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Netwerk JRK Plein 
013 

• 115 deelnemers op vier locaties 
• Onderwerp wordt door deelnemers zelf 

bepaald 
• Doel van het netwerk: kennis delen =kennis 

vermenigvuldigen 
• Voorstellen Stuurgroep 
• Passend onderwijs 
• BOUW! 
• c.brouwers@plein013.nl 

 
 
 



Kennismaking 

- Sandra Pijnenburg en Linda Rovers                     
Consulenten Plein 013   
 

- Emilie Groot-Ketelaars                               
Senior adviseur Fontys Fydes 

 
- Netwerk BINGO 



Wat is NORMALE  
ontwikkeling van de motoriek? 



 
Van proximaal ( romp) naar distaal (handen, voeten) 
 

 
Van ongecontroleerd en overbodige bewegingen naar soepel, meer 
beheerst en ritmische bewegen 
 

 
Toenemende integratie motoriek en zintuiglijke informatie (oog-hand 
coördinatie, houdingsaanpassing) 
 

 
Van symmetrisch, tweehandig naar taakverdeling tussen de handen en een 
handvoorkeur 
 

Ontwikkelingslijnen 





Ontwikkelingslijnen 

Opdracht in tafelgroep 
 
Neem de kaartje van de 
ontwikkelingslijnen van KIJK en leg ze 
op volgorde 
 
Welke discussie is er?  



Mijlpalen suggereren 
een vast plan 
 
Variatie in wat, hoe en 
wanneer het kind een 
vaardigheid kan 
 
Groeispurten / 
sprongsgewijs / 
Iets overslaan kan 
 
 

Normaal ?? 



Fragment 1 

Lopen over een lijn 



Basale motorische 
vaardigheden 

Kijk 
eens  

wat ik  
kan! 

 hoe 
kan ik 
het ? 

 



 

-  Wat kan het kind?   = kwantiteit 

-  Hoe doet het kind het?  = kwaliteit 

 

 Waarom doet het kind dit op deze manier? 

 

KIJK signalering : 

Niet alleen het ontwikkelingsniveau bepalen, 

maar het proces in beeld brengen; zoeken naar 

ontwikkelingsmogelijkheden (betekenisvol !) 

 
 
 
 

statisch 

 
 
 
 

Dyna- 
misch 

Observatie motorische 
ontwikkeling 



Signaleren :  
Iedereen kijkt anders… 





Fragment 2 

 
- 4-5-6 jarigen in speelzaal 

 
- Kijkvraag: “Wat” en “Hoe” zie 

je ? 



Fragment 3 

 
- 4-5-6 jarigen in speelzaal 

 
- Kijkvraag:  
   Gebruik de kijkwijzer ! 



Fragment 4 

- Lars bouwt in de bouwhoek 
 

- Kijkvraag: Wat zie je? 



Afgelopen decennia Huidige inzichten 
 

Motorisch leren 

Eerst evenwicht en grote 

motoriek, dan fijne motoriek 
Grove en fijne motoriek  

ontwikkelt zich naast elkaar 

Eerst moeten de voorwaard- 

en er zijn, dan pas taak aan- 

bieden (b.v. letters schrijven) 

Kind heeft zelf regulerend  

systeem; betekenisvol,  

Zelf oplossend, succes opdoen 

in zones v.d. naaste ontwikkeling 

Terug naar de slurf fase dan pas 

handvoorkeur (Mesker) 

Handvoorkeur is aangelegd; vaardigheid 

van de handen kun je stimuleren 



Kleine Motoriek 

Handvoorkeur is 
aangelegd; 
vaardigheid van 
de handen kun je 
stimuleren 

 



De pengreep 

Zelf ervaren 
 
 



Hoe passend kan 
onderwijs zijn? 

- Kennismaking met consulenten 

UITWISSELING IN TAFELGROEPEN: 
 
- Welke motorische hulpvraag houdt jou het 

meest bezig? 
 

- Welk aanbod wordt op jouw locatie ingezet 
Basisaanbod, Extra ondersteuning, Speciaal 
 



Piramide Passend 
onderwijzen 



Vertaalslag naar 
praktijk 

- Waar wil jij, het liefst morgen al, mee aan de slag 
gaan? 

- Welke acties neem je je voor tot de 2e JRK 
netwerkbijeenkomst 

 
Bijeenkomst 2: 
5 november  SO de Bodde Tilburg 
12 november  Postelse Hoeve Tilburg 
19 november  Tilliander Oisterwijk 
26 november  Jan van Besouw Goirle 
 

 
 


