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Merkt zintuiglijke stimulatie op (aanraking, vibratie, smaken, 
muziek, licht) 
Laat de leerling de verschillende smaken proeven. Maak geluid met de 
staafmixer of shaker. Laat het fruit voelen en de trilling van de staafmixer. 
Ziet u een reactie bij de leerling? 
Opent zijn mond als voedsel wordt aangeboden 
Houd een lepeltje met wat jam of yoghurt tegen de lippen van de leerling. 
Wanneer hij zijn mond opent, doet u de lepel naar binnen. Bied de lepel ook 
eens vlak voor de mond aan. Doet de leerling zijn mond nu ook al open? 
Zuigt vloeibaar voedsel op of slikt het door 
Geef de leerling wat shake in een fles, beker of op een lepel. Druppel 
voorzichtig wat in de mond. Overleg eerst met de logopediste hoe u het 
slikken bij de leerling kunt stimuleren. 
Laat zich kalmeren door een vertrouwde stem (gedrag verandert in 
reactie op een stem) 
Wanneer de leerling van slag is van de geluiden van de staafmixer of 
shaker stopt u het geluid. Spreek hem rustig toe. 

B Reageert op verschillen in smaken (zoet, zuur, zout, bitter) 
Bied de leerling een beetje jam op een lepel aan. Bied dan wat yoghurt met 
citroensap aan. Ziet u een verschil in reactie? Bied dezelfde smaken 
meerdere keren aan. 
Merkt bij een eentonig geluid een variatie op 
Shake in een vast tempo of zet de staafmixer op vaste snelheid. Mix dan 
opeens even harder. Merkt de leerling het geluid op? Ga dan weer op het 
oude tempo door.  

Draait hoofd/ogen richting een geluid dat vlakbij  
wordt gemaakt 
Zet de staafmixer naast de leerling aan of schud met de shaker naast de 
leerling. Wanneer de leerling zijn ogen richting het geluid draait, brengt u 
het wat dichter in het blikveld van de leerling zodat hij goed kan zien hoe 
de kleuren zich vermengen. 

Doe wat yoghurt in de mengbeker of shaker. Laat wat zure yoghurt proeven op een lepeltje. 

Voeg dan wat siroop/jam/sap toe. Laat ook dit weer aan de leerling proeven. Meng het door 

de yoghurt met een lepel. Bekijk met de leerling de kleuren. Laat de leerlingen fruit voelen 

(zachte schil van perzik, kleverige banaan). Laat ook stukjes proeven. Voeg stukjes fruit toe 

aan de yoghurt. Kijk naar hoe dit zich vermengt in de shaker of staafmixer. Luister naar het 

geluid. Geef de leerlingen wat yoghurtshake in een beker of voer het met een lepel.  

 Kijk of de leerling het geluid van de staafmixer aankan. U kunt ook met een lepel de 

siroop of fruitpuree door de yoghurt roeren of een shaker gebruiken.  

 Zorg voor lepeltjes, doekjes en bekers waar de leerlingen uit kunnen drinken. 

 Zorg voor een staafmixer met doorzichtige mengbeker of voor een shaker. 

 Zorg voor yoghurt, jam/siroop/vruchtensap/ citroensap en zacht fruit. 

 Materialen en voorbereiding 

Yoghurtshake 

 
 

 
Activiteit 

 

 Aandachtspunten 
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