
Fijne motoriek oefeningen en activiteiten 

Fijne motoriek is een breed begrip. Als er gesproken wordt over fijne motoriek oefeningen worden vaak 
oefeningen gegeven voor de manipulatieve vaardigheid. Hierbij wordt een voorwerp in één hand gebruikt, 
gepositioneerd en losgelaten, zonder dat er contact is met een onderlaag. De moeilijkheidsgraad kan 
uitgebreid worden door stabilisatie toe te voegen. Dit is het vasthouden van een extra voorwerp door de 
ringvinger en pink, terwijl de andere drie vingers een andere beweging uitvoeren.  

Opbouw van manipulatieve vaardigheden: 
• Voorwerp pakken met pincetgreep en weer neerleggen.  
• Voorwerp pakken met pincetgreep en in dezelfde hand verstoppen. Vervolgens deze weer terug 

naar de vingertoppen manipuleren en neerleggen.  
• Bovenstaande stap uitbreiden met twee voorwerpen in de hand. Dit aantal kan vervolgens 

uitgebreid worden naar drie of vier voorwerpen, waarbij rekening gehouden wordt met de grootte 
van de voorwerpen in de kinderhanden.  

• Bovenstaande stap moeilijker maken door eisen te stellen, waarbij bijvoorbeeld een bepaalde kleur 
of vorm eerst naar de vingertoppen gemanipuleerd moet worden i.p.v. het voorwerp wat vooraan 
ligt.  

• Bovenstaande stap kan uitgebreid worden door het voorwerp ook te roteren tussen de 
vingertoppen.  

Voor het stimuleren van de fijne motoriek en de manipulatie in de hand, is het aan de raden om dagelijks 
vijf minuten thuis en/of school een korte oefening of spelletje te doen. Probeer de oefeningen uit te 
lokken door er samen een spel van te maken.  

Stimuleren van de pincetgreep: 

• Draaien van kleine tolletjes 
 

 
 
 

• Kralen rijgen (kan ook gebruikt worden om manipulatie mee te oefenen door meerdere kralen in de 
hand te houden bij het rijgen). 

 

 

• Mozaïek insteekspel (kan ook gebruikt wordt om manipulatie mee te oefenen). 
 

•Spelen met strijkkralen of ministeck (kan ook gebruikt worden 
om manipulatie mee te oefenen). 

 

•Propjes maken van dun papier door gebruik te 
maken van de vingertoppen (met één hand propjes maken). Met de propjes bijvoorbeeld een 
kleurplaat versieren, kleuren sorteren in bakjes e.d. 



 

• Spelen met wasknijpers: 
Met wasknijpers briefjes of kleren aan een draad ophangen. 
Figuren of dieren van wasknijpers maken, bijvoorbeeld stralen van de zon, stekels van een egel, of 
poten van een spin of olifant. 
Letters of cijfers op de wasknijpers schrijven en woorden maken door de wasknijpers op een stuk 
karton vast te maken. 
Kleine voorwerpen sorteren of in een doosje doen door ze met een wasknijper te pakken. 

• Spelen met pipetjes 
Met een pipet water, gekleurd water of verf opzuigen en op papier of keukenrol laten druppelen. 
Een flessendop, duplo blokje of ijsklontjesbakje vullen met water. 

• Spelen met klei 
Met één hand balletjes draaien van klei (met de toppen van de vingers). Met de balletjes 
bijvoorbeeld een taartje versieren, plaat versieren, rups maken e.d. 
Stukjes van een rietje of prikkers in klei steken. 
Klei vormen met (strijk)kralen versieren, kleine steentjes, kleine dieren, e.d. 

• Met een pincet kleine voorwerpen pakken. Bijvoorbeeld kleine balletjes, diertjes, knoopjes, bonen 
sorteren. 



Stimuleren van manipulaties in de hand:  

• Meerdere voorwerpen in de hand stoppen (door ze één voor één van tafel te laten pakken) en deze 
weer één voor één uit de hand tevoorschijn laten komen naar de toppen van de vingers. Begin met 
twee voorwerpen tegelijk, dan drie, vier of vijf (zie opbouw manipulatieve vaardigheden). 

o Dobbelstenen (kleine dobbelstenen of normaal formaat) in de hand verstoppen en één voor 
één op hetzelfde nummer of dezelfde kleur leggen. 

o Muntjes of fiches één voor één in een spaarpot laten vallen of in één portemonnee doen en 
bijvoorbeeld het geld tellen, of tijdens het spelen van winkeltje. 

o Knikkers één voor één in een knikkerbaan of bak laten vallen, of ergens op plaatsen. 
o Nootjes / kleine snoepjes / popcorn / krentjes in de hand verstoppen en  via de vingers in 

de mond stoppen. 
o Spelen met kleine (geluks)poppetjes, dieren, autootjes e.d.  
o Een reiseditiespelletje spelen zoals vier-op-een-rij. 
o Met letterkralen een woord in je hand pakken en letter voor letter neerleggen.  
o Met gekleurde schakels of met paperclips een ketting maken of iets knutselen. 

Stimuleren van onafhankelijke vingerbewegingen: 

• Worteltjes, soepstengels of zoute stokjes steeds draaien in de hand en steeds van het andere eind 
eten. 

• Met een potlood met een gum achterop een streep zetten en vervolgens het potlood met dezelfde 
hand omdraaien en de streep uitgummen. Zo kan je door blijven gaan. Er bestaan ook potloden die 
aan twee kanten een kleur hebben om mee te kleuren. 

  

•Eén of meerdere moertjes op een schroef draaien. Moer eventueel voorzien van 
letters om woorden mee te maken, cijfers om te tellen e.d. 

 

   
  

•Touwspelletjes met de handen, zoals het maken 
van ‘kop en schotel’. 
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