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  1. Wat is Sensomotoriek? 

 

Sensomotoriek is een samenvoeging van de woorden sensoriek en motoriek. Sensoriek is synoniem 

aan waarnemen en motoriek is hetzelfde als bewegen. Kort gezegd gaat het om de samenwerking 

tussen waarnemen en bewegen. 

 

Door het samenspel van onze zintuigen, hersenen, zenuwstelsel en het bewegingsapparaat zijn we in 

staat ervaring op te doen waardoor we leren. Sensomotoriek is hierdoor van groot belang voor de 

totale ontwikkeling van kinderen. 

 

Sensoriek is het opdoen van prikkels via onze zintuigen. Dit zijn onze oren, neus, mond en ogen. Ook 

evenwicht, tast en bewegingsgevoel over standen -en standsverandering van het lichaam geven ons 

zintuiglijke informatie. 

 

Motoriek geeft ons het vermogen te kunnen bewegen. Lopen, fietsen, rennen en springen zijn 

vaardigheden die vallen onder de grove motoriek. De precieze handelingen die we uitvoeren wordt 

de fijne motoriek genoemd. Alle bewegingshandelingen vinden plaats volgens vaste patronen, de 

motorplanning. 

 

Waarneming en beweging beïnvloeden elkaar over en weer. Door waar te nemen is het mogelijk om 

bewegingen om te zetten in doelgericht handelen en ons bewust te worden van onszelf en onze 

omgeving. Een proces wat zich continue voortzet. 

 

Figuur 1. Schematische voorstelling van sensomotoriek 

 
 

 

Figuur 2. Definities 

 

Definitie Sensoriek :  Het vermogen zintuiglijke informatie te ontvangen en verwerken. 

Definitie Motoriek  :  Het vermogen te kunnen bewegen. 
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Figuur 3. Kinderoefentherapie gaat over de totaalontwikkeling van kinderen. 
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Het herkennen van problemen in de sensomotorische ontwikkeling. 

 

3.1 Inleiding 
 

Het herkennen van sensomotorische ontwikkelingsachterstanden vraagt om kennis over  

de verschillende ontwikkelingsterreinen van de sensoriek en motoriek. Hoe wordt zichtbaar  

dat kinderen zich anders of minder goed ontwikkelen dan het gemiddelde kind? 

 

Belangrijk is dat er wordt gekaderd wat je ziet en waarom je het ziet. 

 

Sensomotorische ontwikkelingsachterstanden worden ook wel dyspraxie of DCD genoemd. 

Tegenwoordig wordt vooral de term DCD gebruikt: Developmental Coördination Disorder. 

  

In de volgende paragrafen wordt ingegaan hoe leerontwikkeling en sensomotorische ontwikkeling 

zich tot elkaar verhouden.  

 

Intelligentie is van invloed op de leercapaciteit, maar valt onder cognitieve ontwikkeling en niet 

onder sensomotorische ontwikkeling. Intelligentie wordt daarom in deze reader  

buiten beschouwing gelaten. 

 

In de volgende paragrafen worden handvatten over de motorische ontwikkeling aangereikt  

en volgens onderstaande vragenschema verwerkt.; 

 

Figuur 4. 

I       I   Aan welke sensomotorische voorwaarde(n) wordt niet voldaan? 

II  Waarom is er sprake van achterstand? 

III Welke vaardigheden functioneren niet? 

   I   IV Zijn er eventuele oplossingen? 

 

Aan de hand van de volgende onderwerpen zal worden uitgewerkt hoe sensomotorische 

ontwikkelingsachterstanden herkend kunnen worden. 

 

Figuur 5 

1. Veiligheid  

2. Alertheidregulatie  

3. Verwerking van zintuiginformatie 

4. Hersenontwikkeling  

5. Motorische vaardigheden  
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1. Veiligheid 
 

Veiligheid als sensomotorische voorwaarde om te kunnen leren 

I Aan welke sensomotorische voorwaarde wordt niet voldaan? →  

              Een kind voelt zich niet veilig. 

II Waarom voelt het zich niet veilig? → Fysieke factoren, sociaal-emotioneel, context? 

III Welke vaardigheden functioneren niet? → Niet in staat te leren. 

IV Is er een oplossing? → Zo mogelijk een veilige situatie creëren. 

 

Veiligheid is de belangrijkste voorwaarde om te kunnen leren. Onze hersenen reageren op twee 

signalen. Is het veilig of is er gevaar? 

 

Is de situatie veilig dan zijn we in staat om de informatie die de hersenen bereiken adequaat om te 

zetten in effectief handelen. We zijn leerbaar. Bij gevaar reageren de hersenen alarmerend en kiezen 

voor overlevend gedrag. Verstarren, vluchten of vechten zijn de motorische reacties.  

Er is geen ruimte voor (motorisch) leren. 

 

Onveilig: 

De hersenen registreren een onveilige situatie = sensorische input. 

Reactie d.m.v. verstarren, vluchten of vechten = motorische output. 

 

Veilig: 

1. De hersenen beoordelen de sensorische input als zijnde veilig 
2. Bij de meeste kinderen volgt een juiste informatieverwerking (sensorische input gevolgd door een 

effectieve motorische output) waardoor er geleerd kan worden. 
3. Bij sommige kinderen wordt de sensorische informatie niet goed verwerkt en is er sprake van onder 

–of overgevoeligheid c.q. prikkelverwerking. Er is sprake van een onjuiste sensorische 
zintuiginformatieverwerking en er kan onvoldoende van worden geleerd.  
 

Thuis en school moeten een veilige basis bieden. Is er op één van deze terreinen geen veiligheid dan 

zijn er minder of geen mogelijkheden om te leren.  

 

Wanneer ouders en/of leerkrachten onveiligheid bespeuren bij een kind is het altijd relevant uit te 

zoeken hoe of dat komt en of er eventueel iets aan te doen is. 

 

Wanneer de zintuigen foutieve informatie aan de hersenen doorgeven, waardoor de hersenen 

reageren met een alarmerende reactie, dan moet worden uitgezocht welk(e) zintuig(en) het 

alarmerende gedrag veroorzaken.  
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2. Alertheidregulatie 
 

Alertheid als sensomotorische voorwaarde om te kunnen leren. 

Aan welke sensomotorische voorwaarde wordt niet voldaan? → Alertheidsproblemen 

Waarom alertheidsproblemen? → Sensomotorische oorzaak en/of sociaal-emotioneel, context? 

Welke vaardigheden functioneren niet? → Onvoldoende alertheid en/of evenwichtsreacties? 

Zijn er oplossingen? → Concentratietraining, sensomotorische begeleiding, medicatie? 

 

  

Alertheidsfasen: 

Fase 1:  slaaptoestand 

Fase 2: wakker, ongericht actief, lage alertheid, verlaagde concentratie 

Fase 3: wakker, gericht actief, optimale alertheid, optimale concentratie 

Fase 4: wakker, gespannen actief, te alert, verlaagde concentratie 

Fase 5: wakker, paniek, overspannen motorisch handelen, emotioneel,  

              niet geconcentreerd 

 

In fase 3 zijn we het meest alert en het meest leerbaar. Het is wenselijk wanneer de alertheid niet 

optimaal is te proberen kinderen in fase 3 te krijgen. Alertheidfasen zijn niet constant. Hoe jonger  

we zijn hoe meer verschillende fasen er op de dag worden doorlopen. Hoe ouder we zijn hoe langer 

we een bepaalde fase kunnen vasthouden. Met name fase 3 wordt constanter en langer. 

 

Er is een groep kinderen die problemen heeft met de alertheidsregulatie. Dit zijn bijvoorbeeld 

kinderen met ADHD, ADD en ASS. Alle diagnoses liggen op het terrein van de gedragsproblematiek 

maar beïnvloeden het sensomotorisch handelen van deze kinderen. Het geven van medicatie is er op 

gericht de alertheid te reguleren en de leerbaarheid te laten toenemen. 

 

Alle kinderen hebben moeite met alertheidsregulatie in prikkelbare situaties. Problemen op het 

thuisfront, spannende gebeurtenissen en grote veranderingen beïnvloeden de alertheid.  

Ondanks de toegenomen prikkelbaarheid is de alertheid nog steeds te reguleren, het kost alleen  

wat meer moeite. Een variabele binnen fase 3, die sneller overgaat in fase 2, 4 of 5. 

 

Tijdens de sensomotorische ontwikkeling zijn het vooral de evenwichtsreacties die de alertheid 

sturen. Jonge kinderen houden van rennen, glijden, schommelen, de draaimolen en kermisattracties. 

Allerlei bewegende zintuiginformatie die vooral het evenwichtsgevoel aansturen. Daarom is dat 

staan op 1 been -en het voetje voor voetje kunnen lopen op de evenwichtsbalk zo belangrijk voor 

kleuters! Omdat evenwicht het evenwichtsorgaan stimuleert en het evenwichtsorgaan meehelpt aan 

de alertheidregulatie en concentratie.   

 

Volwassen doen het graag wat rustiger aan. Heftige beweeginformatie overprikkelt juist ons 

evenwichtsorgaan. Wanneer de basisontwikkeling van de sensomotoriek is afgerond is de sturing van 

het evenwicht vooral gekoppeld aan het zien (oogfunctie) en minder aan het evenwicht.  

 

Op school zorgen het pedagogisch en didactisch/methodisch handelen van de leerkrachten ervoor 

dat op de schooldag de alertheid zich zoveel mogelijk in fase 3 bevindt. Daarnaast wordt veel tijd 

ingeroosterd voor actief bewegen. Bewegend leren, gymlessen, buiten spelen op het schoolplein en 

klusjes in de klas activeren het evenwicht- en bewegingsgevoel en daarmee de alertheid.  
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Voor sommige kinderen is dit niet genoeg. Ze hebben meer stimulatie of juist demping van de 

zintuigen nodig om hun alertheid te reguleren. Middelen die alertheidsproblemen oplossen zijn het 

aanbieden van nog meer bewegingsactiviteiten en het werken met wiebelkussens, zitballen, 

verzwaring en frutselmateriaal zoals tangels, stressballen of pittenzakken. Deze stimuleren een 

goede rompstabiliteit, geven meer bewegingsvrijheid of dempen bewegingsonrust waardoor de 

alertheid verbetert.   

 

Een lage alertheid valt op doordat kinderen: 

- De neiging hebben het evenwicht te verliezen en evenwichtsreacties vertonen. 

- Onderuitzakken, hoofd ondersteunen en een in elkaar gezakte houding laten zien. 

- Niet in staat zijn om informatie te verwerken 

 

Een hoge alertheid valt op doordat kinderen 

- Veel spierspanning maken, de schouders optrekken met het hoofd stijf recht op 

- Informatie wel opnemen maar deze langs zich heen laten gaan 

 

 

 

3. Verwerking van zintuiginformatie 
 

Verwerking van zintuiginformatie als sensomotorische voorwaarde om te leren 

Aan welke sensomotorische voorwaarde(n) wordt niet voldaan? → De zintuiginformatie wordt niet 

correct verwerkt. 

Waarom wordt de zintuiginformatie niet goed verwerkt? → Fysiek of mentaal probleem? 

Welke vaardigheden geven problemen → Knutselen, gymnastiek, zelfredzaamheid, leren?                             

Zijn er oplossingen om de zintuiginformatieverwerking te verbeteren? → Hulpmiddelen, 

stimuleren motorplanning, dempen overgevoeligheid, stimuleren onder-gevoeligheid. 

 

Zoals al eerder genoemd is veiligheid een voorwaarde voor een adequate verwerking van 

zintuiginformatie. Gelukkig verloopt in de sensomotorische ontwikkeling van kinderen  

de verwerking van zintuiginformatie over het algemeen normaal. 

 

Het komt voor dat kinderen met een handicap aan een of meerdere zintuigen worden geboren.  

Ze zijn blind en/of doof, kunnen niet ruiken en/of proeven of heb een afwijkende tastzin. Ook komt 

het voor dat het evenwichtsorgaan niet of slechts voor een deel is aangelegd.  

 

In het onderwijs worden aanpassingen voor deze kinderen getroffen en sommige scholen hebben 

zich gespecialiseerd in het aanbieden van onderwijs voor kinderen met een specifieke 

zintuigbeperking zoals scholen voor doven -en blinden. 

  

Wat ook voorkomt is dat alle zintuigvoorzieningen in aanleg goed functioneren maar dat de 

informatieverwerking van zintuigen over het zenuwstelsel niet goed verloopt. Er zijn dan problemen 

met de sensomotorische integratie. Stoornissen in de sensomotorische integratie zijn zichtbaar in de 

vorm van een onder-gevoeligheid of overgevoeligheid voor de verwerking van zintuiginformatie. 
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Onder-gevoeligheid betekent dat de binnenkomende zintuiginformatie niet voldoende wordt 

geregistreerd. Dit betekend dat je er onvoldoende van kunt leren en al helemaal niet in staat bent 

om het geleerde bij te sturen tot een zinvol en betekenisvol motorisch proces. Wanneer  

er sprake is van onder-gevoeligheid moeten de onder-gevoelige zintuigen dus extra gestimuleerd 

worden om ervaring op te kunnen doen . 

 

Overgevoeligheid betekent dat de betreffende zintuigprikkels wordt geregistreerd als “gevaarlijk”. 

Op overgevoelige zintuigprikkels wordt gereageerd met vluchten, verstarren of vechten. Doordat de 

situatie als onveilig wordt ervaren is er geen ruimte om te leren. Wanneer er sprake is van 

overgevoeligheid is het zinvol te proberen de overgevoeligheid te dempen. 

 

Thuis en op school zijn beide type kinderen herkenbaar.  

 

De onder-gevoelige kinderen zijn onhandig, struikelen -en vallen veel. Ze hebben vaak een slecht 

ontwikkelde tastzin. Ook al vallen ze hard, ze staan zo weer op en spelen verder.  

Ze merken schaafwonden en blauwe plekken niet op. Ze voelen niet dat ze in hun broek hebben 

geplast of natte sokken aan hebben. Ze voelen ook niet goed hoe pen, prikpen of penseel vast 

gehouden moet worden. De motorplanning van hun handen is niet goed omdat ze onvoldoende 

voelinformatie/tastzin ontvangen. Over het algemeen hebben onder-gevoelige kinderen een te lage 

alertheid. 

 

Overgevoelige kinderen hebben juist een hoge alertheid en een hoge spierspanning. Ze lopen soms 

letterlijk op hun tenen. Ze schrikken van -of ergeren zich aan lawaai, irriteren zich aan de eigen 

kleding, willen niet spelen met “vies” materiaal als zand, klei en verf en willen niet aangeraakt 

worden of worden heel boos als dat (per ongeluk) wel gebeurt. 

 

Voorbeelden van een niet adequaat reageren van de hersenen op zintuiginformatie… 

 

Geur: 

Het zou kunnen zijn dat jij iets ruikt wat niet te plaatsen is, een vreemd luchtje.  

Motorisch reageer je onderzoekend en afwachtend. Een defensieve reactie van onze hersenen. 

 

Smaak: 

Je hebt iets in je mond gestopt wat bedorven is. Waarschijnlijk spuug je het direct uit… 

 

Zien: 

Fel zonlicht vraagt om een zonnebril. Doen we dat niet en moeten we toch tegen de zon inkijken dan 

zullen onze ogen en gezichtspieren samentrekken. 

 

Horen: 

Je schrikt van lawaai. Spontaan stop je de handen voor je oren. 

 

Voelen: 

Jouw trui kriebelt allerverschrikkelijkst. Motorisch los je dit op door de trui uit te trekken. 
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Evenwicht: 

Op een druilerige avond draait een kermisattractie 5 minuten langer dan normaal. Eenmaal weer 

vaste grond onder de voeten draait de wereld om je heen en ben je misselijk. Een reactie van een 

overprikkeld evenwichtsorgaan wat maakt dat je er liever bij gaat zitten… 

 

Propriosepsis:  

Het voelen van beweging onder invloed van trek en druk in huid, spieren en gewrichten.  

Je rekt je uit naar een boek op de bovenste plank waar je net wel -of niet bij kunt. Je hele lichaam 

reageert met oplossingen om niet te vallen. 

 

Dit zijn allemaal voorbeelden van niet levensbedreigende situaties waarbij onze zintuigen informatie 

doorgeven die onze hersenen interpreteren als “gevaarlijk” en een bijhorende motorische reactie 

geven. 

 

Voor thuis of op school zijn sensomotorische vragenlijsten beschikbaar die eventuele problemen in 

de zintuiginformatieverwerking zichtbaar maakt. (info@oefentherapie-assen.nl) 

 

 

4. Hersenontwikkeling 
 

Hersenontwikkeling als sensomotorische voorwaarde om te kunnen leren. 

Aan welke sensomotorische voorwaarde(n) wordt niet voldaan? → De motorische 

hersenontwikkeling is minder ver dan volgens leeftijd verwacht mag worden. 

Waarom is er sprake van een achterstand? → Er zijn problemen in de asymmetrische fase, 

symmetrische fase of links-rechts samenwerking in de motoriek 

Welke motorische vaardigheden lukken niet → Symmetrisch springen, handen klappen en 

huppelen, knippen en papier vasthouden, pen vasthouden, kleuren binnen de lijntjes, etc… 

Zijn er oplossingen → sensomotorische vaardigheden trainen, stap terug in aangeboden stof. 

 

Neurologisch gaan we ervan uit dat de rijping van de hersenen bij kinderen in grote lijn een vast 

patroon doorloopt welke leeftijdsgebonden is. Erfelijkheid, omgeving en een complexiteit aan 

bevorderende en/of belemmerende factoren hebben natuurlijk ook een aandeel. Aan de hand van 

zichtbare motorische vaardigheden is vast te stellen of kinderen een gemiddelde sensomotorische 

ontwikkeling doorlopen of dat er sprake is van een achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten. 

 

De indeling naar asymmetrie (0-2 jaar), symmetrie (2-5 jaar), lateralisatie (4-7 jaar) en optimale links-

rechts samenwerking in de motoriek (7+) kan zichtbaar worden gemaakt aan de hand van aanwezige 

motorische vaardigheden. 

 

De meeste vierjarige kleuters hebben een redelijk ontwikkelde symmetrie van de hersenen en 

daarmee ook symmetrische motorische vaardigheden. Dit betekent dat een kind met de voeten 

naast elkaar kan springen. Dat een bal gooien en vangen met beide handen geen probleem is en dat 

de handen bij het spelen met constructiemateriaal, zoals zand, klei en bouwblokken, goed kunnen 

samenwerken. 

 

Is dit niet het geval dan is het altijd zinvol om symmetrische vaardigheden te stimuleren.  

Het hoeft niet netjes en het hoeft niet snel maar het moet wel in allerlei variaties aangeboden 

worden. Scheuren, vouwen, kleien, vingerverven en heel veel springen zijn voorbeelden. 
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Te vroeg beginnen met vaardigheden die om een handvoorkeur vragen is niet zinvol.  

Dit brengt het risico met zich mee dat de vaardigheden uit de symmetrie onvoldoende 

geautomatiseerd worden. Een handvoorkeur komt dan op gang zonder dat de verbindingen over de 

hersenbalk (neurologische rijping) met de bijbehorende motorische vaardigheden zijn getraind en 

geautomatiseerd. Deze kinderen ontwikkelen vaak schrijf en leesproblemen, problemen met links -en 

rechts en het kruizen van de middenlijn. 

 

Een observatie van de motoriek rond de kerst in groep 2 is een goede indicatie om te meten hoe het 

met de sensomotorische ontwikkeling is gesteld. Scholen hebben mooie methodes ontwikkeld om dit 

inzichtelijk te maken. Daarnaast controleert de schoolarts van de GGD. Op sommige scholen 

observeert de M.R.T. van de gemeentelijke schooldienst en weer andere scholen laten dit doen  

door kinderoefentherapeuten of kinderfysiotherapeuten. 

 

In de observatie wordt gekeken of de sensomotorische voorwaarden aanwezig zijn om naar groep 3 

te gaan. Er wordt gekeken naar de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. Daarnaast 

worden evenwicht, oog hand coördinatie, grove -en fijne motoriek, lichaamsschema en tijd-ruimte 

oriëntatie gecontroleerd.  

 

Het is fijn te bemerken dat steeds meer ouders en scholen zich realiseren dat naast cognitieve 

functies de sensomotorische basisvoorwaarden noodzakelijk zijn om te kunnen leren en 

automatiseren… 

 

5. Motorische vaardigheden 
 

Motorische vaardigheden als sensomotorische voorwaarden om te kunnen leren. 

Aan welke motorische vaardigheden wordt niet voldaan? → Evenwicht, fijne of grove motoriek, 

oog hand coördinatie, lichaamsschema of tijd - ruimte oriëntatie. 

Waarom is er sprake van achterstand? → Handicap, fase hersenontwikkeling, sensorische 

problematiek, sociaal-emotioneel of taalcognitief probleem afgezet tegen context 

Welke vaardigheden functioneren niet? → Valt en struikelt vaak, kan niet netjes werken, maakt 

bijbewegingen, laag werktempo, gedragsproblematiek. 

Zijn er oplossingen?→ Hulpmiddelen, aanpassen werkopdrachten, sensomotorisch consult. 

 

Voor het observeren van motorische vaardigheden is een vragenlijst beschikbaar.  

Deze is op te vragen via info@oefentherapie-assen.nl 

 

Waarom is het handig dat 6 jarigen 15 tellen op 1 been kunnen staan? Welke vaardigheden zijn er 

nodig om binnen de lijntjes te kunnen schrijven? Waar moet je kijken als je leerkracht zegt dat links 

op het bord de opdrachten staan? Waarom moet je werken van links naar rechts en mag je niet 

midden op de bladzij beginnen? Waarom moet je stoppen als er een punt in de leestekst staat? 

 

Wanneer je niet over alle sensomotorische basisvoorwaarden beschikt zijn deze regels lastig toe te 

passen. Over het algemeen willen kinderen graag aan de gestelde vragen voldoen maar hebben ze 

niet altijd de benodigde vaardigheden. 

 

De ontwikkeling van verschillende motorische vaardigheden verlopen naast en door elkaar heen.  

Het is niet eerst het één en dan het ander. Ze ontwikkelen zich naast elkaar, hebben elkaar nodig  

en beïnvloeden elkaar over en weer. 
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Evenwicht: 

 

Evenwicht en evenwichtsreacties zijn van belang voor het handhaven van de houdingsopbouw en het 

reguleren van de alertheid. Welke motorische problemen kunnen zich voordoen? 

 

Motorisch evenwicht ontwikkelt zich van horizontale positie naar verticale positie.  

Eerst ontwikkelt zich de hoofd-, dan de romp- en dan de beenstabiliteit. 

 

Er is onvoldoende hoofdstabiliteit: 

Wanneer er geen voldoende hoofdbalans is zijn de handen nodig om het hoofd te ondersteunen. 

Blijkbaar werkt de oprichtreactie van het hoofd te weinig en is de spierkracht van hals en nekspieren 

onvoldoende. Het evenwichtsorgaan wordt te weinig geprikkeld. Evenwicht, spierkracht en alertheid 

zullen onvoldoende worden aangestuurd waardoor een vicieuze cirkel blijft bestaan. 

 

Doordat het hoofd onvoldoende wordt opgericht worden de ogen onvoldoende motorisch 

geprikkeld. Ogen moeten getraind worden op convergeren en divergeren en op het focussen op een 

vast punt. Daarnaast moeten de ogen de ruimte ordenen en inrichten. Als de handen het hoofd 

steun moeten bieden,  worden geïsoleerde arm en handbewegingen niet geoefend. Het controleren 

van de oogvolg bewegingen kan informatie geven. 

 

Op school zijn deze kinderen in de kleutergroepen te herkennen aan het feit dat ze graag languit op 

de grond spelen, half in buiklig en met een hand het hoofd ondersteunen.  

De andere arm is aan het spelen. Alle kinderen die moe zijn doen hetzelfde toch kiezen kinderen met 

een goede hoofdbalans liever voor spelen op de knieën. Ze beschikken dan over beide handen. 

 

Er is onvoldoende rompstabiliteit: 

Wanneer er onvoldoende rompbalans is heb je moeite met statische houdingen zoals stil staan en stil 

zitten. Kinderen zie je over de tafel heen hangen met de voeten om de stoelpoten heen geklemd of 

ze wiebelen er op los. Kinderen die met regelmaat van de stoel afvallen of om het minste of geringste 

al vallen hebben geen rompstabiliteit en geen goede evenwichtsreacties. Ook deze kinderen blijven 

liever laag bij de grond. 

 

Onvoldoende rompstabiliteit geeft niet alleen problemen met het evenwicht maar stimuleert ook 

niet de spierkracht van de rugspieren, het steun nemen aan de grond, het goed kunnen gebruiken 

van de armen en het leren geïsoleerd te bewegen. Zonder rompbalans kun je de middenlijn niet 

kruizen, waardoor de links/rechts samenwerking niet op gang komt. Een goede koprol en het stevig 

kunnen staan op 1 been zijn mooie indicaties voor voldoende rompbalans. Een goede rompbalans is 

een belangrijke leervoorwaarde. 

 

Er is onvoldoende beenstabiliteit: 

Het gaat hier om het stevig kunnen staan op twee benen en het neerzetten van beide voeten op de 

grond als je zit. Goede steun met beide benen op de grond bevordert houdingsopbouw, been -en 

bilspierkracht en maakt je weerbaar. Krijg je een duw dan lig je niet zomaar om. Vrijuit gebruik 

kunnen maken van je benen bevordert de grof motorische vaardigheden en het gebruik maken van 

de ruimte om je heen. 
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Grove motoriek 

Motorische vaardigheden zijn voor kinderen een middel om prestatie en rangorde te duiden. 

Stoeien, vechten, ren, spring  -en tikspelletjes zijn belangrijk om grove motorische vaardigheden te 

oefenen. In beweging zijn stimuleert de eigen bewegingservaring en traint je bewegingsgevoel, de 

propriocepsis. Het leren kan plaats vinden waardoor je in staat bent bewegingen te corrigeren en bij 

te stellen. Vaardigheden als evenwicht, timing, coördinatie, conditie en spierkracht worden 

tegelijkertijd getraind.  

 

Onvoldoende evenwicht belemmert grof motorische prestaties. Timing en coördinatie zijn gekoppeld 

aan lichaamsschema en de tijd-ruimte oriëntatie. Onvoldoende spierkracht en conditie nodigt niet uit 

om actief in beweging te komen. Wanneer een of meerdere van deze vaardigheden niet voldoende 

zijn, ontstaat er opnieuw een vicieuze cirkel die de grove motoriek remt. 

 

In volgorde vindt de ontwikkeling van de grove motoriek plaats van de mijlpalen naar 

basisvaardigheden als rollen, kruipen, zitten gaan -en opstaan, naar staan en lopen en alle variaties 

die daaruit voortvloeien. Het meest ideaal is als je alle vaardigheden lang genoeg hebt geoefend 

zodat ze goed inslijpen (automatiseren). 

 

De lesstof in de kleutergroepen is er op gericht deze vaardigheden te oefenen. Het is altijd zinvol in 

groep 3 en 4 kinderen ook te laten rollen, koprollen, kruipen, hinkelen en huppelen. Dan wordt 

zichtbaar of de vaardigheden die ze als kleuter hebben geleerd ook voldoende zijn geautomatiseerd. 

Zo niet dan zal dit zichtbaar worden in de leertaken. 

 

Thuis en op school is goed te observeren waarom sommige kinderen niet deelnemen aan spel of op 

het schoolplein aan de kant hun eigen bezigheden zoeken of wat rondhangen. Ook de vechtersbazen 

vragen om aandacht. Blijkbaar hebben zij veel externe informatie nodig om beweging te voelen. 

Grove motoriek heeft een groot aandeel in de totale ontwikkeling van kinderen. 

 

Oog hand coördinatie: 

 

Op school wordt in de kleutergroepen de oog hand coördinatie geoefend door balvaardigheid en 

fijne motorische vaardigheden. Van belang is dat hoofd en rompstabiliteit in orde zijn en er wordt 

geoefend van symmetrische vaardigheden van beide handen naar een handvoorkeur. 

 

De samenwerking tussen ogen en handen, maar ook ogen en voeten bepalen grove -en fijne 

motorische vaardigheden, lichaamsschema en tijd-ruimte oriëntatie. 

 

Voorwaarden zijn een goede oogmotoriek. Je kunt je voorstellen dat kinderen die slecht zien, een lui 

oog hebben of een cilinderafwijking hebben problemen zullen hebben met het aansturen van de 

handen en het indelen van de ruimte. 

 

Kinderen die het hoofd wegdraaien bij het balvangen hebben moeite met de oogvolgbeweging wat 

weer wat zegt over hun evenwichtskwaliteiten. Logischer wijs zijn ze bang voor de bal, ze hebben 

namelijk geen controle over de balrichting en de snelheid waarmee de bal eraan komt… 

Angst belemmert leren. Zoeken naar een veilig alternatief is de oplossing. 
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Zoals de hersenen zich ontwikkelen van symmetrie naar voorkeuren in beide hersenhelften, zo 

ontwikkelt het balspel zich van vangen met beide armen tegen de buik, naar vangen met beide 

handen naar met 1 hand een balletje kunnen opvangen vanuit de lucht. Het symmetrisch gooien, 

naar met twee handen via opzij gooien, naar het gericht eenhandig gooien. 

 

Een goede oog-hand coördinatie is een voorwaarde voor leren schrijven. 

 

 

Fijne motoriek: 

 

De fijne motoriek, zoals de handvaardigheid ontwikkelt zich gelijktijdig met de grove motorische 

ontwikkeling. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het feit dat kleine kinderen tussen duim en wijsvinger 

stukjes brood kunnen oppakken terwijl ze nog niet kunnen lopen. Het zijn vooral de oog, mond en 

hand-motoriek die onder de fijne motoriek vallen. Soms hebben voeten ook fijne motorische taken. 

 

Fijne motoriek vraagt om vele vaardigheden; een goede hoofd en rompstabiliteit, lichaamsschema en 

tijd-ruimte oriëntatie, een goede oog-hand coördinatie, het geïsoleerd kunnen bewegen, voldoende 

oog –en handmotoriek en een goede motorplanning van de handen.  

 

Desondanks kan de fijne motoriek zich ontwikkelen zonder dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

Dit is te zien aan de motorische uitvoering van de fijne motoriek. Er is dan sprake van hoge 

spierspanning, een laag werktempo, veel ondersteuning van de romp met de armen  

-en de ogen worden dicht bij het werkmateriaal gehouden. Soms zijn de gebruikte handgrepen  

ook niet in orde. 

 

Knippen is een behendigheid die een kleuter van groep 2 rond de kerst goed kan. Zitten de oog hand 

coördinatie en/of de fijne motoriek nog niet lekker dan is dat zichtbaar aan de motorische uitvoer. 

Zichtbaar worden bijbewegingen van hoofd, mond, schouders en armen of het werkmateriaal wordt 

gestuurd in plaats van de schaar, of de schaargreep is niet in orde. Voor (in)kleuren en 

(voorbereidende) schrijfoefeningen geldt hetzelfde. 

 

Lichaamsschema: 

 

De meeste kinderen hebben al een redelijk goed ontwikkeld lichaamsbesef als ze op school komen. 

Ze weten goed waar alles aan hun lichaam zit en hoe het heet. School helpt met vele liedjes en 

oefenopdrachten dit nog verder onder de knie te krijgen. 

 

Wanneer het lichaamsbesef niet klopt is dat te zien aan onhandigheid met het eigen lijf. 

De motorische uitvoer van sokken en schoenen aantrekken, ritsen/knopen openen en sluiten  

of op een goede manier je trui of broek aantrekken verlopen niet soepel.  

 

Het lichaamsplan omvat geautomatiseerde handelingen. Vaardigheden als lopen, rennen, springen 

en fietsen beheersen de meeste kinderen van groep 2 en allemaal in groep 4.  

Is dit niet het geval dan zijn vaak andere motorische vaardigheden onvoldoende ontwikkeld 

waardoor de automatisering van fietsen of zwemmen niet kan optreden.  
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Het lichaamsidee is een sociaalemotionele component in de sensomotorische ontwikkeling. 

Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van je lijf. De meeste kinderen hebben daar een 

goed beeld van. Sommige kinderen overschatten hun vaardigheden, andere kinderen durven juist 

niets. In beide gevallen heeft dat vaak een sociaalemotionele oorzaak, soms is  

het echter een puur motorische beperking. 

 

Een goed ontwikkelt lichaamsschema is van belang voor je positie in de ruimte. Kun je niet goed met 

je eigen lijf uit de voeten dan zal dit logische wijs van invloed zijn op de ontwikkeling van de tijd-

ruimte coördinatie. 

 

Tijd-ruimte oriëntatie: 

 

Tijd - ruimte coördinatie begint al van kleins af aan. Het hoofd draaien naar de stem die je hoort. Het 

proberen een voorwerp te pakken tot de uit eindelijke abstracte feiten als links/rechts en tijdsbesef 

in groep 3 of 4,  of soms pas in groep 5. 

 

Een mankement in abstracte begrippen valt snel op. Dat daarmee het richtingsgevoel zich ook 

minder goed ontwikkeld is logisch. De ruimtelijke waarneming raakt verstoord als je niet in staat bent 

je eigen positie te bepalen, laat staan dat je kunt bepalen waar de dingen om je heen staan.  

 

De kleuters worden goed getraind in abstracte begrippen, richtingsgevoel en ruimtelijke 

waarneming. Ruimtelijke oriëntatie vraagt om veel herhaling, dan pas zal de abstracte informatie 

geautomatiseerd raken. De links-rechts samenwerking van de hersenen waardoor we de middenlijn 

kunnen kruizen is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van de tijd-ruimte oriëntatie. 

 

In groep 3 en 4 vallen de kinderen met een slecht ontwikkelde ruimtelijke oriëntatie snel op. 

Al hun tijd gaat zitten in positie bepalen en abstracte begrippen doorgronden. Aan de eigenlijke 

opdracht komen ze niet toe.  

 

Oriëntatie van tijd bepaalt ritme en maathouden, het kunnen onthouden en toepassen van 

stappenplannen en tempo. Het zijn vooral de onvoldoende ontwikkeling van andere motorische 

vaardigheden die de ontwikkeling van de tijd ruimte oriëntatie in de weg zitten. 

 

Wanneer je geen goede hoofd en rompstabiliteit hebt en/of geen goede oog hand coördinatie dan 

ontwikkelt het gevoel voor maat en ritme zich ook niet. Als er sprake is van hoge spierspanning in de 

fijne motoriek dan zal alle inspanning in de uitvoering gaan zitten en vertraagt het werktempo.  

Pas als vaardigheden als vanzelf verlopen heb je tijd en ruimte om te plannen,  

nieuwe inzichten te verkrijgen en deze bij te stellen.  

 

Het helpt kinderen zelf te laten verwoorden welke stappen uitgevoerd moeten worden in plaats van 

ze steeds in kleine stukjes te begeleiden. Thuis kunnen ruimtelijke vaardigheden heel goed geoefend 

worden. Door kinderen veel zelf te laten doen; aan -en uitkleden, tafel dekken, rommel opruimen, 

help je kinderen hun lichaamsschema en tijd-ruimtelijke oriëntatie te oefenen. In de drukte van 

alledag komt de zelfstandigheid van kinderen soms in het geding. 
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Samenvatting. 

Via zintuiginformatie, een juiste alertheid en voldoende motorische vaardigheden zijn we in staat te 

ervaren, te corrigeren, bij te stellen en te automatiseren om er vervolgens weer nieuwe 

vaardigheden aan te leren. Juist kinderen van 0-8 jaar doorlopen deze vaardigheden.  

 

De  0-4 jarigen doorlopen eerst alle motorische mijlpalen, gaan dan op ontdekking, proberen uit en 

doen ervaring op. Hoe breder er ervaring wordt opgedaan hoe breder de ontwikkeling verloopt en 

vaardigheden eigen worden gemaakt. Die vervolgens weer ruimte bieden voor het (aan) leren van 

nieuwe vaardigheden. 

 

De kleuter van groep 1 krijgt vele sensomotorische vaardigheden aangereikt. Spelen met grove 

materialen, prikken, scheuren, vouwen en knippen, iedere dag maar weer. 

 

De kleuter van groep 2 dient voorbereid te worden op de vaardigheden die van hem of haar worden 

verwacht in groep 3. Letter -en cijferherkenning, tijdsplanning, uitbreiding van taalkennis -en begrip, 

zelfstandig leren werken zijn vaardigheden die een 2e-groeper mag toepassen in alle speelhoeken en 

gedurende het knutselwerk.  

 

Dan is groep 3 aan de beurt. In de meeste gevallen zijn de sensomotorische vaardigheden goed 

ontwikkeld. De evenwichtsreacties zijn goed. De handen worden motorisch vaardig gebruikt bij een 

functionerende werkhouding waarbij de middellijn goed wordt gekruist. De concentratieboog is 

groot. De links -of rechtshandige leerling gaat leren lezen, schrijven en rekenen.  

 

Automatisering van vaardigheden zijn de begrippen voor groep 4. Als in groep 4 de basis-

vaardigheden van taalbegrip, lezen, rekenen en het schrijven goed geautomatiseerd raken  

dan maak je daar de rest van je leven gebruik van. 

 

Het schoolsysteem gaat ervan uit dat rond het 6e jaar alle sensomotorische vaardigheden aanwezig 

zijn om te leren lezen, schrijven en rekenen. Wetenschappelijk onderzoek stelt zeven/acht jaar als 

gemiddelde grens. Dat maakt nogal een verschil…In vergelijk met de (vooral de Scandinavische) 

landen om ons heen is Nederland vroeg met leervaardigheden terwijl de motorische ontwikkeling 

daar nog niet klaar voor is. 

 

Gelukkig heeft groep 3 een rustige opbouw en zijn de gemiddelde 6 jarigen (met een voordeel voor 

de late leerlingen) al een heel eind op weg met hun sensomotorische voorwaarden voor het leren. 

 

Wanneer gegeven hulp thuis en/of op school niet afdoende is dan helpen we graag met ons 

deskundigheid in motoriek. Er kan een motorisch consult worden aangevraagd om in kaart te 

brengen of er sprake is van motorische ontwikkelingsproblematiek en zo ja op welke 

sensomotorische vaardigheidsgebieden deze dan liggen. 

 

Wat is het belang van het herkennen van sensomotorische ontwikkelingsachterstand?  

Achterstand in de sensomotorische ontwikkeling leidt tot achterstand in de totale ontwikkeling.  

Hoe eerder wordt ingegrepen hoe groter de kans dat de sensomotoriek, de totale ontwikkeling,  

het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen.           
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Visie 

Kinderoefentherapie over sensomotorische vaardigheden- gedrag en leerbaarheid 

 

Beslisboom Kinderoefentherapie   
                                                                     

Beantwoord de onderstaande 10 vragen met ja of nee. 
Nee 

Zijn er problemen in het bewegen, 

speelgedrag en/of de grove motoriek, 

zoals lopen, springen, rennen, klimmen, 

hinkelen en/of  huppelen?  

Zijn er problemen bij het evenwicht, zoals 

op de stoel blijven zitten, balanceren op 1 

been of hinkelen? 

Zijn er problemen in de handvaardigheid, 

bijv. bij het knutselen of constructiespel? 

Zijn er problemen in de 

schrijfvaardigheid en/of is het handschrift 

moeilijk leesbaar? 

Zijn er problemen met balvaardigheid 

zoals bij het gooien, mikken of vangen? 

Zijn er problemen bij het lichaamsidee, -

lichaamsbesef en/of lichaamsplan? 

Zijn er problemen in de tijd-ruimte 

oriëntatie, zoals toepassen van links en 

rechts , ordenen, plannen, ed? 

Zijn er problemen bij het 

verwerken van 

zintuiginformatie, zoals 

zien, horen, tast en/of 

bewegingsgevoel? 

Zijn er problemen op het 

gebied van alertheid of 

concentratie aanwezig? 

Bijv. een kind is te 

dromerig of te snel 

afgeleid door prikkels uit 

de omgeving. 

Voelt het kind zich 

onveilig of bang 

waardoor het motorisch 

minder leerbaar is? 

 ‘Meer dan 3 keer ‘ja’    1 of 2 keer ‘ja’                                   0 keer ‘ja’   

        

Sensoriek Motoriek 

Tel het aantal met ‘ja’ beantwoordde vragen 

bij elkaar op en kijk welk advies erbij hoort 

Ja, er zijn problemen in de 

sensomotorische 

ontwikkeling. Wij raden 

Kinderoefentherapie aan.  

U kunt contact opnemen 

met de IB-er en de 

kinderoefentherapeut.  

 

 

Er  zijn mogelijke 

motorische problemen 

aanwezig. Overleg met de 

IB-er. De Kinder-

oefentherapeut kan een 

motorische onderzoek 

uitvoeren.  

 

Nee, er zijn geen 

problemen in de 

sensomotorische 

ontwikkeling en er wordt 

geen therapie aangeraden.  
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Samenvatting: 

 

Hoe is/zijn sensomotorische ontwikkelingsachterstand(en) te herkennen? 

 

- Maak de Beslisboom Kinderoefentherapie Assen (zie hiervoor) 
- Observeer wat er gebeurt in sensorische en motorische ontwikkeling. 
- Maak gebruik van sensomotorische vragenlijsten als hulpmiddel.  
- Deze zijn op te vragen via info@oefentherapie-assen.nl. 
- Vraag op school om hulp van de intern begeleider, (M)RT en/of schooldienst. 
- Schakel externe hulp in bij Kinderoefentherapeuten, MRT of kinderfysiotherapeuten.  

Zij zijn gespecialiseerd in sensomotorische ontwikkeling. 
 
Behoefte aan meer informatie of uitleg. Neem gerust contact op : www.oefentherapie-assen.nl 
 

 

http://www.oefentherapie-assen.nl/

