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ZJK  Motoriek: Grote motoriek 

 

 
KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Beweegt als 
reactie op de 
omgeving, geniet 
van beweging-spel. 
Stabiliteit van hoofd 
en rug. 

Pakt en 
manipuleert 
voorwerpen. 
Aanzet tot het 
lopen. 

Loopt zelf, gaat 
staan en zitten 
en geniet 
hiervan. Trekt 
erop uit en 
verkent de 
omgeving 
(horizontaal). 

Loopt vloeiend 
en neemt 
voorwerpen met 
zich mee. De 
bewegingswereld 
breidt zich uit. 

Aanzet tot 
symmetrische 
bewegings-
patronen. 
Verkent de 
verticale 
omgeving, 
bewuste senso-
motorische 
ervaringen. 

Zoekt de 
uitdaging en 
probeert deze 
bewegingen uit. 

Ontleent 
gevoelens van 
competentie 
aan bewegings-
ervaringen. 
Heeft behoefte 
aan spelletjes 
met bewegings- 
en lichamelijke 
ervaringen. 

Beheerst basale 
bewegingen en 
balans. 
Totaalbewegen. 
 

 
 

 
 

Basale ontwikkeling in de grote motoriek: 
geen lichamelijke beleving.......................................................................................................................................................... basale lichamelijke beheersing 
bewegen als doel op zich ........................................................................................................................................................................ bewegen met een doel 
2-dimensionaal .................................................................................................................................................................................................... 3-dimensionaal 
geen competentiegevoelens ................................................................................................................................................................... competentiegevoelens 
 
 

 

Observaties: 
Acties: staan, lopen, rennen, springen, klimmen, klauteren, werpen, vangen, schommelen, fietsen, trappen, schoppen 
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Observatiewijzer:   initiatief: is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 
  betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
  betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; het doet het  
  kind iets 
  plezier in bewegen: geniet van bewegingsactiviteiten 
  doorzetting: houdt vol bij belemmeringen 
  nauwkeurigheid: beweegt met precisie 
  signalering gevaar: neemt gevaar waar 
  inzet: doet er moeite voor 
  doelgerichtheid: is gericht op wat het wil bereiken 
  beheersing: heeft controle over de eigen beweging 

 

 
 

Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
Zit stabiel met 
steun in de rug. 
Draait van de rug 
naar de buik. 
Heeft stabiele 
bewegingen met 
het hoofd. 
Trappelt met 
voetjes en slaat 
met de handjes. 
Beweegt heen en 
weer bij luier 
wisselen. 

Zit los zonder 
steun in de rug. 
Kruipt op handen 
en voeten 
(berengang). 
Gaat staan, trekt 
zich op. 
Loopt aan één 
hand of langs een 
stoel. 

Gaat zelf zitten en 
staan. 
Loopt goed los. 
Veel herhalende 
bewegingen. 
Ontdekt en geniet 
van de 
functionaliteit van 
bewegen. 

Heeft een 
doorgaande 
vloeiende 
loopbeweging. 
Neemt voorwerpen 
mee. 
Trekt speeltje 
achter zich aan. 
Schopt een bal 
ongericht. 

Klautert op de stoel 
of gaat de trap op. 
Rolt een bal met 
beide handen. 
Heeft veel 
bevestiging en 
aanmoediging 
nodig. 

Staat korte tijd op 
één been. 
Springt van de 
onderste traptrede. 
Klimt op lage 
toestellen. 

Wordt zich bewust 
van lichamelijke 
prestaties en 
vraagt om 
bevestiging. 
Doet graag 
bewegings-
spelletjes. 
Werpt een 
middelgrote bal 
met twee handen. 
Schopt een bal 
gericht naar voren. 
Vangt een middel-
grote bal door deze 
met beide armen 
tegen zich aan te 
klemmen. 

Doorgaande 
bewegingen bij 
lopen, rennen. 
Heeft een soepel 
looppatroon. 
Fietst op 
driewieler. 
Trapt bal over de 
grond. 
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♦ Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Grote motoriek 
♦ Hoofd-

bewegingen zijn 
stabiel. 

♦ Houdt een 
vinger van de 
volwassene 
vast. 

♦ Trappelt met de 
voeten. 
Slaat met de 
handen. 

♦ Houdt zelf de 
fles vast. 

♦ Draait vanuit 
rugligging op de 
buik. Vaak 
voorafgegaan 
door terugrollen 
vanuit 
buikligging/ 

     zijligging naar 
     rug  
♦ Beweegt mee of 

juist tegen bij 
het wisselen 
van de luier. 

♦ Zit stabiel met 
steun in de rug 

♦ Zit zonder steun 
in de rug. 
Duwt zichzelf 
achteruit 
Tijgert vooruit 
Kruipt op 
handen en 
voeten 

♦ Trekt zich op tot 
staan. 

♦ Gaat zelf zitten 
en staan. 

♦ Loopt aan een 
hand 

♦ Loopt langs een 
tafel of stoel met 
beide handen 
vast  

♦ Lopen 
(berengang). 
Voorafgegaan 
door kruipen 
met buik via de 
grond (gekruist 
patroon). 
 

 

♦ Maakt veel 
herhaalde 
bewegingen, 
waarbij 
zichtbaar plezier 
wordt beleefd. 

♦ Loopt goed los, 
gaat staan en 
zitten. 

♦ Houdt zelf de 
drinkbeker vast 
 
 
 
 
 

♦ Loopt in een 
vloeiende 
doorgaande 
beweging. 

♦ Neemt/trekt 
voorwerpen 
mee tijdens het 
lopen. 

♦ Schopt 
ongericht tegen 
een bal. 

 
 
 

♦ Klautert zelf 
ergens op (trap). 

♦ Rolt een bal met 
twee handen. 
 
. 

♦ Klimt op trap, 
rand van de 
zandbak of 
klauterrek  
Springt van een 
kleine hoogte 
af. 

♦ Staat korte tijd 
op één been. 
 
 
 
 

♦ Vraagt om 
bevestiging bij 
motorische 
activiteiten 

♦ Beleeft 
zichtbaar plezier 
aan allerlei 
bewegings-
spelletjes. 

♦ Bewaart 
evenwicht bij 
het lopen over 
een bank 

♦ Gooit een grote 
bal met twee 
handen. 

♦ Vangt een grote 
bal door met 
beide armen te 
omklemmen. 

♦ Schopt een bal 
gericht naar 
voren 
 
 

♦ Loopt, rent, 
springt, klimt en 
klautert, werpt 
en vangt 
soepel. 
 
 

 

  



Ontwikkelingslijn Motoriek Observatiewijzer 
©DataCare - Ontwikkelingsvolgmodel Zeer Jonge Kind                                   

     5 

  

ZJK  Motoriek: Fijne motoriek 

 
 

KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Aanvankelijk 
ongericht en 
ongecontroleerd. 
Gaat steeds 
gerichter grijpen 
naar voorwerpen. 

Pakt kleine 
voorwerpen 
tussen duim en 
enkele vingers. 

Doet spontane 
krabbel-
bewegingen en 
zet enkele 
blokjes op 
elkaar. 

Verfijnde 
beweging van 
de vingers. 

Gebruikt de 
vuistgreep (grote 
bewegingen vanuit 
de schouder). 

Beginnend 
opponeren van 
de duim. 
Gerichte 
bewegingen bij 
bouwen, verven, 
e.d. 

Aanzet tot de 
pincetgreep 
(tussen duim en 
wijsvinger of 
middelvinger) 
Schrijven = 
tekenen. 

Gebruikt nog 
beide handen. 
Bij sommige 
kinderen eerste 
aanzet tot 
voorkeurshand. 
Beheersing van 
basale fijn-
motorische 
vaardigheden. 

 
  

 
 

Basale ontwikkeling in de fijne motoriek: 
slurfmotoriek ................................................................................................................................................................................................................ symmetrie 
onwillekeurige reflex, beweging ..................................................................................................................................................................... gerichte beweging 

 
  

 
 

Observaties: 
Acties: pakken, krassen, krabbelen, tekenen, verven, schilderen, kleuren, rijgen, stapelen, rollen, boetseren, bouwen 
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Observatiewijzer:   initiatief: is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 
  betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
  betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; het doet het  
  kind iets 
  doorzetting: volhardt bij belemmering 
  nauwkeurigheid: beweegt met precisie 
  inzet: doet er moeite voor 
  soepelheid: beweegt zonder veel moeite 
  doelgerichtheid: is gericht op wat het wil bereiken 
 
 

Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
Eerst reflex-
bewegingen. 
Beweegt de 
handen in de 
richting van een 
voorwerp. 
Palmaire greep: 
voorwerp tussen 
de handpalm en de 
vingers 
(uitgezonderd de 
duim). 
Houdt de vinger 
van de volwassene 
vast. 

Pakt kleine 
voorwerpen tussen 
duim en vingers. 
Houdt drinkfles 
vast. 
Pakt kleine 
voorwerpen 
(blokjes, speen, 
propjes, knuffel). 
Pakt voorwerpen 
uit een doos. 
Korte staccato-
bewegingen: ogen 
wrijven, fladderen 
met de handjes. 

Houdt zelf de 
drinkbeker even 
vast. 
Krabbelt spontaan. 
Bouwt een toren 
van 3 blokjes. 
Opent een doosje. 

Slaat bladzijden 
één voor één om. 
Bouwt een toren 
van 5-6 blokjes. 
Hanteert Duplo. 

Zet voorwerpen op 
autootjes. 
Zet dieren in een 
weiland. 
Gebruikt de 
vuistgreep bij 
krabbelen. 

Opponeren van de 
duim: de duim 
draait in een 
tegenovergestelde 
stand. 
Rijgt grote kralen. 
Bouwt een toren 
van 10 blokjes. 

Primitieve 
pincetgreep 
(tussen duim en 
wijsvinger). 
Schrijft = tekent 
bepaalde tekens. 

Fijn-motorische 
vaardigheden: 
pakken, loslaten, 
stapelen, bouwen, 
vasthouden, in- en 
uitdoen. 
Kleurt nog niet 
geheel binnen de 
lijntjes. 
Voorkeurshand 
nog niet nodig. 
Gebruikt 
pincetgreep. 
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Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Fijne motoriek 
♦ Reflexbewegin

gen 
♦ Hoofd-

bewegingen 
zijn stabiel. 

♦ Houdt vinger 
van de 
volwassene 
vast 

♦ Beweegt 
handen naar 
elkaar en naar 
de mond 

♦ Volgt 
voorwerpen en 
begint te slaan 
en te grijpen 

♦ Pakt voorwerp 
en kan het 
weer loslaten 

♦ Pakt voorwerp 
met de hele 
hand 

♦ Klemt een 
voorwerp 
tussen 
handpalm en 
de vingers vast 

Houdt zelf de 
lepel vast 

♦ Pakt kleine 
voorwerpen 
tussen duim en 
wijsvinger op. 

♦ Haalt kleine 
voorwerpen  
ergens uit en 
stopt ze terug. 
Klapt in de 
handen en 
zwaait mee 

♦ Houdt zelf de 
drinkbeker vast 

♦  Maakt veel 
herhaalde 
bewegingen, 
waarbij 
zichtbaar 
plezier wordt 
beleefd. 

♦ Pakt met de 
volle hand 

♦ Opent een 
doosje 

♦ Krabbelt met 
een potlood en 
papier. 

♦ Bouwt 
experimenteel 
met Duplo. 

♦ Bouwt toren  
van 3 blokken. 

♦ Bouwt toren 
van 5 à 6 
blokken. 

 

♦ Slaat bladzijden 
van een boekje 
één voor één 
om. 

♦ Bouwt met 
groot 
constructie-
materiaal 
(Duplo). 

♦ Bouwt een 
toren van 5 à 6 
blokken. 

♦ Doet 
voorwerpen 
ergens in en 
weer uit . 

♦ Gebruikt 
vuistgreep om 
te tekenen 

♦ Bewegingen zijn 
nog groot uit de 
schouder en 
bovenarm 

♦ Zet voorwerpen 
ergens op of in. 

♦ Pakt 
voorwerpen  
(potloden o.i.d.) 
in een 
vuistgreep. 

♦ Rolt met kleine 
balletjes. 

♦ Krabbelt en 
krast bewuster. 
Geeft er 
betekenis aan.  

♦ Draait de duim 
in tegenover-
gestelde 
richting. 

♦ Bouwt toren 
van 10 blokken 

♦ Penseelgreep, 
houdt penseel 
of potlood 
tussen de 
vingers. 

♦ Rijgt grote 
kralen. 

♦ Vraagt om 
bevestiging bij 
motorische 
activiteiten. 

♦ Beleeft 
zichtbaar 
plezier aan 
allerlei 
bewegings-
spelletjes. 

♦ Speelt met 
kleine 
voorwerpen. 

♦ Tekent 
symbolen en 
benoemt dit als 
schrijven.  

♦ Houdt teken-
materialen 
tussen duim en 
wijsvinger vast. 

♦ Doet grote 
knopen open 
en dicht. 

♦ Beheersing van 
basale fijne 
motorische 
vaardigheden 
als: pakken, 
stapelen, 
plakken en 
knippen. 

♦ Zet beide 
handen in, 
waarbij een 
eerste aanzet tot 
voorkeurshand 
zichtbaar is. 

♦ Kleurt gericht 
vlakken in, 
waarbij het nog 
niet lukt geheel 
binnen de lijnen 
te kleuren  

♦ Pakt en laat 
kleinere 
materialen los. 

♦ Pakt kleinere 
materialen in en 
uit  

♦ Stapelt en/of 
bouwt met 
kleinere 
materialen. 

 

 


