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Motoriek kleuters

Groep 1 en 2

•	 grove	en	fijne	motoriek	in	beeld
•	 makkelijk	in	te	vullen
•	 overzichtelijke	rapportages
•	 volledig	digitaal



Vanaf schooljaar 2015/2016 kunt u voor groep 1 en 2 Motoriek Kleuters 
bestellen. Met deze nieuwe digitale observatielijst krijgt u snel een compleet 
beeld van de motorische ontwikkeling van uw leerlingen. 

Wanneer de ontwikkeling van de leerling langzamer verloopt dan gemiddeld 
betekent dit niet automatisch dat er iets aan de hand is. Wanneer de 
vaardigheden op het gebied van motoriek erg achterblijven bij die van leeftijds
genoten is het goed hier extra naar te kijken en de leerling extra oefeningen 
aan te bieden. Deze nieuwe vragenlijst helpt u vast te stellen voor welke 
leerlingen dit nodig is. 

Eenvoudig in te vullen
De vragenlijst bestaat uit 30 vragen over bijvoorbeeld rennen, springen, bal
spelen, bouwen en kleien. Bij de meeste vragen heeft u direct een beeld van welk 
antwoord het beste bij die leerling past. Bij twijfel kunt u de leerling observeren, 
bijvoorbeeld op het plein of tijdens het maken van een werkje in de groep. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 510 minuten per leerling. Op de 
computer ziet u steeds twee uitspraken. U kiest welke uitspraak het meest van 
toepassing is op een leerling en of die uitspraak helemaal of gedeeltelijk bij de 
leerling past. Het inplannen en verwerken van de vragenlijsten doet u met het 
Computer programma LOVS. Heeft u dit programma niet op school? Gebruik 
dan de gratis basisversie van het Computerprogramma LOVS op cito.nl.

Motoriek kleuters

groep 1 en 2

Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Dat geldt ook voor zijn 
motorische ontwikkeling. Met Motoriek kleuters signaleert u welke 
leerlingen extra activiteiten voor grove en/of fijne motoriek nodig 
hebben.



Voorbeeld grove motoriek 

Voorbeeld fijne motoriek 
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Zelf de keuze voor het afname
moment
De vragenlijst is het hele jaar af te nemen.  
We adviseren om de vragenlijst voor alle 
leerlingen in één keer in te vullen. Bij 
leerlingen met een (zeer) afwijkende score 
kunt u de lijst na een half jaar dan nogmaals 
afnemen. Zo ziet u tijdig of uw aanpak voor 
deze leerlingen werkt. 

Heldere rapportages
Direct na de afname is een groepsrapportage 
opvraagbaar. Hierin ziet u in een oogopslag 
met kleurcodes bij welke leerlingen de score 
grove of fijne motoriek (zeer) afwijkend is.  
De computer kiest op basis van de leeftijd van 
de leerling automatisch de juiste normgroep, 
zodat u elke leerling vergelijkt met zijn 
leeftijds genoten.

Leerlingen volgen
Door de lijst jaarlijks af te nemen kunt u 
vaststellen bij welke leerlingen motoriek om 
extra aandacht vraagt. Daarnaast kunt u vanaf 
groep 2 ook kijken naar de ontwikkeling van 
de leerlingen. Wanneer een score van een 
leerling eerst afwijkend was en nu niet meer, 
dan heeft u een bevestiging dat uw aanbod 
het gewenste effect heeft gehad. 

Meer informatie of bestellen? 
Wilt u meer informatie? Kijk dan op  
www.cito.nl of neem contact op met onze 
klantenservice. Wilt u bestellen? Plaats uw 
bestelling via de website of vul de bestelkaart 
in. Online bestellingen leveren wij gratis 
binnen Nederland. 


