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Pakt een voorwerp met twee handen tegelijk 

Geef het pak cakemix aan de leerling. Ga recht tegen over de leerling 

staan en biedt het met twee handen aan. Pakt de leerling het ook met 

twee handen aan? Probeer het anders met een zwaarder voorwerp zoals 

de kom. Oefen dit met de verschillende voorwerpen. 

2 Houdt twee voorwerpen tegelijk vast 

Vraag de leerling om de lepel even voor u vast te houden. Laat hem 

daarna nog een ander voorwerp vasthouden. Vraag de leerling beide 

voorwerpen aan de groep te laten zien. 

3 Houdt ongericht een kopje of lepel vast 

Geef de leerling een lepel in handen en roer daarna samen in de kom. 

Geef ook een kopje in handen. Houd het daarna samen vast en giet er 

wat melk in om bij het beslag te doen. 

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

(kleine dingen in een doosje)  

Schud wat rozijnen op de tafel en vraag de leerling rozijnen op te 

pakken en in het beslag te stoppen. 

5 Maakt strek- en buigbewegingen met de vingers 

Laat zien hoe u met uw vingers het deeg gaat door uw vingers te buigen 

en te strekken. Pak de hand van de leerling en beweeg even samen door 

het deeg. Laat zien hoe het deeg zich beweegt en draden vormt 

wanneer u het tussen uw vingers beweegt.  

6 Haalt het deksel van een pot 

Vraag de leerling om het deksel van de pot rozijnen te halen. Oefen dit 

een paar keer met de leerling. 

Laat de leerlingen de ingrediënten zien. Vertel dat jullie een lekkere cake gaan bakken. Laat alle 

leerlingen op hun eigen manier meewerken. Laat de verschillende producten ruiken en laat er aan 

voelen. Laat de leerlingen voorzichtig een ei oppakken, stukjes roomboter zacht kneden, cakemeel 

uit het pak schudden, samen met u melk uit een kopje of maatbeker erbij doen, roeren met een 

lepel, mixen met de mixer, het cakebeslag voelen. Laat de rozijnenpot openmaken en rozijnen in 

het beslag stoppen. Doe de cakemix als het klaar is met de leerlingen in de vorm en bak de cake 

af. Eet na het bakken samen een stukje cake als beloning. 

 Het maken van brooddeeg of koekjesdeeg en het versieren van koekjes leent zich ook 

prima voor het oefenen van fijn-motorische vaardigheden. 

DOMEIN Sensomotorische ontwikkeling 

 Zorg voor een kom, mixer, lepels, cakevorm, kopje of maatbeker 

 Zet de ingrediënten klaar: cakemeel, melk, eieren, roomboter 

SUBDOEL Fijne motoriek 

 Zet een potje met rozijnen klaar 
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