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Accepteert lichamelijke aanraking en bewegingen 
Laat de pop de leerling zachtjes op verschillende plekken aanraken 
('snuffelen'). Of houd met de pootjes van de pop de leerling vast. Kijk hoe 
de leerling op de verschillende aanrakingen reageert. 
Volgt een horizontale beweging vanuit het midden van het blikveld 
Houd de pop in het blikveld van de leerling. Als de leerling er de aandacht 
op vestigt, wandelt u met de pop opzij. Kijk of de leerling de pop volgt. Pas 
het tempo aan de leerling aan.  
Steunt op de onderarmen in buikligging 
Leg de leerling in buikligging, steunend op de onderarmen. Wandel met de 
pop naar de leerling toe. Zorg zo dat de leerling alert blijft en in de houding 
blijft liggen. Voer de tijd dat de leerling de houding volhoudt langzaam op. 
Vocaliseert klinkergeluiden 
Laat de pop klinkergeluiden (oooh, aaah) maken. Wanneer de leerling een 
geluid maakt, doet de pop dit na.  

B Reageert op verschillen in textuur 
Laat de leerling een zacht gedeelte van de pop (wol) tegen de wang voelen. 
Laat ook een harder gedeelte (plastic gezicht) op de wang voelen. Bekijk de 
reactie van de leerling. Herhaal het voelen aan de delen van de handpop. 
Doe dit ook eens op een ander deel van het lichaam, bijvoorbeeld op de 
hand of in de nek. 
Volgt een bewegend voorwerp van links naar rechts en kijkt het 
voorwerp na in de richting waarin het verdwijnt 
Wandel met de handpop in het blikveld van de leerling. Wandel steeds 
verder op en neer en wandel uiteindelijk uit beeld. 
Grijpt/reikt vanuit rugligging naar voorwerpen in het midden van 
zijn blikveld 
Houd de handpop in het blikveld van de leerling. Maak kleine bewegingen 
en nodig zo de leerling uit de pop te voelen. Ga steeds iets dichterbij de 
leerling met de pop. Als de leerling een poging doet de pop te grijpen geeft 
u de pop even aan de leerling.  
Wisselt zijn blik van het ene voorwerp/persoon naar het andere 
Speel het spel met de twee handpoppen. Laat eerst de ene bewegen en 
praten. Dan de andere. Verplaatst de leerling de aandacht? 

Pak er eventueel de tweede handpop bij. Laat de handpop aan de leerling snuffelen. Hierbij 

maakt de pop geluidjes. 

 Zorg voor een zacht handpop, zoals een eekhoorn. Zorg ook voor een handpop van iets 

harder materiaal zoals een poppenkastpop. 

Doe een pop op uw hand en laat hem aan de leerling zien. Maak kleine bewegingen. Praat 

met de handpop tegen de leerling en laat de handpop voelen. 

• Let op de kleur en materiaal van de pop. Houd hierbij rekening met voorkeuren van 

de leerling. 

• Voor sommige leerlingen zijn twee poppen te veel. Bied aan hen een pop aan. 

Laat uiteindelijk de poppen weer verdwijnen. Zeg ze gedag. 
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