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Merkt zintuiglijke stimulatie op 
Zet de ventilator zachtjes aan. Zet hem iets harder totdat de leerling de 
wind opmerkt. Bevestig felle en/of minder felle kleuren aan de ventilator 
om de leerlingen verschillende kleuren op te laten merken. 
Richt beide ogen op een object 
Zet de ventilator in het blikveld van de leerling zonder hem aan te 
zetten. 
Kijkt gericht enkele seconden naar een voorwerp of een gezicht 
in het midden van zijn blikveld 
Zet de ventilator in het blikveld van de leerling. Wanneer de leerling 
afdwaalt, zet u de ventilator harder of zachter om de aandacht nog even 
vast te houden. 
Kijkt gericht enkele seconden naar een voorwerp of gezicht aan 
de rand van zijn blikveld 
Zet de ventilator iets buiten het midden van het blikveld van de leerling. 
Zet de ventilator steeds een beetje verder vanuit het midden. 
Draait het hoofd opzij vanuit rugligging 
Leg de leerling op zijn rug. Zet de wapperende ventilator naast de 
leerling. Draait de leerling zijn hoofd er naar toe of er van af? 
Tilt het hoofd een stukje op vanuit buikligging 
Leg de leerling op zijn buik. Zet de wapperende ventilator recht voor de 
leerling. 
Draait het hoofd opzij vanuit buikligging 
Leg de leerling op zijn buik. Zet de wapperende ventilator naast de 
leerling. 
Tilt het hoofd een stukje op vanuit rugligging 
Leg de leerling op zijn rug. Zet de wapperende ventilator bij de voeten 
van de leerling. 

B Merkt in een prikkelarme ruimte meerdere grote kleurige 
voorwerpen op binnen zijn totale blikveld 
Zet de wapperende ventilator iets verder bij de leerling vandaan. Merkt 
de leerling het op? 
Wisselt zijn blik van het ene voorwerp naar het andere 
Zet de wapperende ventilator aan. Laat de slierten op de favoriete 
knuffel van de leerling wapperen. Houd vervolgens de knuffel naast de 
ventilator. Kijkt de leerling naar de knuffel of de ventilator? Houd de 
knuffel meerdere malen bij de ventilator. 
Grijpt/reikt naar speelgoed dat net buiten bereik is  
Zet de wapperende slierten net buiten het bereik van de leerling. 
Probeert de leerling de slierten te pakken? Zet de ventilator steeds iets 
verder bij de leerling vandaan. 
Zit met steun (ander houdt hem in zit) 
Laat de leerling zitten, eventueel op schoot. Zet de ventilator voor 
de leerling. Hoe lang houdt de leerling het zitten vol? 
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Ventilator 
 Materialen en voorbereiding 

Maak gekleurde slierten crêpepapier aan een ventilator vast.  

 

Activiteit 

Zet de ventilator aan. Laat de leerling de wind voelen. Laat de leerling de slierten voelen. Laat 

de leerling naar de wapperende slierten kijken. Laat de ventilator heen en weer draaien. 

 

 Suggesties voor herhaling 

-Bevestig draadjes aan de ventilator, dit geeft een ander gevoel op de huid. 
-Kies slierten in wisselende kleuren. Heeft de leerling een voorkeur voor bepaalde kleuren? 
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