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Motoriek peuters
Observatielijst motorisch functioneren

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

Motoriek peuters
Observatielijst motorisch functioneren
Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Dat geldt ook voor de
motorische ontwikkeling. Bij peuters is het belangrijk dat zij volop
de gelegenheid krijgen om te bewegen. Met de Motoriek peuters
observatielijst signaleert u welke kinderen op een laag motorisch
niveau functioneren vergeleken met leeftijdsgenoten. Hierdoor
heeft u snel inzichtelijk welke kinderen extra aandacht nodig
hebben om hun grove en/of fijne motoriek te ontwikkelen.
Het instrument Motoriek peuters is onderdeel van het Cito Volgsysteem jonge
kind en vanaf nu te bestellen. Motoriek peuters is ontwikkeld op basis van uw
wensen, zodat het volledig aansluit op het gebruik in de praktijk.

Inzicht met 30 stellingen

De observatielijst bestaat uit 30 stellingen over de grove en fijne motoriek van
een kind bij bijvoorbeeld rennen, springen, bouwen of kleien. Zo blijft uw
tijdsinvestering beperkt, maar kunt u wel een gedegen uitspraak doen over het
motorisch functioneren van het kind.
Grove motoriek
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Beweegt zich soepel (niet
houterig) door de ruimte
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Beweegt zich niet soepel (maar
houterig) door de ruimte

Stoot niet vaak iets om
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Stoot vaak iets om

Zit met een rechte rug op een stoel
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Zit niet met een rechte rug op een
stoel

Rent zonder overdreven
meebewegen van de armen
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Rent met overdreven meebewegen
van de armen

Kan grote bewegingen met het
lichaam imiteren (nadoen)
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Kan grote bewegingen met het
lichaam niet imiteren (nadoen)

Voorbeeldvragen grove motoriek

Invullen van de vragenlijst is eenvoudig. Nadat u de scores heeft bepaald, krijgt
u direct inzicht in hoe het kind functioneert ten opzichte van zijn leeftijds
genoten.
Per domein (grove en fijne motoriek) komt een van deze signalen naar voren:
• niet afwijkend,
• afwijkend,
• zeer afwijkend.
Signaal

Interpretatie

Niet afwijkend

De score van het kind is vergelijkbaar met de scores van de 75 %
hoogst scorende leeftijdsgenoten uit de normgroep.

Afwijkend

De score van het kind is vergelijkbaar met de scores van de 10% tot
25% laagst scorende leeftijdsgenoten uit de normgroep.

Zeer afwijkend

De score van het kind is vergelijkbaar met de scores van de 10 % laagst
scorende leeftijdsgenoten uit de normgroep.

Het resultaat afwijkend betekent niet dat er een motorische afwijking is.
Wel zegt het iets over hoe het functioneren van het kind zich verhoudt ten
opzichte van zijn leeftijdsgenoten. Op basis van dit inzicht kunt u bepalen of
het kind extra aandacht nodig heeft bij de ontwikkeling van zijn motoriek.

Afnamemoment in eigen hand

U kunt de observatielijst het hele jaar afnemen. Bij kinderen met een (zeer)
afwijkende score adviseren wij de lijst na een half jaar nogmaals af te nemen.
Zo ziet u tijdig of uw aanpak voor deze kinderen effect heeft.

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.
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