
Stamlijn  

 
A 

 

Kijkt gericht enkele seconden naar een voorwerp of een gezicht in  
het midden van zijn blikveld 
Houd uw gezicht op een afstand van 20 tot 30 cm van de leerling en zeg zijn 
naam. Let op de kijkreactie. Kijkt hij u aan? Doe een opvallende asseccoire 
op, ziet u verschil in reactie of langere aandacht? 
Volgt een horizontale beweging (van voorwerp of persoon) vanuit  
het  midden van het blikveld 
Let er op dat de leerling een goede lig- of zithouding heeft zodat het zijn 
hoofd goed kan bewegen. Beweeg uw gezicht langzaam heen en weer en 
maak er aandachttrekkende geluiden bij (zingen, klakken met de tong) of 
gebruik een asseccoire die de visuele aandacht trekt. Volgt de leerling u? 

Geeft een (glim)lach als een vertrouwd gezicht in het blikveld verschijnt 
Doe meerdere asseccoires op of aan. Herkent de leerling u nog? Doe de 
asseccoires af en laat uw gezicht zien aan de leerling. Ziet u herkenning door 
een (glim)lach? 
Laat zich kalmeren door een vertrouwde stem (gedrag verandert in 
reactie op een stem) 
Doe meerdere asseccoires op of aan. Herkent de leerling u nog? Als de 
leerling u niet herkent, spreekt u de leerling aan. Kalmeert de leerling door 
uw stem? Doe de asseccoires daarna af. 

B Merkt personen op die door bewegen (zwaaien) aandacht proberen  
te trekken 
Ga op enige afstand van de leerling staan. Maak bewegingen om de aandacht 
te trekken. Als de leerling u opmerkt beloont u zijn reactie door dichterbij te 
komen. 
Reageert met geluiden, mimiek en/ of glimlach op gezichtsuitdrukkingen  
van volwassenen 
Druk verschillende emoties uit. Overdrijf uw mimiek (heel verbaasd, heel 
boos, heel blij). Als de leerling reageert, geeft u een enthousiaste reactie/ 
compliment. 
Reageert met een glimlach op een lachend gezicht 
Doe een gekke asseccoire op of aan. Zet een lachend gezicht op. Kijk of de  
leerling u nadoet. Lach samen. Doe het een aantal keren. 

 
Lekker opvallend 
 

 Materialen en voorbereiding 

• Opvallende asseccoires, zoals een felgekleurde sjaal, een rode neus, een gekke pruik, 

een grote bril 

 

Activiteit 

Doe steeds één asseccoire aan of op, zoals de bril. Ga dichtbij de leerling staan en trek de 

aandacht. Doe de asseccoire af en zet hem weer op. Ziet u verschil in reactie? Doe de 

asseccoire op bij de leerling als hij dit leuk vindt. Geef een enthousiaste reactie en raak de 

asseccoire aan. Wat ziet de leerling er anders uit! 

 

 Suggesties 

Wanneer u merkt dat de leerling niet (meer) reageert, kan het zijn dat hij een nieuwe 

prikkel nodig heeft. introduceer dan een nieuwe (visuele of auditieve) stimulus: 

 een felle kleur op uw lippen 

 uw neus schminken 

 een fel gekleurde sjaal om het haar doen of een felgekleurde pruik opzetten  

 een gekke, opvallende bril opzetten 

 grote opvallende, rinkelende oorbellen indoen 
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