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Beweegt het hoofd mee wanneer hij aan zijn armen wordt 
opgetrokken 
Wanneer u de leerling omhoog trekt, praat u tegen de leerling om te 
stimuleren dat hij het hoofd meebeweegt. Biedt eventueel eerst wat steun 
met de hand onder het hoofd. Bouw dit langzaam af. 

B Herhaalt geluiden die hij zelf maakt 
Herhaal geluiden van de leerling tijdens het spelen. Reageer enthousiast 
wanneer hij deze zelf herhaalt. 
Vocaliseert gevarieerde geluiden 
Maak verschillende geluiden tijdens het spelen. Denk aan dierengeluiden. 
Reageer enthousiast wanneer de leerling zelf geluiden maakt door deze 
geluiden te herhalen.  
Strekt de rug als hij geholpen wordt in zithouding 
Trek de leerling omhoog aan de armen. Bied eventueel eerst ondersteuning 
in de onderrug. Bouw dit langzaam af. 
Heeft een goede controle over het neerleggen van het hoofd 
Laat de leerling na het spelen weer liggen, laat hem hierbij aan de armen 
zakken. Praat tegen de leerling om hem actief te houden en zo het hoofd 
niet te laten zakken. Bied indien nodig eerst wat ondersteuning met de 
hand. Zorg dat het spelen niet te lang duurde, zodat de leerling aandacht 
en energie genoeg heeft voor het neerleggen van het hoofd. 

Trek de leerling een stukje omhoog en help hem zo in zit. Zorg dat de leerling de benodigde steun 

heeft om even te kunnen blijven zitten. Speel samen met het voorwerp. Praat tegen de leerling en 

maak dierengeluiden. Blijf zijn aandacht trekken Laat de leerling dan weer even liggen. Herhaal 

dit. 

Leg de leerlingen op de rug op de zachte ondergrond. Ga voor de leerlingen zitten met tussen u in 

een aantrekkelijk voorwerp, zoals een dier. 

 Houd rekening met de aandachtspanne van de leerling. Laat de leerling even rusten als 

het nodig is. 

 Zorg voor een zachte ondergrond en aantrekkelijke voorwerpen, zoals speelgoeddieren 

 Varieer in de voorwerpen waarmee u met de leerlingen speelt 

 Materialen en voorbereiding 

Rechtop spelen 

 
 

 

 
Activiteit 

 
 Aandachtspunten 
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