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 techniek  materiaal leerdoel ontwikkelingslijn  

1  kijk bij Monotype 
Monodruk 

 

 

 

 

Standaard verf 

Papier om op te verven 

(gekleurd) papier A4 of vorm om op 
te drukken 

Maakt grovere beweging 
uit de pols 

Kleine motoriek  

2  kijk bij Stempelen 
Stempelen-Aardappel. 

Ecoline of verf 

Voorgesneden aardappel, kurk of..... 

(gekleurd) papier A4 of vorm 

Maakt grovere beweging 
uit de pols 

Kleine motoriek  

3 kijk bij Stempelen 
Stempelen-Papier 

 

  
 

Standaard verf 

Stempel vouwen van jute (of andere 
grove textielsoort) 

(gekleurd) papier A4 of vorm 

  

  

  

Maakt grovere beweging 
uit de pols 

Verschillende texturen 
ontdekken. 

Kleine motoriek  

4 Sgraffito 
 

(toveren met wasco= 

Doordrukken met potlood) 

  

  

  

Wasco 

Potlood 

(gekleurd) papier A4 of vorm 

  

  

  

Kent de begrippen voor, 
achter en naast in het 
platte vlak 

Ruimtelijke oriëntatie  

basistechnieken Drukwerk 

drukwerk voorbeelden Pinterest 

Pinterest: Drukwerk vanuit de basis 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/23/drukwerk/
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/MonotypeBasis.pdf
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/23/drukwerk/
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Stempelen-Aardappel.pdf
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/23/drukwerk/
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Stempelen-Papier.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/01/Oliepastel-Sgraffito.pdf
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/23/drukwerk/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/drukwerk/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/drukwerk-met-kleuters/
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  techniek materiaal leerdoel ontwikkelingslijn  

1 Experimenteren Plasticine Boetseerklei 

  

  

  

Past de begrippen voor, ach-
ter, naast toe in driedimensi-
onaal werk 

  

  

  

  

Ruimtelijke oriëntatie  

2 Balletjes maken Plasticine Boetseerklei 

  

  

  

Begrip bol, klein ,groot 

  

  

  

  

Kleine motoriek  

3 Rolletjes maken Plasticine Boetseerklei 

  

  

  

Maakt met concreet materi-
aal vergelijkingen: lang kort, 
dik dun, breed smal. 

  

  

  

Logisch denken  

4 

  

  

  

  

Kneden Boetseerklei brooddeeg of 
zoutdeeg 

Onderwerpen uit de directe 
belevingssfeer 

  

  

  

 

Kleine motoriek  

basistechnieken plastisch materiaal 
Pinterest: Klei zoutdeeg en ander plastisch materiaal 
Pinterest: Kneden vanuit de basis 

http://www.adlj.nl/laed/2016/11/28/werken-met-zoutdeeg/
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/klei/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/klei-zoutdeeg-clay-crafts/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/kneden-met-kleuters/
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  techniek materiaal leerdoel ontwikkelingslijn  

1 Techniekles 

Vasthouden, papier ach-
terin de open schaar, Knip
-hand en stuur / teken-
hand 

  

 

Meerdere soorten papier 

(krant, kleur, cadeaupapier, …) 

Oefen anders met dubbele oefen-
schaar 

Knipt kleine stukjes het 
experimenteren met soor-
ten papier 

Kleine motoriek   

2 Vrij knippen 

  

  

Meerdere soorten papier 

(krant, kleur, cadeaupapier, …) 

 

 

 

 

Maakt met concreet ma-
teriaal vergelijkingen: lang 
kort, dik dun, breed smal 

  

  

Logisch denken   

3 Repen knippen 

  

Papier om op te plakken 

Papier om uit te knippen 

papierlijm 

Begrippen smal, dik en 
dun 

  

  

  

  

  

Kleine motoriek   

  

  

  

  

  

Tot de lijn knippen 

(kam / kleedje / franje 
boekenlegger) 

  

  

  

  

Diverse papiersoorten Inzicht en vaardigheid van 
gelijkmatige knipbewe-
ging 

Kleine motoriek   

basistechnieken knippen 
papier en karton 
Fijne motoriek: Knippen 
Pinterest Knippen 
 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/papier-en-karton/
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/papier-en-karton/
https://www.jufbianca.nl/2012/10/fijne-motoriek-knippen/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/knippen/
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1 Vrij spelen Kralenbak en / of kralenplank 

  

  

  

Benoemt een aantal kleuren 

  

  

  

  

  

Visuele waarneming   

2 Rijgen Draad 

Groot kosteloos materiaal 

(wc rolletjes, vulschuim met 
gaatjes, gescheurde karton 
stukjes…. 

 

  

Overziet hoeveelheden van 
twee en drie zonder te tel-
len 

Beginnende gecijferdheid   

3 Rijgen Houten kralen 

Plastic draad 

(ook handig: chenille) 

  

  

  

Benoemt een aantal kleuren 

Groeperen op vorm en kleur 

  

  

  

Visuele waarneming 

Motoriek 

  

4 

  

  

  

  

Kralen leggen 

Binnen een vorm 

Kralenplank en plastic kralen Kent de begrippen voor, 
achter en naast in het platte 
vlak 

Pincetgreep 

  

  

  

Ruimtelijke oriëntatie 

Motoriek 

  

kralenplank-maken                    

werken met draad                               

Pinterest kralen 

http://www.adlj.nl/laed/2015/10/05/kralenplank-maken/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/kralen/
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1 Sorteren 

  

  

Papierrepen 

  

  

  

  

Benoemt een aantal ba-
sisvormen 

Kort- lang 

Breed-smal 

Verschillen in textuur 

  

  

Visuele waarneming 

Tactiele waarneming 

 

2 Prikken decoratief 

  

Karton 

Prikpen 

Vormen vullen op decora-
tieve wijze 

  

  

Maakt grovere beweging 
uit de pols 

Vergelijkt concrete hoe-
veelheden; veel, weinig 

 

  

Kleine motoriek 

  

Logisch denken 

  

  

3 

  

Spelen met zand en water Zandtafel o.i.d. 

Water 

Diverse vormen, watermo-
lens, goten, figuren, zeven, 
schep en hark 

Experimenteren en Lo-
gisch denken over oor-
zaak en gevolg 

Rollenspel 

Ontdekken van diverse 
structuren 

  

Motoriek 

Taalontwikkeling 

Tactiele ontwikkeling 

  

4 Bouwen Divers constructie materi-
aal 

Blokken 

doosjes 

Begrippen als onder bo-
ven naast, binnen, bui-
ten, hoog en laag 

  

  

  

Ruimtelijke ontwikke-
ling en logisch denken 

 

Pinterest:  

Creatief beeldend met kleuters 

https://nl.pinterest.com/annekepinterest/overige-technieken-met-kleuters/?etslf=16227&eq=overig
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/overige-technieken-met-kleuters/?etslf=16227&eq=overig
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  techniek materiaal leerdoel ontwikkelingslijn  

1 experimenteren 2 grote ronde papieren 

Plakfiguren 

  

Kan ook digitaal 

Benoemt een aantal basis-
vormen 

  

Werken met de muis 

Motoriek en oog-hand 
coördinatie ontdekken 

Visuele waarneming 

Motoriek 

  

  

2 herhalen 2 groottes plakfiguren in 1 kleur 

Ondergrond papier rond 

  

Ziet grote verschillen in 
afbeeldingen 

Visuele waarneming   

3 herhalen 1 grootte plakfiguren in verschil-
lende kleuren 

Ondergrond papier vierkant 

  

  

Groeperen op kleuren 
vorm 

Benoemen van verschillen-
de kleuren 

Visuele waarneming 

Logisch denken 

  

4 

  

  

  

  

experimenteren 2 grote vierkante papieren 

Plakfiguren 

  

  

  

Vormen kunnen per opdracht 

Benoemt een aantal basis-
vormen 

Plaatsing van figuren op 
het vlak 

Visuele waarneming   

info papier en plakken                                               
info lijm en zo                                                                   
Pinterest plakken 2- 4                               
Pinterest: Papier en scheuren 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/papier-en-karton/
http://www.adlj.nl/laed/2016/11/28/lijm-en-zo/
https://nl.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=plakken%20peuters&etslf=751&eq=plakken&term_meta%5b%5d=plakken%7Cautocomplete%7C&term_meta%5b%5d=peuters%7Cautocomplete%7C
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/papier-en-scheuren-met-kleuters-torn-paper/
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  techniek materiaal leerdoel ontwikkelingslijn voorbeeld/ afbeelding 

1 Vrij scheuren Papier met losse vezel 

(behang/ krant / ongebleekt 
verfpapier) 

  

Maakt met concreet materi-
aal vergelijkingen: lang kort, 
dik dun, breed smal 

Verschillen van textuur her-
kennen. 

Logisch denken   

2 Gericht scheuren Papier met losse vezel 

(behang/ krant / ongebleekt 
verfpapier) 

(grote stukken en snippers) 

Overziet hoeveelheden van 
twee en drie zonder te tellen 

  

  

  

 

  

Beginnende gecijferdheid   

3 Scheuren en plakken Papier 

Plaksel (papierlijm) 

  

  

Reeks 

Van groot naar klein 

Groeperen van kleur, vorm 
en textuur 

  

  

  

Logisch denken   

4 

  

  

  

  

Scheuren en plakken Papier 

Plaksel (papierlijm) 

Volgorde / herhalen 

Groot klein groot klein… 

Vormkenmerken benoemen 

  

 

  

Logisch denken 

motoriek 

  

papier scheuren en meer        

schooltvfilm scheuren             

scheuren representeren             

Pinterest: Papier en scheuren 

http://www.adlj.nl/laed/2016/11/28/papier-bewerken/
http://www.schooltv.nl/video/papier-in-alle-kleuren-liedje-over-scheuren-en-plakken-van-gekleurd-papier/
https://lisastippelmans.wordpress.com/2013/11/01/scheuren-met-kleuters/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/papier-en-scheuren-met-kleuters-torn-paper/
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  techniek materiaal leerdoel ontwikkelingslijn  

1 Wasco creatief 

  

Wasco 

(gekleurd) papier A4 of vorm 

Verfbord / ezel of plat op 
tafel 

  

  

Benoemt een aantal ba-
sisvormen 

Visuele waarneming   

2 Bordkrijt creatief 

  

Bordkrijt of pastelkrijt 

(gekleurd) papier A4 of vorm 

Verfbord / ezel of plat op 
tafel 

  

  

  

Hanteert het gereed-
schap vanuit de schouder 
en elleboog.  Opponeert 
de duim. 

Kleine motoriek  

3 Kleurpotlood creatief 

  

Kleurpotlood 

(gekleurd) papier A4 of vorm 

Verfbord / ezel of plat op 
tafel 

 

 

  

Wijst aan benoemt be-
langrijke lichaamsdelen; 
hoofd, buik, ogen, oren 
buik, rug en benen 

  

Lichaamsoriëntatie   

4 Viltstift creatief 

  

Viltstift 

(gekleurd) papier A4 of vorm 

Verfbord / ezel of plat op 
tafel 

  

Ontdekt in krabbels een 
mensfiguur 

Tekent doelbewust vor-
men en wisselt nog wel 
van plan 

  

 

Tekenontwikkeling   

tekenen   en meer 

Pinterest Tekenen met kleuters 
 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/tekenen/
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/tekenen/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/tekenen-met-kleuters/
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  techniek materiaal leerdoel ontwikkelingslijn  

1 Vingerverven creatief 

  

Vingerverf 

(gekleurd) papier A4 of vorm 

Verfbord / ezel of plat op tafel 

  

Benoemt een aantal kleu-
ren 

Visuele waarneming   

2 Verven met kwasten 
creatief 

  

Standaard verf 

Kwasten 

Spoelpot 

Verfbord / ezel of plat op tafel 

  

Hanteert het gereedschap 
vanuit de schouder en 
elleboog.  Opponeert de 
duim. 

Kleine motoriek   

3 Vingerverven stippelen 

  

Vingerverf 

(gekleurd) papier A4 of vorm 

Verfbord / ezel of plat op tafel 

  

 

 

Opponeren van de duim 
en vingers 

Kleine motoriek   

4 Verven met kwasten en 
ecoline op natte onder-
grond 

  

Standaard verf 

Kwasten 

Spoelpot 

Verfbord / ezel of plat op tafel 

  

 

Benoemt een aantal kleu-
ren 

Visuele waarneming   

verf en inkt 
Pinterest Verf en inkt met kleuters 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/verf/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/inkt/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/verf-en-inkt-met-kleuters/
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  techniek materiaal leerdoel ontwikkelingslijn  

1 Grondvouw 

Schuin kruis  

 

 

vouwpapier 

 

 

 

 

Fijnere beweging vanuit 
de pols 

Kritisch kijken  

Kleine motoriek   

2 Grondvouw kast 

 

 

 

vouwpapier 

 

 

 

 

Combineren met logisch 
nadenken 

Waarbij kunnen we deze 
‘deuren ‘ gebruiken? 

Wat kan er allemaal in de 
kast? 

Kleine motoriek   

3 Grondvouw  

Vlieger  

 

 

vouwpapier 

 

 

 

 

Soepele beweging met de 
vingers 

Herhaling van vormen 

Kleurenleer 

Reeks 

Kleine motoriek   

 
4 

  

  

  

Grondvouw  

Recht kruis 

vouwpapier 

 

 

 

 

Volgorde  

Kleurenleer 

Kritisch kijken (vouwen 
langs de lijn) 

Kleine motoriek   

Pinterest : Vouwen met kleuters                                                        

papier en karton                                                                                                                

vouwen volgens fröbel                                                         

vouwjuf voorbeelden                                                                              

origamiclub 

http://www.jufsanne.com/vouwen/
http://www.jufsanne.com/vouwen/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/vouwen-met-kleuters/
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/papier-en-karton/
http://www.lerendoorspelen.com/leerlijn_vouwen.htm
https://www.vouwjuf.nl/vouwvoorbeelden/
http://en.origami-club.com/

