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werp naar voren bewogen zodat het tussen de toppen
van de duim en wijsvinger zit en op tafel gelegd of
ergens in gedaan. Daarna worden de ander voorwer
pen ook één voor één naar voren bewogen. Bijvoor
beeld: kralen rijgen waarbij meerdere kralen één voor
één met de vingertoppen worden gepakt en één voor
één aan de veter worden geregen.
Shift (schuifbeweging)
1. De schuifbewegingen vinden plaats bij de toppen van
de vingers en duim met afwisselend bewegingen van
duim en meestal.de wijs- en middelvinger. De schuif
beweging kan gebruikt worden voor fijne aanpassing
van een greep of na de uitvoering van een ander
manipulatieve vaardigheid eveneens om een voor
werp beter vast te pakken. Dit kan bijvoorbeeld een
potlood dichter bij de punt vastpakken zijn of het slui
ten van een knoop.
2. Schuifbeweging met stabilisatie: de dop van een stift
met één hand eraf halen.
Rotaties
Dit zijn bewegingen van een voorwerp om één of meer
assen. Deze bewegingen gebeuren met of dicht bij de
vingertoppen.
1. Enkelvoudige rotaties: deze vinden plaats wanneer
een voorwerp minder dan go graden tussen de top
pen van vingers en duim wordt gedraaid. Dit kan
alleen tussen duim en wijsvinger plaatsvinden of met
meerdere vingers. Wanneer meerdere vingers inge
schakeld worden, gedragen ze zich als één geheel. Een
voorbeeld van een enkelvoudige rotatie is het oppak
ken van een liggend stokje en het in verticale stand
ergens inzetten.
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2. Enkelvoudige rotaties met stabilisatie: met één hand
een klein smal flesje vasthouden en de dop eraf draai
en.
3. Samengestelde rotaties: rotatil!.Yan een voorwerp om
één of meer van zijn assen, waarbij geïsoleerde onaf
hankelijke bewegingen van vingers en/of duim vereist
zijn. Het voorwerp wordt tussen de 180 en 360 graden
gedraaid. Een voorbeeld is het omdraaien van een
potlood om met de achterkant te gummen.
4. Samengestelde rotaties met stabilisatie: het omdraai
en van een potlood om met de achterkant te gummen
terwijl je nog een klein gummetje in dezelfde hand
hebt.
Moeilijkheidsgraad
Er is een opbouw van het manipuleren in moeilijkheids
graad:
- van grotere voorwerpen (dobbelstenen, houten kralen)
naar kleinere voorwerpen (paperclips, strijkkraaltjes)
- van 'zonder stabilisatie' naar 'met stabilisatie'
- van stabilisatie met twee voorwerpen naar drie, vier of
vijf voorwerpen
- van enkelvoudige rotaties naar samengestelde rotaties.
Wat mag je van een kleuter verwachten?
Rond vier jaar kunnen kleuters de meeste manipulatieve
vaardigheden zonder stabilisatie uitvoeren. Tussen vier
en zes is er vooral sprake van verfijning van deze vaardig
heden en vanaf zes jaar zijn kinderen steeds beter in
staat tot manipulatie met stabilisatie. Vóór de leeftijd
van zes jaar zie je nog veel wisselende uitvoeringen,
daarna is er sprake van een meer consistente uitvoering.
Tot acht jaar vindt er verdere verfijning van alle manipu
latieve vaardigheden plaats.

Folo: Tom Pelers
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