliteit

Klimt op meubilair, gaat erop en eraf. Loopt sneller en ritmischer. 

Rent achter bal aan. Schopt tegen grote bal. Staat op uit hurkzit 

zonder te vallen. Gaat met behulp van de leuning trap op en af met 

aansluitpas. Springt met de handen vast van een laag voorwerp,  

rent zonder struikelen.

 M122 Loopkar en driewieler.  
Parcours aanbieden. Eventueel met 
touw om op gang te helpen.

 M123 Ren- en tikspelen.

 M124 Klimmen over een laag parcours.

 M125 Springen van een bank, fluitband of 
turnblok.

 M126 Leerlijn mikken bewegingsonderwijs. 
Mikken met pittenzakken, 
klittebandzakjes, ballen.

 M127 Loopvormen, estafette,  
materiaal overbrengen.

 M128

 24 maanden

 OVM Grote motoriek en mobiliteit. Gymles met verschillende leerlijnen.



Leerlijn 3 | Motoriek

10
4

Leerlijn 3 | bladzijde 20

 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

MH-lijn Grote motoriek en vestibulair

Schopt tegen de bal zonder evenwicht te verliezen. Laat opvang 

reacties (handen uitsteken of terugduwen) zien als hij uit evenwicht 

wordt gebracht. Van staan naar hurk naar staan zonder te vallen. 

Doet poging rechtop te staan op bewegende ondergrond. Draait rond 

op muziek zonder te vallen. 

MH-lijn Fijne motoriek

gebruikt voorkeurshand voor de meeste activiteiten. Bouwt een  

toren van vier blokken. Voltooid handelingen aan kleding.

Maakt wapperbewegingen vanuit de pols. Tekent cirkelvormige 

strepen. Doet deurklink omlaag. Haalt deksel van pot. Opent of sluit 

een rits. 

 OVM Grote motoriek en vestibulair. Gymles met verschillende leerlijnen.

 OVM Fijne motoriek. Gymles met verschillende leerlijnen.


