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1 Inleiding 
 

In de eerste fase van het onderzoek werden 41 oefeningen ontworpen en ontwikkeld door studenten 

ergotherapie en Toegepaste Informatica (zie Werkpakket 1). 

In een volgende fase worden een twintigtal personen met een verstandelijke beperking actief 

betrokken bij de evaluatie van de aangeleverde toepassingen. 

In deze bundel wordt de organisatie en evaluatie van het onderzoek weergegeven. 

 In een eerste deel worden achtereenvolgens de verschillende oefeningen beschreven 

 Deel twee handelt over de organisatie van de testafname 

 Deel 4 en 5 bevatten de verwerking van de gegevens en de conclusies.  

 Formulieren voor begeleiders en observatoren worden opgenomen in bijlage 
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2 Beschrijving 
De beschrijving van de oefeningen gebeurt in de volgorde zoals ze in de uitwerkingsfase op  het  

elektronisch platform (Toledo ICT Inclusief) van de onderzoeksgroep geplaatst werden.  De code 

tussen haakjes verwijst naar het betreffende item in de EasyICT-test (www.easyICT.eu).  

De beschrijving wordt per reeks opgesteld. Soms wordt verwezen naar eerdere oefeningen uit de 

reeks om herhaling te vermijden.  Achtereenvolgens worden  beginscherm, opdrachticoon, doel van 

de oefening, uitvoering , einde oefening, instructie (bedoeld voor testafname), bedenkingen voor 

observatie beschreven. 

Volgorde  oefeningen:  

 Reeks 1: haas – 3 oefeningen  (1.2.1-1.2.9-.1.2.10.) 

 Reeks 2: raket – 3 oefeningen  (1.2.1-1.2.9-.1.2.10.) 

 Reeks 3: ijs (1.2.12-1.2.12) 

 Reeks 4: kluis (1.2.12) 

 Reeks 5: kaarten (1.2.12) 

 Reeks 6: bij (1.2.12) 

 Reeks 7: blokjes (1.2.1-1.2.9-.1.2.10.) (1.2.1-1.2.9-.1.2.10.) 

 Reeks 8: cirkels (1.2.1-1.2.9-.1.2.10.) 

 Reeks 9: robot (1.2.1) 

 Reeks 10: puzzel 1 (1.2.10- 1.2.9- 1.2.2-1.2.12-1.2.1) 

 Reeks 11:  puzzel 2 (1.2.10- 1.2.9- 1.2.2-1.2.12-1.2.1) 

 Reeks 12:  puzzel 3 (1.2.10- 1.2.9- 1.2.2-1.2.12-1.2.1) 
 

Overeenkomstige items in EasyICT test : 

 EASY ICT 1.2.1. Houd de muis stabiel 

 EASY ICT 1.2.2. Beweeg de muis over het hele scherm 

 EASY ICT 1.2.3. Beweeg de muis tussen twee punten 

 EASY ICT 1.2.4. Klik een keer met de muis 

 EASY ICT 1.2.5. Dubbelklik met de muis 

 EASY ICT 1.2.6. Gebruik het scroll-wieltje 

 EASY ICT 1.2.7. Klik op de rechtermuisknop en ga terug naar de linkermuisknop 

 EASY ICT 1.2.8. Duid met de muis een object aan 

 EASY ICT 1.2.9.  Selecteer een object met de muis 

 EASY ICT 1.2.10. Dubbelklik op een specifiek groot object 

 EASY ICT 1.2. 11.Selecteer, sleep en drop een object op een willekeurige plaats 

 EASY ICT 1.2.12. Selecteer, sleep en drop een object op een bepaalde plaats 

 
Pictogram – opdrachticoon – opdrachtmuis 

Bij elk beginscherm is er ook een opdrachticoon ‘opdrachtmuis’: 

 
 

Een tijdje 
stilhouden 

 
 

Slepen 

 

 
 
Met de muis bewegen 

 

 
 

Klikken 

 

 
 

Dubbelklikken 

 

http://www.easyict.eu/
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2.1 Reeks 1: Haas 

2.1.1 Oefening 1: boom haas 1 muis stil 

2.1.1.1 Beginscherm 

Figuur met boom/huis met links onderaan een rode bol. 

Een witte pijl komt links binnen in het scherm en is gericht naar de rode bol. 

2.1.1.2 Opdrachticoon 

Computermuis met klok (een tijdje stilhouden) 

2.1.1.3 Doel 

 De muis stabiel houden (EASY ICT 1.2.1. Houd de muis stabiel) 

 De muis stilhouden gedurende 10 seconden 

 Praktisch: cursor op de rode bol plaatsen, tien seconden laten staan 

2.1.1.4 Uitvoering 

Plaats de cursor (via muis) op de rode bol. Rechts van de boom verschijnt het getal 10.  

 Zolang de cursor op de rode bol blijft staan zal een getal naast de boom verschijnen, aftellend 

van 10 tot 1. Dit betekent dat de muis (cursor, handje) tien seconden lang stilgehouden 

werd. Na verloop van de tien seconden verschijnt een nieuw scherm: de haas. Dit wil zeggen 

dat de opdracht succesvol werd beëindigd. 

 Wanneer de muis verschoven wordt, en de cursor niet op de rode bol blijft, stopt het aftellen 

van de tijd. Wanneer de cursor terug op de rode bol komt, begint het aftellen opnieuw. Dit 

gebeurt zolang het totaal van 10 seconden niet bereikt werd. 

2.1.1.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de vogel over het scherm gevlogen is. 

Ze  kan niet  herhaald worden, tenzij het scherm afgesloten wordt met het kruisje en de oefening 

heropend wordt. 

De oefening wordt afgesloten door het scherm te sluiten met het kruisje bovenaan rechts. 

2.1.1.6 Instructie 

 Wat zie je op dit scherm? 

o Wanneer slechts één object genoemd wordt, kan doorgevraagd worden, en wat 

nog,… 

o Bedoeling is dat de rode bol, de pijl en de computermuis aan bod komen. 

o Wanneer dit niet spontaan gebeurt kan de begeleider aanwijzingen geven. 

 Zie je de rode bol? En de pijl? (eventueel aanwijzen met de hand) 

 Wat zou dit willen zeggen? (wanneer hier geen afdoende antwoord op komt 

wordt meteen verder gegaan met volgende vraag) 

 We zullen eens kijken of er nog andere dingen zijn die ons iets vertellen. De 

computermuis (gelijkenis aantonen met echte computermuis indien dit niet 

gekend is). Hier staat een klok bij. (op de klok wijzen). We moeten met de 
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computermuis  naar de rode bol gaan, ga na of de deelnemer begrijpt dat 

beweging met de computermuis op het scherm zichtbaar wordt door de 

beweging van de cursor (of handje)  (de instructie wordt nu door de 

begeleider gegeven om te vermijden dat de opdracht te langdradig wordt. Bij 

een volgende gelijkaardige opdracht kan het leereffect getoetst worden). 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Bedoeling is hier om te toetsen of deelnemer weet wat verwacht wordt. Vermijd dat 

de deelnemer de uitvoering doet vooraleer hij de volledige toelichting bij de 

opdracht kent. (zie verder) 

 Deelnemers die zelf ontdekken wat op het scherm staat en zelf tot de 

opdracht komen verwoorden wat ze moeten doen. 

 Deelnemers die begeleiding kregen bij vorige opdracht verwoorden wat ze 

denken wat ze moeten doen. 

 Waarschijnlijk zal een aantal deelnemers de muis in de hand nemen en de 

opdracht meteen willen uitvoeren.  

 Geef de volledige toelichting bij de opdracht: Beweeg met de muis zodat het pijltje/handje 

op de rode  bol komt. Houd de muis zolang mogelijk stil, zodat het pijltje/handje (cursor) op 

de rode bol blijft staan. In totaal moet dit tien seconden duren, je zal zien dat de seconden 

naast de boom verschijnen. Als je lang genoeg de muis kan stilhouden, zal er iets gebeuren 

op het scherm.  

o Indien deelnemer opdracht niet begrijpt/uitvoert, probeer dan achtereenvolgens 

volgende instructievormen (geef deelnemer telkens kans tot uitvoeren): 

 Eerst: Herhaling verbale instructie (zie boven) 

 Wanneer nog geen (correcte) uitvoering: Demonstratie met verwoording van 

de handeling 

 Wanneer nog geen (correcte uitvoering): Verbale begeleiding bij uitvoering 

handeling 

 Tenslotte: uitvoering samendoen (fysieke begeleiding) 

 Na de uitvoering wordt aan de deelnemer gevraagd wat er gebeurd is: cijfers gezien op het 

scherm, daarna verschijnt een haas (en een vogel die over het scherm vliegt). 

 Wanneer de verklaring van het icoon (de ‘opdrachtmuis’) nog niet aan bod kwam legt de 

begeleider de betekenis van de klok uit. Er zijn nog oefeningen met dit tekeningetje: de 

computermuis en de klok. Dit wil zeggen dat je iets moet doen met de computermuis en dat 

je dit een tijdje moet volhouden. 

o Wanneer verklaring icoon ‘opdrachtmuis’ reeds eerder besproken werd wordt aan de 

deelnemer gevraagd wat de betekenis ervan is. 

2.1.1.7 Bedenkingen voor observatie   

De eerste oefening van een reeks – en de eerste oefening met een bepaalde ‘opdrachticoon -

opdrachtmuis’– kan ook gezien worden als een leermoment. Het zou goed zijn om in de test ook 

naast het spontane begrijpen van de opdracht en het uitvoeren van de handeling ook het leereffect 

(begrijpen van de oefening, begrijpen van de ‘opdrachtmuis’, uitvoeren van de handeling) mee te 

nemen. 

 Wat wordt door deelnemer spontaan opgemerkt? 
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 Welke vorm van instructie heeft de deelnemer verder geholpen? (geef aan op welk moment: 

bij het begrijpen van de opdracht, bij de uitvoering,…) 

 

2.1.2 Oefening 2: boom haas 2 klik links 

2.1.2.1 Beginscherm 

Idem oefening 1. 

 Figuur met boom/huis met links onderaan een rode bol. 

 Een witte pijl komt links binnen in het scherm en is gericht naar de rode bol. 

2.1.2.2 Opdrachticoon 

Computermuis met zwarte pijl, gericht naar de linkermuisknop (klikken) 

2.1.2.3 Doel 

 Enkel klikken op de linkermuisknop (EASY ICT 1.2.9. Selecteer een object met de muis) 

 De muis (cursor) naar de rode bol bewegen, met de wijsvinger één keer op de 

linkermuisknop drukken 

2.1.2.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op de rode bol. Klik op de linkermuisknop. De rode bol verdwijnt, een haas 

verschijnt, vogel vliegt over het scherm. 

2.1.2.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de vogel over het scherm gevlogen is. 

Ze  kan niet  herhaald worden, tenzij het scherm afgesloten wordt met het kruisje en de oefening 

heropend wordt. 

De oefening wordt afgesloten door het scherm te sluiten met het kruisje bovenaan rechts. 

2.1.2.6 Instructie 

 Wat zie je op het scherm? 

o Indien de deelnemer ook oefening 1 (boom haas 1 muis stil) heeft uitgevoerd peilen 

we naar de gelijkenissen met de vorige oefening. 

o Indien de ‘opdrachtmuis’ niet herkend wordt als verschillend van deze in de vorige 

oefening, vragen we om hier goed naar te kijken: Zie je de computermuis? Wat zie je 

nog? (een zwarte pijl), naar waar wijst deze pijl? Waar is dit op  onze computermuis 

(laat aanduiden op de eigen computermuis). Wanneer niet gekend: toon aan en 

vergelijk met het icoon. 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Bedoeling is hier om te toetsen of deelnemer weet wat verwacht wordt. Vermijd dat 

de deelnemer de uitvoering doet vooraleer hij de volledige toelichting bij de 

opdracht kent. (zie verder) 

 Deelnemers die zelf ontdekken wat op het scherm staat en zelf tot de 

opdracht komen verwoorden wat ze moeten doen. 

 Deelnemers die begeleiding kregen bij vorige opdracht verwoorden wat ze 

denken wat ze moeten doen. 
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 Waarschijnlijk zal een aantal deelnemers de muis in de hand nemen en de 

opdracht meteen willen uitvoeren.  

 Geef de volledige toelichting bij de opdracht: Beweeg met de muis zodat het pijltje/handje 

(cursor) op de rode bol komt. Klik met je wijsvinger op de linkermuisknop.  

o Indien deelnemer opdracht niet begrijpt/uitvoert, probeer dan achtereenvolgens 

volgende instructievormen (geef deelnemer telkens kans tot uitvoeren): 

 Eerst: Herhaling verbale instructie (zie boven) 

 Wanneer nog geen (correcte) uitvoering: Demonstratie met verwoording van 

de handeling 

 Wanneer nog geen (correcte uitvoering): Verbale begeleiding bij uitvoering 

handeling 

 Tenslotte: uitvoering samendoen (fysieke begeleiding) 

 Na de uitvoering wordt aan de deelnemer gevraagd wat er gebeurd is: rode bol verdwijnt, 

daarna verschijnt een haas (en een vogel die over het scherm vliegt). 

 Opdrachtmuis: Wijs naar de opdrachtmuis op het scherm en vraag aan de deelnemer wat de 

betekenis ervan is. (vb. wat moet je doen als je dit ziet?) 

2.1.2.7 Bedenkingen voor observatie 

 Idem vorige oefening 

 Hier zou het leereffect uit vorige oefening duidelijk moeten zijn. Bij observatie kan gelet worden 

op  

o  Herkenning van de objecten op het scherm 

o Herkenning/kennis  van de instructie 

o Kennis van symboolfunctie: pijl wijst naar, opdrachtmuis, 

o Opmerkzaamheid voor verschillende ‘opdrachtmuis’ bij verschillende oefeningen 

 

2.1.3 Oefening 3: boom haas 3 dubbelklik  

2.1.3.1 Beginscherm 

Idem oefening 1 

 Figuur met boom/huis met links onderaan een rode bol. 

 Een witte pijl komt links binnen in het scherm en is gericht naar de rode bol. 

2.1.3.2 Opdrachticoon 

Computermuis met twee zwarte pijlen, gericht naar de linkermuisknop (dubbelklikken) 

2.1.3.3 Doel 

 Dubbel klikken op de linkermuisknop (EASY ICT 1.2.10. Dubbelklik op een specifiek groot 

object) 

 De muis (cursor) naar de rode bol bewegen, met de wijsvinger twee keer snel na elkaar op de 

linkermuisknop drukken 

2.1.3.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op de rode bol. Dubbelklik op de linkermuisknop. De rode bol verdwijnt, een haas 

verschijnt, vogel vliegt over het scherm. 



13 
 

2.1.3.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de vogel over het scherm gevlogen is. 

Ze  kan niet  herhaald worden, tenzij het scherm afgesloten wordt met het kruisje en de oefening 

heropend wordt. 

De oefening wordt afgesloten door het scherm te sluiten met het kruisje bovenaan rechts. 

2.1.3.6 Instructie 

 Wat zie je op het scherm? 

o Indien de deelnemer ook oefeningen 1 en 2  (muis stil, muis enkel klik) heeft 

uitgevoerd peilen we naar de gelijkenissen met de vorige oefening. 

o Indien de ‘opdrachtmuis’ niet herkend wordt als verschillend van deze in de vorige 

oefening, vragen we om hier goed naar te kijken: Zie je de computermuis? Wat zie je 

nog? (twee zwarte pijlen), naar waar wijzen deze pijlen? Waar is dit op  onze 

computermuis (laat aanduiden op de eigen computermuis). Wanneer niet gekend: 

toon aan en vergelijk met het icoon. 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Bedoeling is hier om te toetsen of deelnemer weet wat verwacht wordt. Vermijd dat 

de deelnemer de uitvoering doet vooraleer hij de volledige toelichting bij de 

opdracht kent. (zie verder) 

 Deelnemers die zelf ontdekken wat op het scherm staat en zelf tot de 

opdracht komen verwoorden wat ze moeten doen. 

 Deelnemers die begeleiding kregen bij vorige opdracht verwoorden wat ze 

denken wat ze moeten doen. 

 Waarschijnlijk zal een aantal deelnemers de muis in de hand nemen en de 

opdracht meteen willen uitvoeren.  

 Geef de volledige toelichting bij de opdracht: Beweeg met de muis zodat het pijltje/handje 

(cursor) op de rode bol komt. Klik met je wijsvinger twee keer zeer snel na elkaar op de 

linkermuisknop.  

o Indien de deelnemer niet slaagt in de uitvoering, ga dan na of de opdracht begrepen 

wordt: twee keer snel na elkaar klikken? (herhaal, demonstreer, begeleid, 

ondersteun fysisch).  

o Wanneer de opdracht begrepen is, maar de uitvoering niet correct gebeurt (niet snel 

genoeg na elkaar klikken), demonstreer het dubbelklikken. Laat de deelnemer enkele 

keren oefenen los van het scherm.  

o Laat vervolgens de deelnemer de cursor opnieuw op de rode bol plaatsen en enkele 

keren proberen. Stop na tien pogingen. Toon voor en geef aan dat hiervoor ook nog 

wel andere oefeningen komen om dit te leren. 

 Na de uitvoering wordt aan de deelnemer gevraagd wat er gebeurd is: rode bol verdwijnt, 

daarna verschijnt een haas (en een vogel die over het scherm vliegt). 

 Opdrachtmuis: toets de betekenis van de opdrachtmuis 

2.1.3.7 Bedenkingen voor observatie 

Zie bedenkingen bij vorige oefening. Aandacht gaat hier naar de uitvoering van de opdracht. Het 

dubbelklikken moet zeer snel gebeuren. Begrijpt de deelnemer de opdracht? Is de psychomotorische 

uitvoering moeilijk? Is er een leereffect? (na oefening). Hoe zit het met de frustratiedrempel? 
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2.2 Reeks 2: raket 

2.2.1 Oefening 1: raket 1 stil 

2.2.1.1 Beginscherm 

Rode raket en vier sterren 

2.2.1.2 Opdrachticoon 

Computermuis met klok  (een tijdje stilhouden) 

2.2.1.3 Doel 

 De muis stabiel houden (EASY ICT 1.2.1. Houd de muis stabiel) 

 De muis stilhouden gedurende 10 seconden 

 Praktisch: cursor op de rode raket plaatsen, tien seconden laten staan 

2.2.1.4 Uitvoering 

Plaats de cursor (via muis) op de rode raket.  Rechts van de raket verschijnt het getal 10.  

 Zolang de cursor op de raket blijft staan zal een getal naast de raket verschijnen, aftellend 

van 10 tot 0. Dit betekent dat de muis (cursor, handje) tien seconden lang stilgehouden 

werd. Na verloop van de tien seconden stijgt de raket op. Op het scherm verschijnt het 

woord ‘proficiat’. Dit wil zeggen dat de opdracht succesvol werd beëindigd. 

 Wanneer de muis verschoven wordt, en de cursor niet op de raket blijft, stopt het aftellen 

van de tijd. Wanneer de cursor terug op de raket komt, begint het aftellen opnieuw. Dit 

gebeurt zolang het totaal van 10 seconden niet bereikt werd. 

2.2.1.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer het woord ‘proficiat!’ op het scherm verschijnt. 

Ze  kan niet  herhaald worden, tenzij het scherm afgesloten wordt met het kruisje en de oefening 

heropend wordt. 

De oefening wordt afgesloten door het scherm te sluiten met het kruisje bovenaan rechts. 

2.2.1.6 Instructie 

 Wat zie je op dit scherm? 

o Wanneer slechts één object genoemd wordt, kan doorgevraagd worden, en wat 

nog,… 

o Bedoeling is dat de raket en de computermuis aan bod komen. 

o Wanneer dit niet spontaan gebeurt kan de begeleider aanwijzingen geven. 

 Zie je de raket? En de sterren? (eventueel aanwijzen met de hand) 

 We zullen eens kijken of er nog andere dingen zijn die ons iets vertellen. De 

computermuis (gelijkenis aantonen met echte computermuis indien dit niet 

gekend is). Hier staat een klok bij. (op de klok wijzen). We moeten met de 

computermuis  naar de raket gaan, ga na of de deelnemer begrijpt dat 

beweging met de computermuis op het scherm zichtbaar wordt door de 

beweging van de cursor (of handje)  (de instructie wordt nu door de 

begeleider gegeven om te vermijden dat de opdracht te langdradig wordt. Bij 

een volgende gelijkaardige opdracht kan het leereffect getoetst worden). 



15 
 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Bedoeling is hier om te toetsen of deelnemer weet wat verwacht wordt. Vermijd dat 

de deelnemer de uitvoering doet vooraleer hij de volledige toelichting bij de 

opdracht kent. (zie verder) 

 Deelnemers die zelf ontdekken wat op het scherm staat en zelf tot de 

opdracht komen verwoorden wat ze moeten doen. 

 Deelnemers die begeleiding kregen bij vorige opdracht verwoorden wat ze 

denken wat ze moeten doen. 

 Waarschijnlijk zal een aantal deelnemers de muis in de hand nemen en de 

opdracht meteen willen uitvoeren.  

 Geef de volledige toelichting bij de opdracht: Beweeg met de muis zodat het pijltje/handje 

op de raket komt. Houd de muis zolang mogelijk stil, zodat het pijltje/handje (cursor) op de 

raket blijft staan. In totaal moet dit tien seconden duren, je zal zien dat de seconden naast de 

boom verschijnen. Als je lang genoeg de muis kan stilhouden, zal er iets gebeuren op het 

scherm.  

o Indien deelnemer opdracht niet begrijpt/uitvoert, probeer dan achtereenvolgens 

volgende instructievormen (geef deelnemer telkens kans tot uitvoeren): 

 Eerst: Herhaling verbale instructie (zie boven) 

 Wanneer nog geen (correcte) uitvoering: Demonstratie met verwoording van 

de handeling 

 Wanneer nog geen (correcte uitvoering): Verbale begeleiding bij uitvoering 

handeling 

 Tenslotte: uitvoering samendoen (fysieke begeleiding) 

 Na de uitvoering wordt aan de deelnemer gevraagd wat er gebeurd is: cijfers gezien op het 

scherm, daarna stijgt de raket op en het woordje ‘proficiat!’ verschijnt. 

 Wanneer de verklaring van het icoon (de ‘opdrachtmuis’) nog niet aan bod kwam legt de 

begeleider de betekenis van de klok uit. Er zijn nog oefeningen met dit tekeningetje: de 

computermuis en de klok. Dit wil zeggen dat je iets moet doen met de computermuis en dat 

je dit een tijdje moet volhouden. 

o Wanneer verklaring icoon ‘opdrachtmuis’ reeds eerder besproken werd wordt aan de 

deelnemer gevraagd wat de betekenis ervan is. 

 

2.2.1.7 Bedenkingen voor observatie 

De eerste oefening van een reeks – en de eerste oefening met een bepaald icoon – kan gezien 

worden als een leermoment. Het zou goed zijn om in de test ook naast het spontane begrijpen van 

de opdracht en het uitvoeren van de handeling ook het leereffect (begrijpen van de oefening, 

begrijpen van de ‘opdrachtmuis’, uitvoeren van de handeling) mee te nemen. 

 Welke vorm van instructie heeft de deelnemer verder geholpen? (geef aan op welk moment: 

bij het begrijpen van de opdracht, bij de uitvoering,…) 

 Indien eenzelfde icoon voorkomt in een volgende test kan nagegaan worden of het icoon 

begrepen wordt en of de deelnemer zelfstandig de vertaling naar de opdracht kan maken. 

Daarom is het goed om eenzelfde icoon verschillende keren te toetsen bij de deelnemers. 
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2.2.2 Oefening 2: raket 2 klik links 

2.2.2.1 Beginscherm 

Idem oefening 1. Rode raket en vier sterren 

2.2.2.2 Doel 

Computermuis met zwarte pijl, gericht naar de linkermuisknop (klikken) 

2.2.2.3 Doel 

 Enkel klikken op de linkermuisknop (EASY ICT 1.2.9. Selecteer een object met de muis) 

 De muis (cursor) naar de raket bewegen, met de wijsvinger één keer op de linkermuisknop 

drukken 

2.2.2.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op de rode raket. Klik op de linkermuisknop. De raket stijgt op, het woordje 

‘proficiat!’verschijnt op het scherm. 

2.2.2.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer het woord ‘proficiat!’ op het scherm verschijnt. 

Ze  kan niet  herhaald worden, tenzij het scherm afgesloten wordt met het kruisje en de oefening 

heropend wordt. 

De oefening wordt afgesloten door het scherm te sluiten met het kruisje bovenaan rechts. 

2.2.2.6 Instructie 

 Wat zie je op het scherm? 

o Indien de deelnemer ook oefening 1 (raket muis stil) heeft uitgevoerd peilen we naar 

de gelijkenissen met de vorige oefening. 

o Indien de ‘opdrachtmuis’ niet herkend wordt als verschillend van deze in de vorige 

oefening, vragen we om hier goed naar te kijken: Zie je de computermuis? Wat zie je 

nog? (een zwarte pijl), naar waar wijst deze pijl? Waar is dit op  onze computermuis 

(laat aanduiden op de eigen computermuis). Wanneer niet gekend: toon aan en 

vergelijk met het icoon. 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Bedoeling is hier om te toetsen of deelnemer weet wat verwacht wordt. Vermijd dat 

de deelnemer de uitvoering doet vooraleer hij de volledige toelichting bij de 

opdracht kent. (zie verder) 

 Deelnemers die zelf ontdekken wat op het scherm staat en zelf tot de 

opdracht komen verwoorden wat ze moeten doen. 

 Deelnemers die begeleiding kregen bij vorige opdracht verwoorden wat ze 

denken wat ze moeten doen. 

 Waarschijnlijk zal een aantal deelnemers de muis in de hand nemen en de 

opdracht meteen willen uitvoeren.  

 Geef de volledige toelichting bij de opdracht: Beweeg met de muis zodat het pijltje/handje 

(cursor) op de raket komt. Klik met je wijsvinger op de linkermuisknop.  

o Indien deelnemer opdracht niet begrijpt/uitvoert, probeer dan achtereenvolgens 

volgende instructievormen (geef deelnemer telkens kans tot uitvoeren): 
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 Eerst: Herhaling verbale instructie (zie boven) 

 Wanneer nog geen (correcte) uitvoering: Demonstratie met verwoording van 

de handeling 

 Wanneer nog geen (correcte uitvoering): Verbale begeleiding bij uitvoering 

handeling 

 Tenslotte: uitvoering samendoen (fysieke begeleiding) 

 Na de uitvoering wordt aan de deelnemer gevraagd wat er gebeurd is: raket stijgt op, het 

woordje ‘proficiat!’ verschijnt. 

 Opdrachtmuis: Wijs naar de opdrachtmuis op het scherm en vraag aan de deelnemer wat de 

betekenis ervan is. (vb. wat moet je doen als je dit ziet?) 

2.2.2.7 Bedenkingen voor observatie 

 Idem vorige oef. 

 Hier zou het leereffect uit vorige oefening duidelijk moeten zijn. Bij observatie kan gelet worden 

op  

o  Herkenning van de objecten op het scherm 

o Herkenning/kennis  van de instructie 

o Kennis van symboolfunctie: pijl wijst naar, opdrachtmuis, 

o Opmerkzaamheid voor verschillende ‘opdrachtmuis’ bij verschillende oefeningen 

 

2.2.3 Oefening 3: raket 3 dubbelklik  

2.2.3.1 Beginscherm 

Idem oefening 1. Rode raket en vier sterren 

2.2.3.2 Opdrachticoon 

Computermuis met twee zwarte pijlen, gericht naar de linkermuisknop (dubbelklikken) 

2.2.3.3 Doel 

 Dubbel klikken op de linkermuisknop (EASY ICT 1.2.10. Dubbelklik op een specifiek groot 

object) 

 De muis (cursor) naar de raket bewegen, met de wijsvinger twee keer snel na elkaar op de 

linkermuisknop drukken 

2.2.3.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op de raket. Dubbelklik op de linkermuisknop. De rode raket stijgt op en het woordje 

‘proficiat’ verschijnt op het scherm. 

2.2.3.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer het woord ‘proficiat!’ op het scherm verschijnt. 

Ze  kan niet  herhaald worden, tenzij het scherm afgesloten wordt met het kruisje en de oefening 

heropend wordt. 

De oefening wordt afgesloten door het scherm te sluiten met het kruisje bovenaan rechts. 

2.2.3.6 Instructie 

 Wat zie je op het scherm? 
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o Indien de deelnemer ook oefening  1 en 2 heeft uitgevoerd peilen we naar de 

gelijkenissen met de vorige oefening. 

o Indien de ‘opdrachtmuis’ niet herkend wordt als verschillend van deze in de vorige 

oefening, vragen we om hier goed naar te kijken: Zie je de computermuis? Wat zie je 

nog? (twee zwarte pijlen), naar waar wijzen deze pijlen? Waar is dit op  onze 

computermuis (laat aanduiden op de eigen computermuis). Wanneer niet gekend: 

toon aan en vergelijk met het icoon. 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Bedoeling is hier om te toetsen of deelnemer weet wat verwacht wordt. Vermijd dat 

de deelnemer de uitvoering doet vooraleer hij de volledige toelichting bij de 

opdracht kent. (zie verder) 

 Deelnemers die zelf ontdekken wat op het scherm staat en zelf tot de 

opdracht komen verwoorden wat ze moeten doen. 

 Deelnemers die begeleiding kregen bij vorige opdracht verwoorden wat ze 

denken wat ze moeten doen. 

 Waarschijnlijk zal een aantal deelnemers de muis in de hand nemen en de 

opdracht meteen willen uitvoeren.  

 Geef de volledige toelichting bij de opdracht: Beweeg met de muis zodat het pijltje/handje 

(cursor) op de raket komt. Klik met je wijsvinger twee keer zeer snel na elkaar op de 

linkermuisknop.  

o Indien de deelnemer niet slaagt in de uitvoering, ga dan na of de opdracht begrepen 

wordt: twee keer snel na elkaar klikken? (herhaal, demonstreer, begeleid, 

ondersteun fysisch) 

o Wanneer de opdracht begrepen is, maar de uitvoering niet correct gebeurt (niet snel 

genoeg na elkaar klikken), demonstreer het dubbelklikken. Laat de deelnemer enkele 

keren oefenen los van het scherm.  

o Laat vervolgens de deelnemer de cursor opnieuw op de raket plaatsen en enkele 

keren proberen. Stop na tien pogingen. Toon voor en geef aan dat hiervoor ook nog 

wel andere oefeningen komen om dit te leren. 

 Na de uitvoering wordt aan de deelnemer gevraagd wat er gebeurd is: raket stijgt op, het 

woordje ‘proficiat!’ verschijnt. 

 Opdrachtmuis: toets de betekenis van de opdrachtmuis 

2.2.3.7 Bedenkingen voor observatie 

Zie bedenkingen bij  vorige oefening.  Aandacht gaat hier naar de uitvoering van de opdracht. Het 

dubbelklikken moet zeer snel gebeuren. Begrijpt de deelnemer de opdracht? Is de psychomotorische 

uitvoering moeilijk? Is er een leereffect? (na oefening). Hoe zit het met de frustratiedrempel? 



19 
 

 

2.3 Reeks 3: IJsje 
 

2.3.1 Oefening 1: ijsje slepen 1 vaste plaats  

2.3.1.1 Beginscherm 

 IJshoorntje met drie blanco bollen 

 3 gekleurde bollen (uitgesneden zodat ze als puzzelstukken passen op de drie overlappende 

blanco bollen) staan rond het ijsje 

 Vanuit elke gekleurde bol vertrekt een bewegende zwarte pijl richting corresponderende (en 

dichtstbijzijnde) blanco bol 

2.3.1.2 Opdrachticoon 

Twee computermuizen half overlappend met een zwarte pijl van links boven naar rechts onder 

(slepen) 

2.3.1.3 Doel 

 Een element selecteren en aanklikken, slepen en op een bepaalde plaats loslaten. (EASY ICT 

1.2.12. Selecteer, sleep en drop een object op een bepaalde plaats) 

 De muis (cursor) naar de gekleurde ijsbollen bewegen, deze telkens selecteren door met de 

wijsvinger te klikken op de linkermuisknop, de linkermuisknop ingedrukt laten en zo de ijsbol 

meenemen (slepen) naar het ijsje en op de overeenkomstige plaats weer loslaten.  

2.3.1.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op één van de drie gekleurde ijsbollen. Klik met de wijsvinger op de linkermuisknop 

en houdt deze ingedrukt. Beweeg de ingedrukte muisknop (met de ijsbol) in de richting van de pijl 

om de bol op de overeenkomstige blanco bol te plaatsen. Herhaal dit voor de twee andere gekleurde 

bollen.  

 Er is een redelijke marge voor het positioneren van de ijsbol. De bol staat goed wanneer de 

zwarte pijl verdwijnt. 

Wanneer de drie bollen op de juiste plaats staan verdwijnt het ijsje en komt er een ijskarretje over 

het scherm gereden (met het woord ‘hoera’ erin). 

2.3.1.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer het ijskarretje over het scherm rijdt.  

Eenmaal het ijskarretje verdwenen is verschijnt het ijsje terug op het scherm en kan de oefening 

herhaald worden.  

De oefening kan afgesloten worden met het kruisje in de rechterbovenhoek. 

2.3.1.6 Instructie 

 Wat zie je op het scherm? 

o Bedoeling is dat het ijsje, de drie gekleurde bollen, de zwarte bewegende pijlen en  

de computermuis aan bod komen. 
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o Wanneer dit niet spontaan gebeurt kan de begeleider aanwijzingen geven. 

 Zie je het ijsje? De witte bollen? De gekleurde bollen?  En de pijlen? 

(eventueel aanwijzen met de hand) 

 Wat zou dit willen zeggen? (wanneer hier geen afdoende antwoord – de 

gekleurde bollen moeten op het ijsje komen - op komt wordt meteen verder 

gegaan) 

 De zwarte pijlen vertrekken van de gekleurde bol en wijzen naar het ijsje. De 

gekleurde bollen moeten op het ijsje gezet worden. 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Wanneer de deelnemer kan verwoorden wat er moet gebeuren mag hij dit ook 

uitvoeren. (het volstaat dat de deelnemer deze uitleg in zijn eigen woorden doet, ook 

de deelnemer die niet uit zijn woorden geraakt maar wel de indruk geeft de 

handeling te  kunnen mag de handeling uitvoeren) 

o Indien de deelnemer dit niet kan aangeven, wordt er doorgevraagd. 

o Hoe zouden we kunnen zorgen dat de gele bol op het ijsje komt? (peilen naar 

voorkennis in verband met klikken, slepen, loslaten). 

 Wanneer de deelnemer denkt dit te kunnen mag hij dit uitproberen. 

 Wanneer het niet lukt toon je de handeling voor met één gekleurde ijsbol. 

 Daarna laat je de deelnemer op nieuw proberen. 

 Wanneer dit nog niet lukt toon je nogmaals voor, deze keer met uitgebreide verbale 

instructie. 

 Ik ga met de computermuis  naar één gekleurde bol, ik klik deze aan door met 

de wijsvinger op de linkermuisknop te drukken, ik houd de muisknop 

ingedrukt , zo kan ik de bol meenemen naar het ijsje. Daar laat ik mijn  vinger 

weer los,de bol valt op het ijsje.  

 Toon een tweede keer, nu met de roze bol. 

 Laat de deelnemer proberen met de groene bol.  Wanneer dit niet lukt, ga 

dan over naar fysieke en verbale begeleiding. 

 De oefening start automatisch terug. De deelnemer krijgt nu de gelegenheid om de volledige 

oefening zelfstandig uit te voeren.  

 Indien de bollen ‘gedropt’ werden en de zwarte bewegende pijlen toch 

aanwezig blijven, wijs de deelnemer er dan op dat de bollen nog niet 

helemaal goed liggen. Spoor de deelnemer aan om de oefening af te werken. 

Indien nodig (bollen liggen over elkaar of zweven) geef dan bijkomende 

instructie. 

 Op vraag van de deelnemer kan de oefening nog één keer herhaald worden zodat hij de 

gelegenheid heeft om ze eventueel nog een keer volledig zelfstandig af te werken (enkel 

indien er kleine problemen waren met de vorige uitvoering en de deelnemer denkt het nu 

volledig zelfstandig te kunnen). 

 Na de uitvoering van de opdracht wordt gevraagd aan de deelnemer wat er gebeurd is: de 

bollen staan nu  op het ijsje, het ijskarretje rijdt weg/voorbij/… 

 Toets bij de deelnemer de betekenis van de opdrachtmuis (slepen) 
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2.3.1.7 Bedenkingen voor observatie 

Het gaat hier over een complexe handeling met verschillende deelhandelingen. Wanneer deze niet 

lukt is het belangrijk om de verschillende stadia te analyseren en te registreren waar de moeilijkheid 

zit.  

 Handeling motorisch: selecteren, slepen en droppen  

o Selecteren kwam reeds eerder aan bod(EASY ICT 1.2.9., selecteer een object met de 

muis) 

o Slepen, de linkermuisknop moet voldoende lang ingedrukt gehouden worden. 

Observeer of de deelnemer dit kan volhouden of doorheeft dat je dit in deze 

oefening ook in verschillende stappen kan bekomen (klikken, slepen, loslaten, terug 

klikken, slepen, loslaten, … telkens opnieuw tot het object op de juiste plaats staat). 

o Loslaten, door de muisknop los te laten 

 Handeling visuomotorisch: op een bepaalde plaats 

o Niet alleen het motorische aspect maar ook de visuele perceptie is hier aan de orde. 

Ziet de deelnemer op welke plaats de bol moet komen? (dit kan je observeren door 

te vragen waar de bol moet komen als je het idee hebt dat de opdracht niet 

begrepen is of dat de deelnemer de betekenis van de uitsnijdingen –vorm- van de bol 

niet begrijpt)  Maakt hij gebruik van ‘trial en error’? ( dit merk je aan de willekeurige 

werkwijze van de deelnemer). Ziet de deelnemer waar de bol moet komen, maar is 

er een visuomotorisch probleem (net op de juiste plaats loslaten?  Dit kan je 

oberveren doordat de bol net naast de goedgekeurde zone terecht komt en de 

deelnemer meerdere pogingen nodig heeft om de ijsbol in de doelzone te droppen). 

 Welke vorm van instructie heeft de deelnemer verder geholpen? (geef aan op welk moment: 

bij het begrijpen van de opdracht, bij de uitvoering,…) 

 

2.3.2 Oefening 2: IJsje slepen 2 variabele plaats  

2.3.2.1 Beginscherm 

 IJshoorntje met drie blanco bollen 

 3 gekleurde bollen (uitgesneden zodat ze als puzzelstukken passen op de drie overlappende 

blanco bollen), deze staan op een willekeurige plaats 

2.3.2.2 Opdrachticoon 

Twee computermuizen half overlappend met een zwarte pijl van links boven naar rechts onder 

(slepen) 

2.3.2.3 Doel 

 Een element selecteren en aanklikken, slepen en op een bepaalde plaats loslaten. (EASY ICT 

1.2.12. Selecteer, sleep en drop een object op een bepaalde plaats) 

 De muis (cursor) naar de gekleurde ijsbollen bewegen, deze telkens selecteren door met de 

wijsvinger te klikken op de linkermuisknop, de linkermuisknop ingedrukt laten en zo de ijsbol 

meenemen (slepen) naar het ijsje en op de overeenkomstige plaats weer loslaten.  
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2.3.2.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op één van de drie gekleurde ijsbollen. Klik met de wijsvinger op de linkermuisknop 

en houdt deze ingedrukt. Beweeg de ingedrukte muisknop (met de ijsbol) om de bol op de 

overeenkomstige blanco bol te plaatsen. Herhaal dit voor de twee andere gekleurde bollen.  

 Er is een redelijke marge voor het positioneren van de ijsbol.  

Wanneer de drie bollen op de juiste plaats staan verdwijnt het ijsje en komt er een ijskarretje over 

het scherm gereden (met het woord ‘hoera’ erin). 

2.3.2.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer het ijskarretje over het scherm rijdt.  

Eenmaal het ijskarretje verdwenen is verschijnt het ijsje terug op het scherm en kan de oefening 

herhaald worden.  

De oefening kan afgesloten worden met het kruisje in de rechterbovenhoek. 

2.3.2.6 Instructie 

 Wat zie je op het scherm? 

o Er wordt gepeild naar herkenbaarheid met de vorige oefening. Is het de deelnemer 

opgevallen dat er geen bewegende zwarte pijlen zijn? 

o Wanneer dit niet spontaan gebeurt kan de begeleider aanwijzingen geven. 

 Is dit dezelfde oefening als de vorige oefening?  

 Waarom wel? Waarom niet? 

o Wat is de bedoeling van de oefening?  

 Wanneer de deelnemer niet kan verwoorden of aanwijzen dat de bollen op 

het ijsje moeten komen, refereer dan naar de vorige oefening. Zeg dat er nu 

geen pijlen meer zijn, maar dat je zelfmoet zoeken waar de verschillende 

bollen moeten terechtkomen. 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Wanneer de deelnemer kan verwoorden wat er moet gebeuren mag hij dit ook 

uitvoeren 

o Indien de deelnemer dit niet kan aangeven, wordt er doorgevraagd. 

o Hoe zouden we kunnen zorgen dat de gele bol op het ijsje komt? (peilen naar 

voorkennis in verband met klikken, slepen, loslaten). 

 Wanneer de deelnemer denkt dit te kunnen mag hij dit uitproberen. 

 Wanneer het niet lukt toon je de handeling voor met één gekleurde ijsbol. 

 Daarna laat je de deelnemer op nieuw proberen. 

 Wanneer dit nog niet lukt toon je nogmaals voor, deze keer met uitgebreide verbale 

instructie. 

 Ik kijk eerst waar ik de gele bol wil zetten. Daarna ga met de computermuis  

naar de gele bol, ik klik deze aan door met de wijsvinger op de 

linkermuisknop te drukken, ik houd de muisknop ingedrukt , zo kan ik de bol 

meenemen naar het ijsje. Daar laat ik mijn  vinger weer los,de bol valt op het 

ijsje.  
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 Wil jij nu hetzelfde doen met de roze bol. Waar denk je dat we deze moeten 

plaatsen? 

 Herhaal dezelfde werkwijze voor de groene bol. 

 De oefening start automatisch terug. De deelnemer krijgt nu de gelegenheid om de volledige 

oefening zelfstandig uit te voeren. (niet nodig wanneer oef reeds correct uitgevoerd werd) 

 Toets nogmaals de betekenis van de opdrachtmuis (niet nodig als bij het begin van de oef 

blijkt dat het begrip ‘slepen’ gekend is. 

2.3.2.7 Bedenkingen voor observatie 

Idem als vorige oefening (2.3.1.7.) 

 Bijkomend gegeven: de deelnemer moet nu zelf zien waar de verschillende bollen moeten 

komen, soms zijn deze ook verstopt achter het hoorntje of overlappen elkaar. Visuele 

perceptie (vormherkenning) speelt hier een grotere rol.  

 Er zijn nu geen bewegende zwarte pijlen meer ter controle. Het is mogelijk dat de bollen niet 

volledig juist staan zodat de oefening niet afgesloten wordt door het ijskarretje. Heeft de 

deelnemer door dat de bollen nog niet goed staan wanneer het ijskarretje niet verschijnt? 

Waaraan merk je dit? 
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2.4 Reeks 4: Kluis 

2.4.1 Oefening 1: geld kluis 1 slepen vaste plaats 

2.4.1.1 Beginscherm 

Zakje met dollars, munten en briefjes aan de linkerzijde van het scherm, een kluis aan de rechterzijde 

van het scherm, een bewegende pijl tussen de twee objecten (van geld naar kluis) 

2.4.1.2 Opdrachticoon 

Twee computermuizen half overlappend met een zwarte pijl van links boven naar rechts onder 

(slepen) 

2.4.1.3 Doel 

 Een element selecteren en aanklikken, slepen en op een bepaalde plaats loslaten. (EASY ICT 

1.2.12. Selecteer, sleep en drop een object op een bepaalde plaats) 

 De muis (cursor) naar het geld bewegen, dit  selecteren door met de wijsvinger te klikken op 

de linkermuisknop, de linkermuisknop ingedrukt laten,  zo het geld meenemen in de richting 

van de kluis (slepen) en loslaten in de prent van de kluis.  

2.4.1.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op het geld. Klik met de wijsvinger op de linkermuisknop en houdt deze ingedrukt. 

Beweeg de ingedrukte muisknop (met het geld) in de richting van de pijl om het geld in de kluis te 

plaatsen.  

 Er is een redelijke marge voor het positioneren van het geld.  

Wanneer het geld in de kluis zit verdwijnt de kluis en maakt plaats voor een hand met opgestoken 

duim. 

2.4.1.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de opgestoken duim op het scherm verschijnt.  

Na enkele seconden verdwijnt de hand en is het beginscherm (geld en kluis) terug zichtbaar. De 

oefening kan herhaald worden.  

De oefening kan afgesloten worden met het kruisje in de rechterbovenhoek. 

2.4.1.6 Instructie 

 Wat zie je op het scherm? 

o Bedoeling is dat het geld, de kluis en de bewegende pijl aan bod komen. Wordt de 

aandacht van de deelnemer getrokken door het opdrachticoon? 

o Wanneer dit niet spontaan gebeurt kan de begeleider aanwijzingen geven. 

 Zie je het geld? En de kluis? Dat is een kast voor het geld. En de pijlen? 

(eventueel aanwijzen met de hand) 

 Wat zou dit willen zeggen? (wanneer hier geen afdoende antwoord – het 

geld moet in de kluis - op komt wordt meteen verder gegaan) 
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 De dikke pijl vertrekt van het geld en wijst naar de kluis/kast. Het geld moet 

in de kluis gestoken worden. 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Wanneer de deelnemer kan verwoorden wat er moet gebeuren mag hij dit ook 

uitvoeren. (het volstaat dat de deelnemer deze uitleg in zijn eigen woorden doet, ook 

de deelnemer die niet uit zijn woorden geraakt maar wel de indruk geeft de 

handeling te  kunnen mag de handeling uitvoeren) 

o Indien de deelnemer dit niet kan aangeven, wordt er doorgevraagd. Hoe zouden we 

kunnen zorgen dat het geld in de kluis komt? (peilen naar voorkennis in verband met 

klikken, slepen, loslaten). 

 Wanneer de deelnemer denkt dit te kunnen mag hij dit uitproberen. 

 Wanneer het niet lukt toon je de handeling voor. 

 Daarna laat je de deelnemer op nieuw proberen. 

o Wanneer dit nog niet lukt toon je nogmaals voor, deze keer met uitgebreide verbale 

instructie, geef extra aandacht aan de fase waarin de uitvoering niet lukte. 

 Ik ga met de computermuis  naar het geld, ik klik deze aan door met de 

wijsvinger op de linkermuisknop te drukken, ik houd de muisknop ingedrukt , 

ik schuif met de muis, zo kan ik het geld meenemen naar de kluis. Daar laat ik 

mijn  vinger weer los,het geld valt in de kluis.  

 Laat de deelnemer  de handeling uitvoeren met verbale begeleiding 

o Als de deelnemer de handeling nog niet begrijpt of niet kan uitvoeren, begeleid dan 

fysisch en verbaal (laat hand op muis leggen, vinger indrukken, ingedrukt houden, 

muis verplaatsen, vinger loslaten). 

 Laat de deelnemer daarna opnieuw proberen 

 

 Indien het geld ‘gedropt’ werd en bewegende pijl toch aanwezig blijft, wijs de deelnemer er 

dan op dat het geld nog niet helemaal goed ligt. Spoor de deelnemer aan om de oefening af 

te werken. Geef bijkomende instructie indien nodig. 

 De oefening start automatisch terug. Laat de deelnemer naar eigen keuze nog één keer de 

volledige oefening uitvoeren . 

 Na de uitvoering van de opdracht wordt gevraagd aan de deelnemer wat er gebeurd is: het 

geld ligt in de kluis, er komt een opgestoken duim, teken dat het goed is. 

 Vraag aan de deelnemer wat de  betekenis van de ‘opdrachtmuis’ zou kunnen zijn.  

o Indien de deelnemer zelf het verband niet kan leggen (twee muizen over elkaar met 

een pijl insinueert beweging), geef dan bijkomende uitleg.  

o Benoem de opdrachtmuis  als ‘slepen’.  

2.4.1.7 Bedenkingen voor observatie 

Het gaat hier over een complexe handeling met verschillende deelhandelingen. Wanneer deze niet 

lukt is het belangrijk om de verschillende stadia te analyseren en te registreren waar de moeilijkheid 

zit.  

 Handeling motorisch: selecteren, slepen en droppen  

o Selecteren kwam reeds eerder aan bod(EASY ICT 1.2.9., selecteer een object met de 

muis) 
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o Slepen, de linkermuisknop moet voldoende lang ingedrukt gehouden worden. 

Observeer of de deelnemer dit kan volhouden of doorheeft dat je dit in deze 

oefening ook in verschillende stappen kan bekomen (klikken, slepen, loslaten, terug 

klikken, slepen, loslaten, … telkens opnieuw tot het object op de juiste plaats staat). 

o Loslaten, door de muisknop los te laten 

 Handeling visuomotorisch: op een bepaalde plaats 

o Niet alleen het motorische aspect maar ook de visuele perceptie is hier aan de orde. 

Ziet de deelnemer op welke plaats het geld moet komen? (dit kan je observeren door 

te vragen waar het geld moet komen als je het idee hebt dat de opdracht niet 

begrepen is )  Maakt hij gebruik van ‘trial en error’? ( dit merk je aan de willekeurige 

werkwijze van de deelnemer). Ziet de deelnemer waar het geld moet komen, maar is 

er een visuomotorisch probleem (net op de juiste plaats loslaten?  Dit kan je 

oberveren doordat het geld net naast de goedgekeurde zone terecht komt en de 

deelnemer meerdere pogingen nodig heeft om  het geld in de doelzone te droppen). 

 Welke vorm van instructie heeft de deelnemer verder geholpen? (geef aan op welk moment: 

bij het begrijpen van de opdracht, bij de uitvoering,…) 
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2.5 Reeks 5: Kaarten 

2.5.1 Oefening 1: kaarten 1 slepen positie boven 

2.5.1.1 Beginscherm 

 Vier speelkaarten: Eén kaart (harten  twee) aan de linkerzijde, drie azen aan de rechterzijde. 

De bovenste is harten aas.  

 Tussen harten twee en de drie azen staat een dik zwart vraagteken. Vanuit dit vraagteken 

vertrekken drie zwarte lijnen, respectievelijk  naar de drie verschillende azen. 

2.5.1.2 Opdrachticoon 

Twee computermuizen half overlappend met een zwarte pijl van links boven naar rechts onder 

(slepen) 

2.5.1.3 Doel 

 Een element selecteren en aanklikken, slepen en op een bepaalde plaats loslaten. (EASY ICT 

1.2.12. Selecteer, sleep en drop een object op een bepaalde plaats) 

 De muis (cursor) naar de kaart met harten twee bewegen, deze selecteren door met de 

wijsvinger te klikken op de linkermuisknop, de linkermuisknop ingedrukt laten en zo de kaart 

meenemen (slepen) naar harten aas.  

2.5.1.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op harten twee. Klik met de wijsvinger op de linkermuisknop en houdt deze 

ingedrukt. Beweeg de ingedrukte muisknop (met de kaart) in de richting van harten aas om de kaart 

met harten twee er bovenop te plaatsen.   

 Er is een kleine marge voor het positioneren van de kaart.  

Wanneer de kaart op de juiste plaats staat verdwijnen de kaarten en verschijnt een hand met 

opgestoken duim op het scherm. 

2.5.1.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de hand met opgestoken duim verschijnt.  

Na enkele seconden verdwijnt de hand en is het beginscherm (kaarten) terug zichtbaar. De oefening 

kan herhaald worden.  

De oefening kan afgesloten worden met het kruisje in de rechterbovenhoek. 

2.5.1.6 Instructie 

 Wat zie je op het scherm? 

o Bedoeling is dat de verschillende kaarten, het vraagteken en de drie zwarte lijnen en 

de opdrachtmuis aan bod komen. 

o Wanneer dit niet spontaan gebeurt kan de begeleider aanwijzingen geven. 

 Zie je deze kaart? (harten twee aanwijzen?), welke kaart is dit?  Zie je hier 

ook de andere kaarten (azen aanwijzen?) welke kaarten zijn dit? Wanneer de 

kaarten niet genoemd worden, worden deze benoemd door de begeleider. 
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De begeleider vraagt aan de deelnemer of deze de kaarten van een kaartspel 

kent. Indien dit niet het geval is wordt gewezen op de gemeenschappelijke 

kenmerken tussen de kaarten en op de verschillen (rood, zwart, harten, cijfer 

1 en cijfer 2) 

 Daarna wordt naar het vraagteken gewezen. Wat zou dit willen zeggen? 

(wanneer hier geen afdoende antwoord – er wordt een vraag gesteld, er 

moet iets gebeuren, welke kaart past bij,….) Wanneer de deelnemer hierop 

niet antwoordt geeft de begeleider aan dat de harten twee op de harten aas 

hoort.  

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Wanneer de deelnemer kan verwoorden wat er moet gebeuren mag hij dit ook 

uitvoeren. (het volstaat dat de deelnemer deze uitleg in zijn eigen woorden doet, ook 

de deelnemer die niet uit zijn woorden geraakt maar wel de indruk geeft de 

handeling te  kunnen mag de handeling uitvoeren) 

o Indien de deelnemer dit niet kan aangeven, wordt er doorgevraagd. 

o Hoe zouden we kunnen zorgen dat harten twee op harten aas komt? (peilen naar 

voorkennis in verband met klikken, slepen, loslaten). 

 Wanneer de deelnemer denkt dit te kunnen mag hij dit uitproberen. 

 Wanneer het niet lukt toon je de handeling voor . 

 Daarna laat je de deelnemer op nieuw proberen. 

 Wanneer dit nog niet lukt toon je nogmaals voor, deze keer met uitgebreide verbale 

instructie. 

 Ik ga met de computermuis  naar deze kaart, harten twee, ik klik deze aan 

door met de wijsvinger op de linkermuisknop te drukken, ik houd de 

muisknop ingedrukt , zo kan ik de kaart meenemen naar harten aas (andere 

rode kaart). Daar laat ik mijn  vinger weer los,de kaart ligt bovenop de 

andere kaart (harten aas).  

 De oefening start automatisch terug. De deelnemer krijgt nu de gelegenheid om de volledige 

oefening zelfstandig uit te voeren.  

 Indien de deelnemer nog niet slaagt in de uitvoering, begeleid dan fysisch met verbale 

instructie. Daarna laat je de  deelnemer nogmaals proberen, deze keer onder verbale 

begeleiding.  

 Indien de kaart ‘gedropt’ werd en de hand met de duim nog niet verschijnt, 

wijs de deelnemer er dan op dat de kaart nog niet helemaal goed ligt. Spoor 

de deelnemer aan om de oefening af te werken. Geef bijkomende instructie 

indien nodig. 

 Na de uitvoering van de opdracht wordt gevraagd aan de deelnemer wat er gebeurd is: de 

kaarten zijn weg, er verschijnt een hand met omhooggestoken duim (wat is de betekenis 

hiervan?) 

 Toets bij de deelnemer de betekenis van de opdrachtmuis (slepen) 

2.5.1.7 Bedenkingen voor observatie 

Het gaat hier over een complexe handeling met verschillende deelhandelingen. Wanneer deze niet 

lukt is het belangrijk om de verschillende stadia te analyseren en te registreren waar de moeilijkheid 

zit.  
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 Handeling motorisch: selecteren, slepen en droppen  

o Selecteren kwam reeds eerder aan bod(EASY ICT 1.2.9., selecteer een object met de 

muis) 

o Slepen, de linkermuisknop moet voldoende lang ingedrukt gehouden worden. 

Observeer of de deelnemer dit kan volhouden of doorheeft dat je dit in deze 

oefening ook in verschillende stappen kan bekomen (klikken, slepen, loslaten, terug 

klikken, slepen, loslaten, … telkens opnieuw tot het object op de juiste plaats staat). 

o Loslaten, door de muisknop los te laten 

 Handeling visuomotorisch: op een bepaalde plaats 

o Niet alleen het motorische aspect maar ook de visuele perceptie is hier aan de orde. 

Ziet de deelnemer op welke plaats de kaart moet komen? (dit kan je observeren 

door te vragen waar de kaart moet komen als je het idee hebt dat de opdracht niet 

begrepen)  Maakt hij gebruik van ‘trial en error’? ( dit merk je aan de willekeurige 

werkwijze van de deelnemer). Ziet de deelnemer waar de kaart moet komen, maar is 

er een visuomotorisch probleem (net op de juiste plaats loslaten?  Dit kan je 

oberveren doordat de kaart net naast de goedgekeurde zone terecht komt en de 

deelnemer meerdere pogingen nodig heeft om de kaart in de doelzone te droppen). 

 Welke vorm van instructie heeft de deelnemer verder geholpen? (geef aan op welk moment: 

bij het begrijpen van de opdracht, bij de uitvoering,…) 

 Dit is de eerste opdracht van een reeks opdrachten met kaarten. Het is belangrijk om te 

observeren wat het leereffect van vorige oefening is, of de deelnemer de gelijkenissen en 

verschillen tussen de oefeningen opmerkt. 

 Op motorisch aspect. Is er een verschil bij de uitvoering van de opdrachten waarbij de plaats 

op het scherm verandert? (Is het gemakkelijker of moeilijker om een object in rechte lijn of in 

schuine lijn te verplaatsen? vergelijk de uitvoering in de verschillende opdachten) 

 

2.5.2 Oefening 2: kaarten 2 slepen positie midden  

2.5.2.1 Beginscherm 

 Vier speelkaarten: Eén kaart (harten  twee) aan de linkerzijde, drie azen aan de rechterzijde. 

De kaart in het midden is harten aas.  

 Tussen harten twee en de drie azen staat een dik zwart vraagteken. Vanuit dit vraagteken 

vertrekken drie zwarte lijnen, respectievelijk  naar de drie verschillende azen. 

2.5.2.2 Opdrachticoon 

Twee computermuizen half overlappend met een zwarte pijl van links boven naar rechts onder 

(slepen) 

2.5.2.3 Doel 

 Een element selecteren en aanklikken, slepen en op een bepaalde plaats loslaten. (EASY ICT 

1.2.12. Selecteer, sleep en drop een object op een bepaalde plaats) 

 De muis (cursor) naar de kaart met harten twee bewegen, deze selecteren door met de 

wijsvinger te klikken op de linkermuisknop, de linkermuisknop ingedrukt laten en zo de kaart 

meenemen (slepen) naar harten aas.  
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2.5.2.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op harten twee. Klik met de wijsvinger op de linkermuisknop en houdt deze 

ingedrukt. Beweeg de ingedrukte muisknop (met de kaart) in de richting van harten aas om de kaart 

met harten twee er bovenop te plaatsen.   

 Er is een kleine marge voor het positioneren van de kaart.  

Wanneer de kaart op de juiste plaats staat verdwijnen de kaarten en verschijnt een hand met 

opgestoken duim op het scherm. 

2.5.2.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de hand met opgestoken duim verschijnt.  

Na enkele seconden verdwijnt de hand en is het beginscherm (kaarten) terug zichtbaar. De oefening 

kan herhaald worden.  

De oefening kan afgesloten worden met het kruisje in de rechterbovenhoek. 

2.5.2.6 Instructie 

 Wat zie je op het scherm? 

o Bedoeling is te weten te komen of de deelnemer gelijkenissen/verschillen opmerkt. 

o Wanneer dit niet spontaan gebeurt kan de begeleider aanwijzingen geven.  

 Weet je nog welke oefening je daarnet gemaakt hebt? Is dit hetzelfde?  

o Het volstaat als de deelnemer kan uitleggen dat de harten twee op de harten aas 

dient terecht te komen. Wanneer de deelnemer aangeeft dat de kaart op de 

bovenste kaart moet gelegd worden wijs je op de verschillende plaats van de harten 

aas. Harten twee hoort bovenop harten aas. De opdracht blijft dezelfde , de kaart ligt 

op een andere plaats. 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Wanneer de deelnemer kan verwoorden wat er moet gebeuren mag hij dit ook 

uitvoeren.  

o Indien de deelnemer dit niet kan aangeven, wordt er doorgevraagd. 

o Hoe zouden we kunnen zorgen dat de harten twee op de harten aas komt? (peilen 

naar voorkennis in verband met klikken, slepen, loslaten). 

 Wanneer de deelnemer denkt dit te kunnen mag hij dit uitproberen. 

 Wanneer het niet lukt toon je de handeling voor . 

 Daarna laat je de deelnemer op nieuw proberen. 

 Wanneer dit nog niet lukt toon je nogmaals voor, deze keer met uitgebreide verbale 

instructie. 

 Ik ga met de computermuis  naar deze kaart, harten twee, ik klik deze aan 

door met de wijsvinger op de linkermuisknop te drukken, ik houd de 

muisknop ingedrukt , zo kan ik de kaart meenemen naar harten aas (andere 

rode kaart). Daar laat ik mijn  vinger weer los,de kaart ligt bovenop de 

andere kaart (harten aas).  

 De oefening start automatisch terug. De deelnemer krijgt nu de gelegenheid om de volledige 

oefening zelfstandig uit te voeren.  
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o Indien de deelnemer nog niet slaagt in de uitvoering, laat je de  deelnemer nogmaals 

proberen, deze keer onder verbale (eventueel fysieke) begeleiding.  

 De oefening start automatisch terug. De deelnemer krijgt nog één keer de gelegenheid om de 

volledige oefening zelfstandig uit te voeren. 

 Indien de kaart ‘gedropt’ werd en de hand met de duim nog niet verschijnt, 

wijs de deelnemer er dan op dat de kaart nog niet helemaal goed ligt. Spoor 

de deelnemer aan om de oefening af te werken. Geef bijkomende instructie 

indien nodig. 

 Na de uitvoering van de opdracht wordt gevraagd aan de deelnemer wat er gebeurd is: de 

kaarten zijn weg, er verschijnt een hand met omhooggestoken duim (wat is de betekenis 

hiervan?). Dit laatste hoeft niet wanneer de deelnemer in voorgaande oefening al duidelijk 

heeft laten blijken dat dit gegeven gekend is . (Je kan hem eventueel wel aansporen zichzelf 

proficiat te wensen.) 

 Wanneer de betekenis van de opdrachtmuis (slepen) nog niet gekend was bij vorige oef of bij 

het begin van deze oefening, toets dan nogmaals. Benoem zelf het icoon als ‘slepen’ en wijs 

op de kenmerken. 

2.5.2.7 Bedenkingen voor observatie 

Idem vorige oefening 

Geef speciale aandacht aan het leereffect over de verschillende kaartoefeningen heen. 

 

2.5.3 Oefening 3: kaarten 3 slepen positie onder  

2.5.3.1 Beginscherm 

 Vier speelkaarten: Eén kaart (harten  twee) aan de linkerzijde, drie azen aan de rechterzijde. 

De onderste kaart is harten aas.  

 Tussen harten twee en de drie azen staat een dik zwart vraagteken. Vanuit dit vraagteken 

vertrekken drie zwarte lijnen, respectievelijk  naar de drie verschillende azen. 

2.5.3.2 Opdrachticoon 

Twee computermuizen half overlappend met een zwarte pijl van links boven naar rechts onder 

(slepen) 

2.5.3.3 Doel 

 Een element selecteren en aanklikken, slepen en op een bepaalde plaats loslaten. (EASY ICT 

1.2.12. Selecteer, sleep en drop een object op een bepaalde plaats) 

 De muis (cursor) naar de kaart met harten twee bewegen, deze selecteren door met de 

wijsvinger te klikken op de linkermuisknop, de linkermuisknop ingedrukt laten en zo de kaart 

meenemen (slepen) naar harten aas.  

2.5.3.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op harten twee. Klik met de wijsvinger op de linkermuisknop en houdt deze 

ingedrukt. Beweeg de ingedrukte muisknop (met de kaart) in de richting van harten aas om de kaart 

met harten twee er bovenop te plaatsen.   
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 Er is een kleine marge voor het positioneren van de kaart.  

Wanneer de kaart op de juiste plaats staat verdwijnen de kaarten en verschijnt een hand met 

opgestoken duim op het scherm. 

2.5.3.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de hand met opgestoken duim verschijnt.  

Na enkele seconden verdwijnt de hand en is het beginscherm (kaarten) terug zichtbaar. De oefening 

kan herhaald worden.  

De oefening kan afgesloten worden met het kruisje in de rechterbovenhoek. 

2.5.3.6 Instructie 

Ga op dezelfde manier te werk als bij vorige oefening:  

 Wat zie je op het scherm? 

 Weet je wat je nu moet doen? 

 Uitvoering, eventueel demonstratie, demonstratie + verbaal, fysiek + verbaal 

 Betekenis opdrachtmuis? 

 

 Aandachtspunt:  

o merkt de deelnemer gelijkenissen/verschillen? (harten aas onderaan) 

o Is een leereffect merkbaar uit vorige oefeningen? (voornamelijk bij diegenen die 

moeite hadden met begrijpen en uitvoering). 

 

2.5.3.7 Bedenkingen voor observatie 

Idem  vorige oefening 

Geef speciale aandacht aan het leereffect over de verschillende kaartoefeningen heen. 

 

2.5.4 Oefening 4: kaarten 4 slepen positie niet vast  

Deze oefening bestaat uit een combinatie van voorgaande oefeningen. Telkens een uitvoering 

geslaagd is komt in een nieuwe scherm een verschillende voorstelling: harten aas boven, onder of in 

het midden (willekeurige volgorde). De deelnemer kan deze zelfstandig uitproberen. 

2.5.4.1 Beginscherm 

Idem 2.5.2.1-2-3 

2.5.4.2 Opdrachticoon 

Idem 2.5.2.1-2-3 

2.5.4.3 Doel 

Idem 2.5.2.1-2-3 

2.5.4.4 Uitvoering 

Idem 2.5.2.1-2-3, willekeurig met harten aas in bovenste,onderste of middelste positie. 



33 
 

2.5.4.5 Einde oefening 

Idem 2.5.2.1-2-3 

2.5.4.6 Instructie 

Noot!!!   Deelnemers die vorige proeven moeizaam doorlopen hebben (fysische begeleiding en 

verbale ondersteuning) maken deze oefening niet. 

 Deze oefening heb je al eens gedaan. Ik ga niets zeggen. Jij mag de oefening zelf doen. 

o Aan de deelnemer wordt gevraagd om de oefening twee keer na elkaar uit te voeren. 

 Merkt hij zelf op dat de positie van harten aas verschillend is in beide 

oefeningen? (verbaal of non-verbaal door de oefening van de eerste keer 

juist uit te voeren?) 

 Vervolgens mag de deelnemer naar keuze nog enkele keren de oefening uitvoeren (max 3) 

2.5.4.7 Bedenkingen voor observatie 

Vooral de waakzaamheid van de deelnemer wordt hier op de proef gesteld. Hoe reageert hij op de 

verandering van plaats van de kaarten? (voert spontaan de juiste handeling uit, geeft verbale 

opmerking, leert door trial and error, …) 

 

2.5.5 Oefening 5: kaarten 5 slepen 3 kaarten positie niet vast  

2.5.5.1 Beginscherm 

 Vier speelkaarten: Eén kaart (schoppen  twee) aan de linkerzijde, drie azen aan de 

rechterzijde.  

 Tussen harten twee en de drie azen staat een dik zwart vraagteken. Vanuit dit vraagteken 

vertrekken drie zwarte lijnen, respectievelijk  naar de drie verschillende azen. 

2.5.5.2 Opdrachticoon 

Twee computermuizen half overlappend met een zwarte pijl van links boven naar rechts onder 

(slepen) 

2.5.5.3 Doel 

 Een element selecteren en aanklikken, slepen en op een bepaalde plaats loslaten. (EASY ICT 

1.2.12. Selecteer, sleep en drop een object op een bepaalde plaats) 

 De muis (cursor) naar de kaart met schoppen/klaveren/harten twee bewegen, deze 

selecteren door met de wijsvinger te klikken op de linkermuisknop, de linkermuisknop 

ingedrukt laten en zo de kaart meenemen (slepen) naar de respectievelijke  aas.  

2.5.5.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op harten twee. Klik met de wijsvinger op de linkermuisknop en houdt deze 

ingedrukt. Beweeg de ingedrukte muisknop (met de kaart) in de richting van schoppen  aas om de 

kaart met schoppen twee er bovenop te plaatsen.   

 Er is een kleine marge voor het positioneren van de kaart.  

 

Op de plaats van schoppen twee ligt nu klaver twee, deze moet naar klaveren aas gesleept worden. 
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Op de plaats van klaveren twee ligt nu harten twee: deze moet naar harten aas gesleept worden. 

Wanneer de drie kaarten verplaats zijn verschijnt een hand met opgestoken duim. 

2.5.5.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de hand met opgestoken duim verschijnt.  

Na enkele seconden verdwijnt de hand en is het beginscherm (kaarten) terug zichtbaar. De oefening 

kan herhaald worden.  

Deze keer liggen er weer drie kaarten (waarde twee) in dezelfde volgorde, de azen zijn van plaats 

veranderd. 

De oefening kan afgesloten worden met het kruisje in de rechterbovenhoek. 

2.5.5.6 Instructie 

 Wat zie je op het scherm? 

o Bedoeling is te weten te komen of de deelnemer gelijkenissen/verschillen opmerkt. 

o Wanneer dit niet spontaan gebeurt kan de begeleider aanwijzingen geven.  

 Weet je nog welke oefening je daarnet gemaakt hebt? Is dit hetzelfde?  

o Het volstaat als de deelnemer kan uitleggen dat op de plaats van de harten twee nu 

een zwarte twee ligt en dat deze naar de respectievelijke aas gesleept dient te 

worden. Wanneer de deelnemer het verschil (andere kaart) niet opmerkt wijs hem er 

dan op. 

o Wanneer de deelnemer aangeeft dat de kaart op de harten aas moet gelegd worden 

wijs dan op het verschil van de kaart met cijfer 2. Schoppen twee hoort op schoppen 

aas. De opdracht blijft dezelfde , de kaarten zijn nu anders. 

o Laat de deelnemer deze handeling uitvoeren. 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Merkt de deelnemer op dat er geen duim verschenen is maar dat er andere kaart 

onder schoppen twee ligt?  

o Indien de deelnemer dit niet kan aangeven, wordt er doorgevraagd. 

 Welke kaart ligt er nu klaar? Wat wordt er van jou verwacht? 

o Wanneer de deelnemer de handeling kan verwoorden (of kan aangeven dat hij weet 

wat verwacht wordt door middel van wijzen of andere… ) laat dan de deelnemer de 

handeling uitvoeren. 

 Hoe reageert de deelnemer wanneer weer een nieuwe kaart verschijnt? Volg dezelfde 

werkwijze als hierboven.  

 Na drie oefeningen verschijnt de hand met opgestoken duim (hoe reageert de deelnemer?) 

 De oefening start automatisch terug. Laat de deelnemer naar eigen keuze nog één keer de 

volledige oefening uitvoeren (let op de spontane reactie bij de uitvoering) 

2.5.5.7 Bedenkingen voor observatie 

Idem 2.5.1.7. 

Geef speciale aandacht aan het leereffect over de verschillende kaartoefeningen heen. 
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Hoe reageert de deelnemer op het nieuwe concept van de oefening (nieuwe opdracht verschijnt 

onder vorige opdrachten, kaarten zijn wisselend van kleur, ….). 

Kan je aan het gedrag van de deelnemer merken of hij de opdrachten aangenaam vindt? Langdradig? 

Eentonig? ……………………………… 
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2.6 Reeks 6: Bij 

2.6.1 Oefening 1: bij 1 slepen 

2.6.1.1 Beginscherm 

Een bij aan de linkerkant van het scherm, een bloem aan de rechterkant. Tussen de bij en de bloem 

beweegt een tweede bij, deze vertrekt telkens opnieuw van de ene bij en verdwijnt  achter de bloem. 

2.6.1.2 Opdrachticoon 

Twee computermuizen half overlappend met een zwarte pijl van links boven naar rechts onder 

(slepen) 

2.6.1.3 Doel 

 Een element selecteren en aanklikken, slepen en op een bepaalde plaats loslaten. (EASY ICT 

1.2.12. Selecteer, sleep en drop een object op een bepaalde plaats) 

 De muis (cursor) naar de bij aan de linkerkant van het scherm brengen, deze selecteren door 

met de wijsvinger te klikken op de linkermuisknop, de linkermuisknop ingedrukt laten en zo 

de bij meenemen (slepen) en neerzetten op de bloem.  

2.6.1.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op de bij. Klik met de wijsvinger op de linkermuisknop en houdt deze ingedrukt. 

Beweeg de ingedrukte muisknop (met de bij) in de richting van de bloem om de bij er bovenop te 

plaatsen.  

 De ‘vliegende’ tweede bij die zich telkens verplaatst tussen de bij en de bloem kan voor 

verwarring zorgen en bijgevolg een storend element vormen. 

Wanneer de bij op de bloem gedropt wordt verdwijnt de bloem en verschijnen verschillende bijen op 

het scherm die samen een hartje vormen. 

2.6.1.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de vliegende bijen op het scherm verschijnen en een hart vormen. 

Na enkele seconden verdwijnen de bijen en is het beginscherm (bij en bloem) terug zichtbaar. De 

oefening kan herhaald worden.  

De oefening kan afgesloten worden met het kruisje in de rechterbovenhoek. 

2.6.1.6 Instructie 

 Wat zie je op het scherm? 

o Bedoeling is dat de bij, de bloem en de vliegende bij aan bod komen. Wordt de 

aandacht van de deelnemer getrokken door het opdrachticoon? 

o Wanneer dit niet spontaan gebeurt kan de begeleider aanwijzingen geven.  

 Zie je de bij, en de bloem? En de vliegende bij? (eventueel aanwijzen met de 

hand)  

  Waarom vliegt die andere bij steeds naar de bloem? 

o Het volstaat als de deelnemer kan uitleggen dat de bij op de bloem moet gaan zitten.  
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 Weet je wat je nu moet doen? 

o Wanneer de deelnemer kan verwoorden wat er moet gebeuren mag hij dit ook 

uitvoeren (het volstaat dat de deelnemer deze uitleg in zijn eigen woorden doet, ook 

de deelnemer die niet uit zijn woorden geraakt maar wel de indruk geeft de 

handeling te kunnen, mag de handeling uitvoeren). 

o Indien de deelnemer dit niet kan aangegeven wordt er doorgevraagd. Hoe zouden we 

kunnen zorgen dat de bij op de bloem komt? (peilen naar voorkennis ivm klikken, 

slepen, loslaten). 

 Wanneer de deelnemer denkt dit te kunnen mag hij dit uitproberen 

 Wanneer het niet lukt toon je de handeling voor 

 Daarna laat je de deelnemer opnieuw proberen 

o Wanneer dit niet lukt toon je nogmaals voor, deze keer met uitgebreide verbale 

instructie (geef  extra aandacht aan de fase waarin de uitvoering niet lukte) 

  Ik ga met de computermuis naar de bij, ik klik deze aan door met mijn 

wijsvinger  op de linkermuisknop te drukken, met de vinger blijven drukken, 

met de muis schuiven, zo kan ik de bij meenemen naar de bloem, daar laat ik 

mijn vinger weer los en de bij zit op de bloem 

 Laat de deelnemer de handeling uitvoeren met verbale begeleiding. 

o Als de deelnemer de handeling nog niet begrijpt of niet kan uitvoeren, begeleid dan 

fysisch en verbaal (laat hand op muis leggen, vinger indrukken, ingedrukt houden, 

muis verplaatsen, vinger loslaten). 

 Laat de deelnemer daarna opnieuw proberen 

o Indien de deelnemer de uitvoering in verschillende stapjes doet, leg dan uit dat je dat 

ook in één keer kan doen en vraag om dit één keer te proberen. 

 Als de deelnemer afgeleid wordt door de tweede bij krijgt hij nog een nieuwe 

kans om de oefening uit te voeren. 

 De oefening start automatisch terug. Laat de deelnemer naar eigen keuze nog één keer de 

volledige oefening uitvoeren . 

 Na de uitvoering van de opdracht wordt gevraagd aan de deelnemer wat er gebeurd is: de 

bloem is weg, er komen bijen op het scherm die samen een hart vormen (wat is de betekenis 

hiervan?) 

 Vraag wat de betekenis van de opdrachtmuis zou kunnen zijn.  

o Indien de deelnemer zelf het verband niet kan leggen (twee muizen over elkaar met 

een pijl insinueert een beweging), geef dan bijkomende uitleg. 

o Benoem de opdrachtmuis als ‘slepen’. 

2.6.1.7 Bedenkingen voor observatie 

Het gaat hier over een complexe handeling met verschillende deelhandelingen. Wanneer deze niet 

lukt is het belangrijk om de verschillende stadia te analyseren en te registreren waar de moeilijkheid 

zit. (zie ook vorige oefeningen) 

 Handeling motorisch: selecteren, slepen en droppen  

o Selecteren kwam reeds eerder aan bod(EASY ICT 1.2.9., selecteer een object met de 

muis) 

o Slepen, de linkermuisknop moet voldoende lang ingedrukt gehouden worden. 

Observeer of de deelnemer dit kan volhouden of doorheeft dat je dit in deze 
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oefening ook in verschillende stappen kan bekomen (klikken, slepen, loslaten, terug 

klikken, slepen, loslaten, … telkens opnieuw tot het object op de juiste plaats staat). 

o Loslaten, door de muisknop los te laten 

 Handeling visuomotorisch: op een bepaalde plaats 

o Niet alleen het motorische aspect maar ook de visuele perceptie is hier aan de orde. 

Ziet de deelnemer op welke plaats de bij moet komen? (dit kan je observeren door te 

vragen waar de bij moet komen als je het idee hebt dat de opdracht niet begrepen)  

Maakt hij gebruik van ‘trial en error’? ( dit merk je aan de willekeurige werkwijze van 

de deelnemer). Ziet de deelnemer waar de bij moet komen, maar is er een 

visuomotorisch probleem (net op de juiste plaats loslaten?  Dit kan je oberveren 

doordat de bij net naast de goedgekeurde zone terecht komt en de deelnemer 

meerdere pogingen nodig heeft om de kaart in de doelzone te droppen). 

 

 Zorgt de ‘vliegende’ tweede bij voor verwarring bij de deelnemer? Waaraan merk je dit? 

(bijvoorbeeld te vroeg loslaten van de ene bij, …) 

 

 Welke vorm van instructie heeft de deelnemer verder geholpen? (geef aan op welk moment: 

bij het begrijpen van de opdracht, bij de uitvoering,…) 
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2.7 Reeks 7: Blokjes 

2.7.1 Oefening 1: blokjes 1 oprapen 10 blokjes 

2.7.1.1 Beginscherm 

Wit scherm waarop geleidelijk aan tien blauwe blokjes verschijnen. Tegelijkertijd gaat in het midden 

onderaan een teller aftellen van tien naar één. Daarna verschijnt het woordje start. 

2.7.1.2 Opdrachticoon 

Muis met gebogen zwarte lijn (met de muis bewegen) 

2.7.1.3 Doel 

 Met de muis over het scherm bewegen zodat alle blokjes door de cursor ‘aangeraakt’ 

worden. Er hoeft niet geklikt te worden. (EASY ICT 1.2.2. Beweeg de muis over het hele 

scherm) 

2.7.1.4 Uitvoering 

Wacht tot alle blokjes op het scherm staan. Dit kan je zien aan het verschijnen van het woord ‘start’.  

Beweeg met de muis (cursor) over het scherm zodat alle blauwe blokjes door de muis (cursor) 

aangeraakt werden. De blokjes verdwijnen na aanraking. 

De oefening is gedaan als alle blokjes van het scherm verdwenen zijn en een hand met opgestoken 

duim verschijnt. 

2.7.1.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan als alle blokjes van het scherm verdwenen zijn en een hand met opgestoken 

duim verschijnt. 

De oefening kan niet herhaald worden en kan afgesloten worden met het kruisje in de 

rechterbovenhoek. 

2.7.1.6 Instructie 

Bereid de deelnemer voor vooraleer je de oefening open zet op het scherm. 

‘Er komt nu een totaal andere oefening’. Je mag eerst kijken en dan vertellen wat je allemaal ziet. 

 Wat zie je op het scherm? 

o Bedoeling is te weten te komen welke aspecten de aandacht trekken. Kan de 

deelnemer de opdracht afleiden uit de tekening? Wordt de aandacht van de 

deelnemer getrokken door de opdrachtmuis? 

o Wanneer dit niet spontaan gebeurt kan de begeleider aanwijzingen geven.  

 Wat gebeurt er op het scherm? Wat heb je allemaal gezien? Welk woord 

staat er (start)? Wat is de betekenis van het woord start? Wat zou de 

‘opdrachtmuis’ willen zeggen? 

o Besteed aandacht aan de opdrachtmuis (muis met gebogen zwarte lijn). Is deze al 

aan bod gekomen? Wat is het verschil (toon tekeningen van diegene die al wel 

aanbod gekomen zijn, ga na of de deelnemer nog weet wat de opdracht was). 



40 
 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Indien de opdracht duidelijk is voor de deelnemer laat hem dan de handeling 

uitvoeren. 

o Indien de opdracht niet duidelijk is verwijs dan naar het opdrachticoon en vertel dan 

welke handeling moet uitgevoerd worden (met de computermuis over het scherm 

gaan,over alle blauwe blokjes heen,  (enkel wanneer de deelnemer denkt dat er 

moet geklikt worden: je hoeft NIET te klikken).  Laat de deelnemer de handeling 

uitvoeren. 

o Indien de deelnemer de handeling niet kan uitvoeren, zorg dan voor verbale 

begeleiding (beweeg de muis (cursor, pijltje, handje) over het scherm zodat je over 

alle blauwe blokjes geweest bent. 

 De oefening start niet automatisch.  Het is niet nodig om deze te herhalen. Er komen nog 

oefeningen met blokjes. 

 Na de uitvoering van de opdracht wordt gevraagd aan de deelnemer wat er gebeurd is: de 

blokjes zijn weg, de hand met opgestoken duim verschijnt op het scherm (wat is de betekenis 

ervan?). 

 Toets of de deelnemer de betekenis van de opdrachtmuis kent. 

2.7.1.7 Bedenkingen voor observatie 

Zorgt de opbouw van het scherm voor verwarring? (aftellen van de cijfers, blokjes die verschijnen,…). 

Begrijpt de deelnemer de opdracht spontaan, is instructie nodig, welke? 

Is een leereffect uit andere oefeningen merkbaar? 

Welke moeilijkheden levert de oefening op? (op welk niveau? Begrijpen van de opdracht, uitvoering, 

…) 

 

2.7.2 Oefening 2: blokjes 2 klikken 10 blokjes  

2.7.2.1 Beginscherm 

Wit scherm waarop geleidelijk aan tien roze/paarse blokjes verschijnen. Tegelijkertijd gaat in het 

midden onderaan een teller aftellen van tien naar één. Daarna verschijnt het woordje start. 

2.7.2.2 Opdrachticoon 

Computermuis met zwarte pijl, gericht naar de linkermuisknop (klikken) 

2.7.2.3 Doel 

 Enkel klikken op de linkermuisknop (EASY ICT 1.2.9. Selecteer een object met de muis) 

 De muis (cursor) over het scherm bewegen en alle blokjes één keer aanklikken met de 

linkermuisknop . 

2.7.2.4 Uitvoering 

Wacht tot alle blokjes op het scherm staan. Dit kan je zien aan het verschijnen van het woord ‘start’.  

Beweeg met de muis (cursor) over het scherm en klik alle  blokjes  één keer aan. De blokjes 

verdwijnen na aanklikken. 



41 
 

De oefening is gedaan als alle blokjes van het scherm verdwenen zijn en een hand met opgestoken 

duim verschijnt. 

2.7.2.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan als alle blokjes van het scherm verdwenen zijn en een hand met opgestoken 

duim verschijnt. 

De oefening kan niet herhaald worden en kan afgesloten worden met het kruisje in de 

rechterbovenhoek. 

2.7.2.6 Instructie 

 Wat zie je op het scherm? 

o Bedoeling is te weten te komen of de deelnemer gelijkenissen/verschillen opmerkt 

met vorige oefeningen. Kan de deelnemer de opdracht afleiden uit de tekening? 

Wordt de aandacht van de deelnemer getrokken door het opdrachticoon? 

o Wanneer dit niet spontaan gebeurt kan de begeleider aanwijzingen geven.  

 Wat gebeurt er op het scherm? Wat heb je allemaal gezien? Welk woord 

staat er (start)? Wat is de betekenis van het woord start? (idem vorige 

oefening).  Wat zou de ‘opdrachtmuis’ willen zeggen? (merkt de deelnemer 

het verschil met de vorige opdracht?) 

o Besteed aandacht aan de opdrachtmuis (opdrachticoon). Is deze al aan bod 

gekomen? Wat is het verschil (toon tekeningen van diegene die al wel aanbod 

gekomen zijn, ga na of de deelnemer nog weet wat de opdracht was). 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Indien de opdracht duidelijk is voor de deelnemer laat hem dan de handeling 

uitvoeren. 

o Indien de opdracht niet duidelijk is verwijs dan naar het opdrachticoon en vertel dan 

welke handeling moet uitgevoerd worden (met de computermuis over het scherm 

gaan,alle blokjes aanklikken.  Laat de deelnemer de handeling uitvoeren.) 

o Indien de deelnemer de handeling niet kan uitvoeren, zorg dan voor verbale 

begeleiding (beweeg de muis (cursor, pijltje, handje) over het scherm en klik alle 

blokjes aan tot ze verdwenen zijn. 

 De oefening start niet automatisch.  Het is niet nodig om deze te herhalen. Er komen nog 

oefeningen met blokjes. 

 Na de uitvoering van de opdracht wordt gevraagd aan de deelnemer wat er gebeurd is: de 

blokjes zijn weg, de hand met opgestoken duim verschijnt op het scherm (wat is de betekenis 

ervan?). 

 Toets de betekenis van de opdrachtmuis (enkel wanneer deze nog niet spontaan door de 

deelnemer werd benoemd). 

2.7.2.7 Bedenkingen voor observatie 

Is een leereffect uit andere oefeningen merkbaar? Ziet de deelnemer gelijkenissen/verschil met 

vorige oefening? 

Begrijpt de deelnemer het opdrachticoon? 

Begrijpt de deelnemer de opdracht spontaan, is instructie nodig, welke? 
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Welke moeilijkheden levert de oefening op? (op welk niveau? Begrijpen van de opdracht, uitvoering, 

…) 

2.7.3 Oefening 3: blokjes 3 dubbelklikken 10 blokjes 

2.7.3.1 Beginscherm 

Idem vorige oefening., nu met blauwe blokjes. 

2.7.3.2 Opdrachticoon 

Computermuis met twee zwarte pijlen, gericht naar de linkermuisknop (dubbelklikken) 

2.7.3.3 Doel 

 Dubbel klikken op de linkermuisknop (EASY ICT 1.2.10. Dubbelklik op een specifiek groot 

object) 

 De muis (cursor) achtereenvolgens naar de verschillende blauwe blokjes bewegen, met de 

wijsvinger twee keer snel na elkaar op de linkermuisknop drukken 

2.7.3.4 Uitvoering 

Idem vorige oefening. 

Wacht tot alle blokjes op het scherm staan. Dit kan je zien aan het verschijnen van het woord ‘start’.  

Beweeg met de muis (cursor) over het scherm en klik alle blauwe  blokjes  met een dubbelklik aan. 

De blokjes verdwijnen na aanklikken.  

De oefening is gedaan als alle blokjes van het scherm verdwenen zijn en een hand met opgestoken 

duim verschijnt. 

2.7.3.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan als alle blokjes van het scherm verdwenen zijn en een hand met opgestoken 

duim verschijnt. 

De oefening kan niet herhaald worden en kan afgesloten worden met het kruisje in de 

rechterbovenhoek. 

2.7.3.6 Instructie 

Idem vorige oefening  

 Besteed vooral aandacht aan de wijziging van ‘opdrachticoon’: dubbelklikken. 

 

 De oefening start niet automatisch.  Het is niet nodig om deze te herhalen. Er komen nog 

oefeningen met blokjes. 

2.7.3.7 Bedenkingen voor observatie 

Idem vorige oefening 

Let vooral op het begrijpen van het opdrachticoon. Let de deelnemer hier spontaan op of dient hij 

erop gewezen te worden? 
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2.7.4 Oefening 4: blokjes 4 oprapen 20 blokjes  

2.7.4.1 Beginscherm 

Wit scherm waarop geleidelijk aan twintig blauwe blokjes verschijnen. Bi j deze oefening zijn er geen 

aftellende cijfers en komt er geen ‘start’ 

 

2.7.4.2 Opdrachticoon 

Muis met gebogen zwarte lijn (met de muis bewegen) 

2.7.4.3 Doel 

 Met de muis over het scherm bewegen zodat alle blokjes door de cursor ‘aangeraakt’ 

worden. Er hoeft niet geklikt te worden. (EASY ICT 1.2.2. Beweeg de muis over het hele 

scherm) 

2.7.4.4 Uitvoering 

Er moet niet gewacht worden tot alle blokjes op het scherm staan. 

Beweeg met de muis (cursor) over het scherm zodat alle blauwe blokjes door de muis (cursor) 

aangeraakt werden. De blokjes verdwijnen na aanraking.  

In het midden onderaan verschijnt een score tot 20 (1 punt per aangeraakt blokje) 

De oefening is gedaan als alle blokjes van het scherm verdwenen zijn  en de teller op 20 staat. In de 

linkerbovenhoek verschijnen de twintig blokjes  (4x5) samen met het woord SUPER. 

2.7.4.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan als alle blokjes van het scherm verdwenen zijn en in de linkerbovenhoek terug 

verschijnen (5x4), samen met het woord SUPER! 

Na enkele seconden verschijnen opnieuw 20 blokjes op het scherm en de oefening kan herbeginnen. 

De oefening kan afgesloten worden met het kruisje in de rechterbovenhoek. 

2.7.4.6 Instructie 

 Wat zie je op het scherm? 

o Bedoeling is te weten te komen of de deelnemer gelijkenissen/verschillen opmerkt 

met vorige oefeningen. Kan de deelnemer de opdracht afleiden uit de tekening? 

Wordt de aandacht van de deelnemer getrokken door het opdrachticoon? 

o Wanneer dit niet spontaan gebeurt kan de begeleider aanwijzingen geven.  

 Wat gebeurt er op het scherm? Wat heb je allemaal gezien? Wat zou de 

‘opdrachtmuis’ willen zeggen? 

o Besteed aandacht aan de opdrachtmuis (opdrachticoon). Is deze al aan bod 

gekomen? Wat is het verschil (toon tekeningen van diegene die al wel aanbod 

gekomen zijn, ga na of de deelnemer nog weet wat de opdracht was). 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Indien de opdracht duidelijk is voor de deelnemer laat hem dan de handeling 

uitvoeren. 
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o Indien de opdracht niet duidelijk is verwijs dan naar het opdrachticoon en vertel dan 

welke handeling moet uitgevoerd worden (met de computermuis over het scherm 

gaan,over alle blauwe blokjes heen,  (enkel wanneer de deelnemer denkt dat er 

moet geklikt worden). je hoeft NIET te klikken.  Laat de deelnemer de handeling 

uitvoeren. 

o Indien de deelnemer de handeling niet kan uitvoeren, zorg dan voor verbale 

begeleiding (beweeg de muis (cursor, pijltje, handje) over het scherm zodat je over 

alle blauwe blokjes geweest bent). 

 De oefening herstart automatisch.  Indien de deelnemer dit wenst kan de oefening nog één 

keer herhaald worden.  

 Na de uitvoering van de opdracht wordt gevraagd aan de deelnemer wat er gebeurd is: de 

blokjes zijn weg, er is een score tot 20, in de linkerbovenhoek verschijnen een reeks blokjes 

met het woord SUPER (wat is de betekenis ervan?). 

 Toets de betekenis van de opdrachtmuis (enkel wanneer deze nog niet spontaan door de 

deelnemer werd benoemd). 

 

2.7.4.7 Bedenkingen voor observatie 

Begrijpt de deelnemer de opdracht spontaan, is instructie nodig, welke? Is een leereffect uit andere 

oefeningen merkbaar? 

Welke moeilijkheden levert de oefening op? (op welk niveau? Begrijpen van de opdracht, uitvoering, 

…) 

Zorgt het scherm voor verwarring? (optellen van de score), Wordt het optellen van de score 

opgemerkt? Wordt hier betekenis aan gegeven, als belangrijk ervaren?.... 

 

2.7.5 Oefening 5: blokjes 5 klikken 20 blokjes  

Idem vorige oef. Nu met opdrachticoon ‘klikken’ en rode blokjes. 

2.7.5.1 Beginscherm 

Wit scherm waarop geleidelijk aan twintig rode blokjes verschijnen.  

2.7.5.2 Opdrachticoon 

Computermuis met zwarte pijl, gericht naar de linkermuisknop (klikken) 

2.7.5.3 Doel 

 Enkel klikken op de linkermuisknop (EASY ICT 1.2.9. Selecteer een object met de muis) 

 De muis (cursor) over het scherm bewegen en alle blokjes één keer aanklikken met de 

linkermuisknop . 

2.7.5.4 Uitvoering 

Er moet niet gewacht worden tot alle blokjes op het scherm staan. 

Beweeg met de muis (cursor) over het scherm en klik alle rode  blokjes  één keer aan. De blokjes 

verdwijnen na aanklikken. 
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In het midden onderaan verschijnt een score tot 20 (1 punt per aangeraakt blokje) 

De oefening is gedaan als alle blokjes van het scherm verdwenen zijn  en de teller op 20 staat. In de 

linkerbovenhoek verschijnen de twintig blokjes  (4x5) samen met het woord SUPER. 

2.7.5.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan als alle blokjes van het scherm verdwenen zijn en in de linkerbovenhoek terug 

verschijnen (5x4), samen met het woord SUPER! 

Na enkele seconden verschijnen opnieuw 20 blokjes op het scherm en de oefening kan herbeginnen. 

De oefening kan afgesloten worden met het kruisje in de rechterbovenhoek. 

2.7.5.6 Instructie 

Idem  vorige oefening 

 Besteed vooral aandacht aan de wijziging van ‘opdrachticoon’: klikken. 

 Laat de oefening uitvoeren 

 De oefening herstart automatisch . Het is niet nodig om deze nog eens te herhalen. Wijs erop 

dat er nog een andere oefening met blokjes komt. 

 

2.7.5.7 Bedenkingen voor observatie 

Is een leereffect uit andere oefeningen merkbaar? Ziet de deelnemer gelijkenissen/verschil met 

vorige oefening? 

Begrijpt de deelnemer het opdrachticoon? 

Begrijpt de deelnemer de opdracht spontaan, is instructie nodig, welke? 

Welke moeilijkheden levert de oefening op? (op welk niveau? Begrijpen van de opdracht, uitvoering, 

…) 

 

2.7.6 Oefening 6: blokjes 6 dubbelklikken 20 blokjes  

Idem oefening 2.7.4. Nu met opdrachticoon ‘dubbelklikken’ en groene blokjes. 

2.7.6.1 Beginscherm 

Wit scherm waarop geleidelijk aan twintig groene blokjes verschijnen.  

2.7.6.2 Opdrachticoon 

Computermuis met twee zwarte pijlen, gericht naar de linkermuisknop (dubbelklikken) 

2.7.6.3 Doel 

 Dubbel klikken op de linkermuisknop (EASY ICT 1.2.10. Dubbelklik op een specifiek groot 

object) 

 De muis (cursor) achtereenvolgens naar de verschillende groene blokjes bewegen, met de 

wijsvinger twee keer snel na elkaar op de linkermuisknop drukken 
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2.7.6.4 Uitvoering 

Er moet niet gewacht worden tot alle blokjes op het scherm staan. 

Beweeg met de muis (cursor) over het scherm en klik alle groene blokjes  met een dubbelklik aan. De 

blokjes verdwijnen na aanklikken. 

In het midden onderaan verschijnt een score tot 20 (1 punt per aangeraakt blokje) 

De oefening is gedaan als alle blokjes van het scherm verdwenen zijn  en de teller op 20 staat. In de 

linkerbovenhoek verschijnen de twintig blokjes  (4x5) samen met het woord SUPER. 

2.7.6.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan als alle blokjes van het scherm verdwenen zijn en in de linkerbovenhoek terug 

verschijnen (5x4), samen met het woord SUPER! 

Na enkele seconden verschijnen opnieuw 20 blokjes op het scherm en de oefening kan herbeginnen. 

De oefening kan afgesloten worden met het kruisje in de rechterbovenhoek. 

2.7.6.6 Instructie 

Idem vorige oefening.  

 Besteed vooral aandacht aan de wijziging van ‘opdrachticoon’: dubbelklikken. 

 Laat de oefening uitvoeren 

 De oefening herstart automatisch . Het is niet nodig om deze nog eens te herhalen. Wijs erop 

dat er nog een andere oefeningenset komt. 

 

2.7.6.7 Bedenkingen voor observatie 

Is een leereffect uit andere oefeningen merkbaar? Ziet de deelnemer gelijkenissen/verschil met 

vorige oefening? 

Begrijpt de deelnemer het opdrachticoon? 

Begrijpt de deelnemer de opdracht spontaan, is instructie nodig, welke? 

Welke moeilijkheden levert de oefening op? (op welk niveau? Begrijpen van de opdracht, uitvoering 

zoals het dubbelklikken, geeft dit frustraties,…. 
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2.8 Reeks 8: Cirkels 
 

2.8.1 Oefening 1: cirkels 1 oprapen 

2.8.1.1 Beginscherm 

Groene achtergrond waarop blauwe cirkels verschijnen. Wanneer geen actie ondernomen wordt 

verschijnen maximum drie blauwe cirkels. 

2.8.1.2 Opdrachticoon 

Muis met gebogen zwarte lijn (met de muis bewegen) 

2.8.1.3 Doel 

 Met de muis over het scherm bewegen zodat alle cirkels (bollen) door de cursor ‘aangeraakt’ 

worden. Er hoeft niet geklikt te worden. (EASY ICT 1.2.2. Beweeg de muis over het hele 

scherm) 

2.8.1.4 Uitvoering 

Er moet niet gewacht worden tot alle cirkels  op het scherm staan. Hoe sneller gestart wordt , hoe 

hoger de score die kan behaald worden. 

 Beweeg met de muis (cursor) over het scherm zodat alle blauwe cirkels door de muis (cursor) 

aangeraakt werden. De cirkels verdwijnen na aanraking.  

In het midden onderaan verschijnt een score  (1 punt per aangeraakt blokje). De score loopt verder 

zolang er cirkels aangeraakt worden. 

 Vanaf het moment dat er drie cirkels tesamen op het scherm verschijnen ‘blokkeert’ de 

toeloop van cirkels.  Dit wil zeggen dat er geen nieuwe meer bij komen en dat enkel het 

aanraken van de drie laatste cirkels nog voor een score van drie extra punten kan zorgen en 

de oefening kan laten beëindigen. 

De oefening is gedaan als alle blokjes van het scherm verdwenen zijn. De teller stopt met tellen, vier 

blauwpaarse bollen verschijnen op het scherm, worden groter en verdwijnen weer. De oefening 

wordt opnieuw opgestart.    

Deze oefening geeft de mogelijkheid om de snelheid van het aanraken van objecten  op het scherm 

te oefenen. Ook het volhouden van de aandacht wordt hier op de proef gesteld (volgehouden 

aandacht en aangepaste reactie maken dat er bollen blijven verchijnen en dat de score blijft 

oplopen). 

2.8.1.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan als alle blauwe cirkels van het scherm verdwenen zijn, de score niet meer 

verder optelt en vier blauwpaarse cirkels op het scherm verschijnen.  

Na enkele seconden verschijnen opnieuw blauwe cirkels op het scherm en de oefening kan 

herbeginnen. 

De oefening kan afgesloten worden met het kruisje in de rechterbovenhoek. 
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2.8.1.6 Instructie 

 Vooraleer je de oefening openzet vertel je aan de deelnemer dat je geen vragen gaat stellen, 

maar dat hij volledig zelfstandig aan de oefening mag beginnen. 

o Let op de reactie van de deelnemer bij de start van de  oefening 

 Begint hij meteen aan de uitvoering? 

 Bekijkt hij eerst het opdrachticoon/wordt hier betekenis aan gegeven. 

o Hoe verloopt de uitvoering?  

 Hoe reageert de deelnemer op het verschijnen van de score 

 Wanneer er geen nieuwe bollen verschijnen? 

 Bij het stoppen van de oefening? (vier cirkels die samen ronddraaien) 

 Laat de deelnemer na het beëindigen van de eerste poging zijn ervaringen vertellen. Welke 

elementen vallen hem op? Heeft hij de oefening begrepen? 

 

 De oefening herstart spontaan. Deze blokkeert als er geen onmiddellijke uitvoering volgt 

(drie bollen blijven staan op het scherm) 

 Zeg aan de deelnemer dat hij de ‘drie cirkels’ mag opruimen en dan onmiddellijk aan de 

nieuwe oefening mag beginnen. Wijs erop dat als hij heel snel werkt er ook heel veel bollen 

zullen komen en hij vele punten kan behalen. (hoe reageert de deelnemer hierop? Zijn 

punten belangrijk?) 

 

 De oefening herstart automatisch.  Indien de deelnemer dit wenst kan de oefening nog één 

keer herhaald worden.  

 Na de uitvoering van de opdracht wordt gevraagd aan de deelnemer wat er gebeurd is: de 

blokjes zijn weg, er is een score, er verschijnen vier draaiende bollen (wat is de betekenis 

ervan? Begrijpt de deelnemer de betekenis van de score?). 

 Toets de betekenis van de opdrachtmuis 

2.8.1.7 Bedenkingen voor observatie 

Begrijpt de deelnemer de opdracht spontaan, is instructie nodig, welke? Is een leereffect uit andere 

oefeningen merkbaar? 

Welke moeilijkheden levert de oefening op? (op welk niveau? Begrijpen van de opdracht, uitvoering, 

…) 

Zorgt het scherm voor verwarring? (optellen van de score), Wordt het optellen van de score 

opgemerkt? Wordt hier betekenis aan gegeven, als belangrijk ervaren?.... 

Noteer de verschillende scores die de deelnemer behaalt. 

 

2.8.2 Oefening 2: cirkels 2: klikken  

Idem als vorige oefening, nu met opdrachticoon ‘klikken’ en  rode cirkels.   

2.8.2.1 Beginscherm 

Roze achtergrond waarop rode cirkels verschijnen. Wanneer geen actie ondernomen wordt 

verschijnen maximum drie rode cirkels. 
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2.8.2.2 Opdrachticoon 

Muis met één zwarte pijl (klikken) 

2.8.2.3 Doel 

 Met de muis over het scherm bewegen en alle cirkels aanklikken. (EASY ICT 1.2.9. selecteer 

een object met de muis) 

2.8.2.4 Uitvoering 

Idem als vorige oefening, nu met opdrachticoon ‘klikken’ en  rode cirkels.   

2.8.2.5 Einde oefening 

Idem als vorige oefening.,nu met opdrachticoon ‘klikken’ en  rode cirkels.   

2.8.2.6 Instructie 

Idem als vorige oefening, nu met opdrachticoon ‘klikken’ en  rode cirkels.   

 Besteed vooral aandacht aan de wijziging van ‘opdrachticoon’: klikken. 

 Laat de oefening uitvoeren 

 De oefening herstart automatisch. Het is niet nodig om deze nog eens te herhalen. Wijs erop 

dat er nog een andere oefening met cirkels komt. 

2.8.2.7 Bedenkingen voor observatie 

Begrijpt de deelnemer de opdracht spontaan, is instructie nodig, welke? Is een leereffect uit andere 

oefeningen merkbaar? 

Welke moeilijkheden levert de oefening op? (op welk niveau? Begrijpen van de opdracht, uitvoering, 

…) 

Zorgt het scherm voor verwarring? (optellen van de score), Wordt het optellen van de score 

opgemerkt? Wordt hier betekenis aan gegeven, als belangrijk ervaren?.... 

Noteer de verschillende scores die de deelnemer behaalt. 

 

2.8.3 Oefening 3: cirkels 3 dubbelklikken  

Idem als vorige oefening,nu met opdrachticoon ‘dubbelklikken’ en  blauwe cirkels.   

2.8.3.1 Beginscherm 

Lichtblauwe achtergrond waarop blauwe cirkels verschijnen. Wanneer geen actie ondernomen wordt 

verschijnen maximum vier blauwe cirkels. 

2.8.3.2 Opdrachticoon 

Muis met twee zwarte pijlen (dubbelklikken) 

2.8.3.3 Doel 

 Met de muis over het scherm bewegen en alle cirkels ‘dubbel’ aanklikken. (EASY ICT 1.2.10. 

dubbelklik op een specifiek groot object) 
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2.8.3.4 Uitvoering 

Idem als vorige oefening.,nu met opdrachticoon ‘dubbelklikken’ en  blauwe cirkels.   

2.8.3.5 Einde oefening 

Idem als vorige  oefening,nu met opdrachticoon ‘dubbelklikken’ en  blauwe cirkels.   

2.8.3.6 Instructie 

Idem als vorige oefening.,nu met opdrachticoon ‘dubbelklikken’ en  blauwe cirkels.   

 Besteed vooral aandacht aan de wijziging van ‘opdrachticoon’: klikken. 

 Laat de oefening uitvoeren 

 De oefening herstart automatisch. Het is niet nodig om deze nog eens te herhalen. Wijs erop 

dat er nog andere oefeningenreeksen komen. 

2.8.3.7 Bedenkingen voor observatie 

Begrijpt de deelnemer de opdracht spontaan, is instructie nodig, welke? Is een leereffect uit andere 

oefeningen merkbaar? 

Welke moeilijkheden levert de oefening op? (op welk niveau? Begrijpen van de opdracht, uitvoering - 

dubbelklikken, …) 

Zorgt het scherm voor verwarring? (optellen van de score), Wordt het optellen van de score 

opgemerkt? Wordt hier betekenis aan gegeven, als belangrijk ervaren?.... 

Noteer de verschillende scores die de deelnemer behaalt. 
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2.9 Reeks 9: Robot 

2.9.1 Oefening 1: Robot 1 

2.9.1.1 Beginscherm 

Grijze achtergrond met rechtsonder de figuur van een robot. 

2.9.1.2 Opdrachticoon 

Computermuis met klok (een tijdje stilhouden) 

2.9.1.3 Doel 

 De muis stabiel houden (EASY ICT 1.2.1. Houd de muis stabiel) 

 De muis stilhouden gedurende 10 seconden 

 Praktisch: cursor op de robot plaatsen, tien seconden laten staan 

2.9.1.4 Uitvoering 

Plaats de cursor (via muis) op de robot. Rechts van de robot verschijnt het getal 10.  

 Zolang de cursor op de robot staan zal een getal naast de robot verschijnen, aftellend van 10 

tot 1. Dit betekent dat de muis (cursor, handje) tien seconden lang stilgehouden werd. Na 

verloop van de tien seconden verschijnt een nieuw scherm: een hond schuift van links naar 

rechts over het scherm. Dit wil zeggen dat de opdracht succesvol werd beëindigd. 

 Wanneer de muis verschoven wordt, en de cursor niet op de robot blijft, stopt het aftellen 

van de tijd. Wanneer de cursor terug op de robot komt, begint het aftellen opnieuw. Dit 

gebeurt zolang het totaal van 10 seconden niet bereikt werd. 

2.9.1.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de hond over het scherm geschoven is. 

De oefening herstart automatisch, zelfde scherm, mannetje op dezelfde plaats. 

De oefening wordt afgesloten door het scherm te sluiten met het kruisje bovenaan rechts. 

2.9.1.6 Instructie 

 Wat zie je op dit scherm? 

o Bedoeling is dat de robot en het opdrachticoon aan bod komen. 

o Wanneer dit niet spontaan gebeurt kan de begeleider aanwijzingen geven. 

 Zie je de robot (eventueel aanwijzen met de hand) 

 En de computermuis met de klok? Weet je nog wat dit wil zeggen? (wanneer 

de deelnemer het icoon niet herkent kan je hem herinneren aan de opdracht 

met de boom (oefeningen groep  1) en de rode bol of de opdracht met de 

raket (oefeningen groep 2).… 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Bedoeling is hier om te toetsen of deelnemer weet wat verwacht wordt.  

 Deelnemers die zelf ontdekken wat op het scherm staat en zelf tot de 

opdracht komen verwoorden wat ze moeten doen. 

 Waarschijnlijk zal een aantal deelnemers de muis in de hand nemen en de 

opdracht meteen willen uitvoeren.  

o Laat de deelnemer de opdracht uitvoeren. 
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 Na de uitvoering wordt aan de deelnemer gevraagd wat er gebeurd is: cijfers gezien op het 

scherm, daarna verschijnt een hond die over het scherm schuift. 

 De oefening herstart automatisch. Laat de deelnemer nog één keer dezelfde opdracht 

uitvoeren. 

 Toets de betekenis  van de opdrachtmuis wanneer dit nog niet aan bod kwam 

2.9.1.7 Bedenkingen voor observatie   

Let hier vooral op het ‘herkennen’ van de opdracht en het ‘herinneren’ van het icoon.  

 

2.9.2 Oefening 2: Robot 2  

Analoog aan vorige oefening. nu met ‘vrouwtjes’ robot op willekeurige plaats, aftelling cijfers 

rechtsonderaan naast computericoon. 

2.9.2.1 Beginscherm 

Grijze achtergrond met de figuur van een (vrouwtjes) robot. 

2.9.2.2 Opdrachticoon 

Computermuis met klok (een tijdje stilhouden) 

2.9.2.3 Doel 

 De muis stabiel houden (EASY ICT 1.2.1. Houd de muis stabiel) 

 De muis stilhouden gedurende 10 seconden 

 Praktisch: cursor op de robot plaatsen, tien seconden laten staan 

2.9.2.4 Uitvoering 

Plaats de cursor (via muis) op de robot. Rechts van de robot verschijnt het getal 10.  

 Zolang de cursor op de robot staan zal een getal onderaan op het scherm verschijnen, 

aftellend van 10 tot 1. Dit betekent dat de muis (cursor, handje) tien seconden lang 

stilgehouden werd. Na verloop van de tien seconden verschijnt een nieuw scherm: een hond 

schuift van rechts naar links over het scherm. Dit wil zeggen dat de opdracht succesvol werd 

beëindigd. 

 Wanneer de muis verschoven wordt, en de cursor niet op de robot blijft, stopt het aftellen 

van de tijd. Wanneer de cursor terug op de robot komt, begint het aftellen opnieuw. Dit 

gebeurt zolang het totaal van 10 seconden niet bereikt werd. 

2.9.2.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de hond over het scherm geschoven is. 

De oefening herstart automatisch, zelfde scherm, robot op een willekeurige plaats. 

De oefening wordt afgesloten door het scherm te sluiten met het kruisje bovenaan rechts. 

2.9.2.6 Instructie 

Vertel dat er een gelijkaardige opdracht aan de vorige aankomt en dat de deelnemer deze zelfstandig 

mag uitvoeren. 
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Spoor de deelnemer aan om de opdracht enkele keren na elkaar uit te voeren (een drietal keren). Let 

op zijn reactie (merkt de deelnemer op dat de robot op een andere plaats staat, dat het een andere 

robot is? Dat de aftelling van de cijfers onderaan naast het computericoon gebeurt, dat de hond nu 

van rechts naar links over het scherm schuift?....). 

2.9.2.7 Bedenkingen voor observatie 

Let op de reactie van de deelnemer. Merkt hij de gelijkenissen/verschillen met de vorige oefening op 

(robot telkens op een verschillende plaats, aftellende cijfers onderaan). Let de deelnemer tijdens de 

uitvoering op de aftellende cijfers (en begrijpt hij dat het hier over een duurtijd van tien tellen gaat?) 
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2.10 Reeks 10: puzzel 1 

2.10.1 Oefening 1: puzzel 1 dubbelklikken 

2.10.1.1 Beginscherm 

Witte achtergrond met willekeurig vier puzzelstukken verspreid over de pagina. Sommige 

puzzelstukken overlappen elkaar.  

2.10.1.2 Opdrachticoon 

Computermuis met twee zwarte pijlen, gericht naar de linkermuisknop (dubbelklikken) 

2.10.1.3 Doel 

 Dubbel klikken op de linkermuisknop (EASY ICT 1.2.10. Dubbelklik op een specifiek groot 

object) 

 De muis (cursor) naar de versschillende puzzelstukken bewegen, met de wijsvinger twee keer 

snel na elkaar op de linkermuisknop drukken (en dit herhalen  voor elk puzzelstuk) 

 De vier puzzelstukken vormen samen een prent. 

2.10.1.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op één van de puzzelstukken. Dubbelklik op de linkermuisknop. Het puzzelstuk 

verandert van plaats. 

 Herhaal dit voor de drie andere puzzelstukken. 

 De verschillende puzzelstukken vormen samen een figuur. 

Als de figuur gevormd is gaat deze ronddraaien en vergroot op het scherm komen. Dit is het signaal 

dat de oefening ten einde is. 

2.10.1.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de gevormde figuur vergroot op het scherm komt. 

De oefening wordt spontaan herhaald, de puzzelstukken zijn weer willekeurig over het scherm 

verspreid. 

De oefening wordt afgesloten door het scherm te sluiten met het kruisje bovenaan rechts. 

2.10.1.6 Instructie 

 Wat zie je op het scherm? 

o Heeft de persoon enkel aandacht voor de puzzelstukken, de opdrachtmuis of allebei? 

 Weet je wat je nu moet doen? 

o Indien de persoon kan vertellen wat de opdracht is, peil dan ook hoe het komt dat hij 

dit weet? (heeft al dergelijke oefening gemaakt op de computer, legt  het verband 

tussen de puzzelstukken en de ‘opdrachtmuis’, ….) 

o Indien de persoon niet op een verbale manier kan vertellen wat de bedoeling is kan 

hij het misschien ook met minder woorden en aanwijzen wat de bedoeling is. 

 Laat de deelnemer de opdracht uitvoeren. 

o Indien je merkt dat de opdracht niet goed begrepen is (klikt bijvoorbeeld maar een 

enkele keer, probeert op de puzzelstukken te klikken die al gelegd zijn), wijs de 

deelnemer er dan op om nog eens goed naar de ‘opdrachtmuis’ te kijken.  
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o Werk de oefening af onder verbale begeleiding (door middel van vragen stellen). 

 Indien de opdracht onduidelijk blijft voor de deelnemer, geef dan verbale 

instructie tijdens de uitvoering van de opdracht.(eventueel demonstratie, 

verbale begeleiding, fysische begeleiding),  

 De opdracht verschijnt opnieuw op het scherm.  

o Indien de deelnemer problemen heeft met dubbelklikken laat je de oefening niet 

herhalen. Zeg aan de deelnemer dat er ook nog andere oefeningen met puzzels 

komen. 

o Indien de deelnemer in de vorige opdracht slaagde, laat hem dan nog één keer deze 

opdracht uitvoeren. (merkt hij op dat de puzzelstukken nu op een andere plaats 

klaarliggen?) 

 Toets de betekenis van de opdrachtmuis indien deze nog niet aan bod kwam 

2.10.1.7 Bedenkingen voor observatie 

Aandacht gaat hier naar het spontaan begrijpen van de opdracht, herkennen van de ‘opdrachtmuis’, 

uitvoeren van de handeling ‘dubbelklikken’.  Hoe zit het met de frustratiedrempel. 

Weet de deelnemer dat hij niet meer moet klikken op de stukken die al verplaatst zijn? Ontstaat er 

verwarring over het wel of niet aanklikken van de reeds verplaatste puzzelstukken? (Dit kan je 

merken aan het gedrag van de deelnemer doordat ook op de verplaatste puzzelstukken geklikt 

wordt, misschien merkt de deelnemer spontaan op dat je op deze puzzelstukken niet meer moet 

klikken en verwoordt hij dit, of misschien negeert de deelnemer spontaan de reeds verplaatste 

dubbelstukken (inzicht)). 

 

2.10.2 Oefening 2: puzzel 1 linksklikken  

Idem als vorige oefening. zelfde puzzel, opdracht ‘klikken’ 

2.10.2.1 Beginscherm 

Witte achtergrond met willekeurig vier puzzelstukken verspreid over de pagina. Sommige 

puzzelstukken overlappen elkaar.  

2.10.2.2 Opdrachticoon 

Computermuis met één zwarte pijlen, gericht naar de linkermuisknop (klikken) 

2.10.2.3 Doel 

 Klikken op de linkermuisknop (EASY ICT 1.2.9. Selecteer een object met de muis) 

 De muis (cursor) naar de versschillende puzzelstukken bewegen, met de wijsvinger één keer 

op de linkermuisknop drukken (en dit herhalen  voor elk puzzelstuk) 

 De vier puzzelstukken vormen samen een prent. 

2.10.2.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op één van de puzzelstukken. Klik op de linkermuisknop. Het puzzelstuk verandert 

van plaats. 

 Herhaal dit voor de drie andere puzzelstukken. 

 De verschillende puzzelstukken vormen samen een figuur. 
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Als de figuur gevormd is gaat deze ronddraaien en vergroot op het scherm komen. Dit is het signaal 

dat de oefening ten einde is. 

2.10.2.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de gevormde figuur vergroot op het scherm komt. 

De oefening wordt spontaan herhaald, de puzzelstukken zijn weer willekeurig over het scherm 

verspreid. 

De oefening wordt afgesloten door het scherm te sluiten met het kruisje bovenaan rechts. 

2.10.2.6 Instructie 

Zelfde als vorige oefening, nu met  enkelvoudig klikken. 

Geef geen instructie. Vraag aan de deelnemer om goed te kijken en de opdracht zelfstandig uit te 

voeren. 

 Is de uitvoering meteen correct of probeert de deelnemer ‘dubbelklikken’ (zie vorige 

opdracht.) 

o Indien de uitvoering correct is, prijs de deelnemer voor de correcte uitvoering. Vraag 

hoe hij wist wat er verwacht werd (heeft hij gelet op opdrachtmuis, kan hij dit ook zo 

benoemen?) 

o Indien de uitvoering niet correct is (bijvoorbeeld dubbelklik), vraag om ‘nog eens 

goed te kijken’, …. ‘wat zegt de opdrachtmuis’….wijs eventueel op de opdrachtmuis 

als hij deze over het hoofd ziet. Toets de kennis over de opdrachtmuis, laat de plaat 

zien met de verschillende opdrachtmuizen.(Let op: de puzzelstukken veranderen ook 

van plaats bij een dubbelklik, goede observatie is hier belangrijk!) 

o (eventueel demonstratie, verbale begeleiding, fysische begeleiding),  

 Toets de betekenis van de opdrachtmuis indien deze nog niet aan bod kwam. 

 

2.10.2.7 Bedenkingen voor observatie 

Aandacht gaat hier naar het spontaan begrijpen van de opdracht, herkennen van de ‘opdrachtmuis’. 

Is er een leereffect uit de vorige oefening merkbaar? (Weet de deelnemer dat hij niet meer moet 

klikken op de stukken die al verplaatst zijn? Ontstaat er verwarring over het wel of niet aanklikken 

van de reeds verplaatste puzzelstukken? ….). 

 

2.10.3 Oefening 3: puzzel 1 oprapen 

Idem als vorige oefening. zelfde puzzel, opdracht ‘oprapen’ 

2.10.3.1 Beginscherm 

Witte achtergrond met puzzel in grijswaarden, willekeurig vier gekleurde puzzelstukken verspreid 

over de pagina. Sommige puzzelstukken overlappen elkaar (of de puzzelfiguur in grijswaarde).  

2.10.3.2 Opdrachticoon 

Computermuis met gebogen zwarte lijn (met de muis bewegen) 
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2.10.3.3 Doel 

 Met de muis over het scherm bewegen zodat alle blokjes door de cursor ‘aangeraakt’ 

worden. Er hoeft niet geklikt te worden. (EASY ICT 1.2.2. Beweeg de muis over het hele 

scherm) 

 De muis (cursor) over de versschillende puzzelstukken bewegen. 

 De vier puzzelstukken vormen samen een prent. 

 

2.10.3.4 Uitvoering 

Beweeg met de muis (cursor) over het scherm zodat alle puzzelstukken door de muis (cursor) 

aangeraakt worden. De puzzelstukjes veranderen van plaats en komen terecht in de puzzelfiguur met 

grijswaarden.  

Als de figuur gevormd is gaat deze ronddraaien en vergroot op het scherm komen. Dit is het signaal 

dat de oefening ten einde is. 

2.10.3.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de gevormde figuur vergroot op het scherm komt. 

De oefening wordt spontaan herhaald, de puzzelstukken zijn weer willekeurig over het scherm 

verspreid. 

De oefening wordt afgesloten door het scherm te sluiten met het kruisje bovenaan rechts. 

2.10.3.6 Instructie 

Zelfde opdracht als vorige oefening  

 Vraag aan de deelnemer om goed te kijken en te verwoorden wat hij moet doen. 

o Kijkt de deelnemer spontaan naar het icoon? Valt de onderliggende puzzel in 

grijswaarden op?  

 Indien de deelnemer aangeeft niet te weten wat verwacht wordt, geef dan 

aanwijzingen door middel van het stellen van vragen: wat zie je allemaal, heb 

je ook de opdrachtmuis gezien? Weet je nog wat deze betekent? Herinner de 

deelnemer aan een voorgaande oefening (over de blokjes of cirkels 

heengaan tot ze allemaal van het scherm verdwenen zijn). Toon eventueel 

de kaart met de verschillende ‘opdrachtmuizen’.  

 Is de uitvoering meteen correct of probeert de deelnemer ‘klikken of dubbelklikken’ (zie 

vorige opdracht.) 

o Indien de uitvoering correct is, prijs de deelnemer voor de correcte uitvoering. Vraag 

hoe hij wist wat hij moest doen? 

o Indien de uitvoering niet correct is, vraag om ‘nog eens goed te kijken’, …. ‘wat zegt 

de opdrachtmuis’…., wijs eventueel op de opdrachtmuis als hij deze over het hoofd 

ziet. Toets de kennis over de opdrachtmuis, laat de plaat zien met de verschillende 

opdrachtmuizen. 

o (eventueel opdracht voorzeggen, demonstreren, verbaal begeleiden, fysiek 

begeleiden) 
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 Op vraag van de deelnemer kan de oefening één keer herhaald worden, anders wordt 

overgegaan naar de volgende oefening.  

 Toets de betekenis van de opdrachtmuis indien deze nog niet aan bod kwam. 

2.10.3.7 Bedenkingen voor observatie 

Is er een leereffect uit de vorige oefening merkbaar?  Aandacht gaat hier naar het spontaan 

begrijpen van de opdracht, herkennen van de ‘opdrachtmuis’. 

 

2.10.4 Oefening 4: puzzel 1 slepen  

Idem als vorige oefening. zelfde puzzel, opdracht ‘slepen’ 

2.10.4.1 Beginscherm 

Witte achtergrond met puzzel in grijswaarden, willekeurig vier gekleurde puzzelstukken verspreid 

over de pagina. Sommige puzzelstukken overlappen elkaar (of de puzzelfiguur in grijswaarde).  

2.10.4.2 Opdrachticoon 

Twee computermuizen half overlappend met een zwarte pijl van links boven naar rechts onder 

(slepen) 

2.10.4.3 Doel 

 Een element selecteren en aanklikken, slepen en op een bepaalde plaats loslaten. (EASY ICT 

1.2.12. Selecteer, sleep en drop een object op een bepaalde plaats) 

 De muis (cursor) achtereenvolgens naar de puzzelstukken bewegen, deze telkens selecteren 

door met de wijsvinger te klikken op de linkermuisknop, de linkermuisknop ingedrukt laten 

en zo het puzzelstuk meenemen (slepen) naar de puzzel in grijswaarde en op de 

overeenkomstige plaats weer loslaten.  

2.10.4.4 Uitvoering 

Plaats de cursor op één van de puzzelstukken. Klik met de wijsvinger op de linkermuisknop en houdt 

deze ingedrukt. Beweeg de ingedrukte muisknop (met puzzelstuk) in de richting van de puzzelfiguur 

in grijswaarde om het puzzelstuk op de overeenkomstige plaats te droppen. Herhaal dit voor de drie 

andere puzzelstukken.  

 Het puzzelstuk moet vrij nauwkeurig geplaatst worden. 

Als de figuur gevormd is gaat deze ronddraaien en vergroot op het scherm komen. Dit is het signaal 

dat de oefening ten einde is. 

2.10.4.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de gevormde figuur vergroot op het scherm komt. 

De oefening wordt spontaan herhaald, de puzzelstukken zijn weer willekeurig over het scherm 

verspreid. 

De oefening wordt afgesloten door het scherm te sluiten met het kruisje bovenaan rechts. 

2.10.4.6 Instructie 

Zelfde opdracht als vorige oefening  
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 Vraag aan de deelnemer om goed te kijken en te verwoorden wat hij moet doen. 

o Kijkt de deelnemer spontaan naar het icoon? Valt de onderliggende puzzel in 

grijswaarden op?  

 Indien de deelnemer aangeeft niet te weten wat verwacht wordt, geef dan 

aanwijzingen door middel van het stellen van vragen: wat zie je allemaal, heb 

je ook de opdrachtmuis gezien? Weet je nog wat deze betekent? Herinner de 

deelnemer aan een voorgaande oefening (ijsje of kluis of kaarten).  Toon 

eventueel de kaart met de verschillende ‘opdrachtmuizen’.  

o Laat de deelnemer de oefening uitvoeren als hij aangeeft te weten wat verwacht 

wordt. 

 Is de uitvoering meteen correct of probeert de deelnemer ‘klikken of dubbelklikken of over 

het scherm bewegen’ (zie vorige opdrachten.) 

o Indien de uitvoering correct is, prijs de deelnemer voor de correcte uitvoering. Vraag 

hoe hij wist wat hij moest doen? 

o Indien de uitvoering niet correct is, vraag om ‘nog eens goed te kijken’, …. ‘wat zegt 

de opdrachtmuis’…., wijs eventueel op de opdrachtmuis als hij deze over het hoofd 

ziet. Toets de kennis over de opdrachtmuis, laat de plaat zien met de verschillende 

opdrachtmuizen. 

o (eventueel opdracht voorzeggen, demonstreren, verbaal begeleiden, fysiek 

begeleiden) 

 Indien de uitvoering niet correct was, laat de deelnemer dan nog één keer proberen de 

puzzel te maken. 

 Indien de uitvoering correct is, ga dan over naar de volgende puzzel oefening. 

 Toets de betekenis van de opdrachtmuis indien deze nog niet aan bod kwam. 

2.10.4.7 Bedenkingen voor observatie 

Is er een leereffect uit de vorige oefening merkbaar?  Aandacht gaat hier naar het spontaan 

begrijpen van de opdracht, herkennen van de ‘opdrachtmuis’. 

Heeft de deelnemer problemen met de complexiteit van de handeling? Denk hier aan de 

verschillende deelhandelingen: selecteren, klikken, slepen, loslaten.  

Zijn er problemen met het positioneren van de figuur op de juiste plaats? Moet de deelnemer de 

stukken meerder keren verplaatsen? 

 

2.10.5 Oefening 5: puzzel 1 stilhouden  

Idem als vorige oefening zelfde puzzel, opdracht ‘stilhouden’ 

2.10.5.1 Beginscherm 

Witte achtergrond met puzzel in grijswaarden, willekeurig vier gekleurde puzzelstukken verspreid 

over de pagina. Sommige puzzelstukken overlappen elkaar (of de puzzelfiguur in grijswaarde).  

2.10.5.2 Opdrachticoon 

Computermuis met klok (een tijdje stilhouden) 
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2.10.5.3 Doel 

 De muis stabiel houden (EASY ICT 1.2.1. Houd de muis stabiel) 

 De muis stilhouden gedurende 5 seconden 

 Praktisch: cursor op één van de puzzelstukken plaatsen, vijf seconden laten staan, dit herhalen 

voor de drie andere puzzelstukken. 

2.10.5.4 Uitvoering 

Plaats de cursor (via muis) op de één van de puzzelstukken. Onderaan in het scherm verschijnt het 

cijfer vijf.  

 Zolang de cursor op het puzzelstuk blijft staan zal een getal onderaan het scherm verschijnen, 

aftellend van 5 naar 1. Dit betekent dat de muis (cursor, handje) vijf seconden lang 

stilgehouden werd. Na verloop van de vijf seconden wordt het betreffende puzzelstuk 

verplaatst naar de puzzelfiguur in grijswaarden. 

 Dezelfde handeling wordt herhaald voor de drie andere puzzelstukken. 

Als de figuur gevormd is gaat deze ronddraaien en vergroot op het scherm komen. Dit is het signaal 

dat de oefening ten einde is. 

2.10.5.5 Einde oefening 

De oefening is gedaan wanneer de gevormde figuur vergroot op het scherm komt. 

De oefening wordt spontaan herhaald, de puzzelstukken zijn weer willekeurig over het scherm 

verspreid. 

De oefening wordt afgesloten door het scherm te sluiten met het kruisje bovenaan rechts. 

2.10.5.6 Instructie 

Vertel aan de deelnemer dat er nog één oefening is met dezelfde puzzel. Geef geen instructie. Vraag 

aan de deelnemer om goed te kijken wat er moet gebeuren. Zeg dat de oefening mag uitgevoerd 

worden als hij denkt te weten hoe het moet. 

 Als de deelnemer tot een goede uitvoering komt, wens hem dan proficiat  en vraag hem hoe 

hij wist wat er moest gebeuren om de puzzel tot een goed einde te brengen (heeft hij naar 

de opdrachtmuis gekeken, heeft hij door middel van trial and error gevonden wat er 

verwacht werd, vertelt de deelnemer spontaan over de aftellende cijfers, is het hem 

opgevallen dat deze nu van vijf begonnen en niet van tien…).  

 

 Als de deelnemer aangeeft niet te weten wat van hem verwacht wordt, zeg dan dat hij de 

oefening mag uitproberen.  

o Observeer de deelnemer terwijl hij de oefening uitvoert, experimenteert, 

uitprobeert. (wat probeert hij allemaal, heeft hi j oog voor de ‘opdrachtmuis’ of gaat 

hij gewoon uitproberen tot iets werkt. 

o Let op de reactie van de deelnemer als de aftelling op het scherm verschijnt. Is er 

herkenbaarheid?  

 

 Als de deelnemer geen poging doet om zelf te proberen 
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o Probeer de deelnemer tot het begrijpen van de opdracht te brengen door 

vraagstelling? (wat zie je op het scherm? Zie je ook de ‘opdrachtmuis’? Wat is hier de 

betekenis van?)… 

o Indien de deelnemer de opdracht niet begrijpt, begeleid hem dan door middel van 

verbale instructie. 

o Vraag aan de deelnemer of de uitvoering moeilijk was. Wat was er anders dan de 

vorige oefeningen?  

 Toets naar de betekenis van de opdrachtmuis indien deze nog niet aan bod kwam. 

 

2.10.5.7 Bedenkingen voor observatie 

Let hier vooral op de leerbaarheid uit vorige oefeningen  (spontane en zelfstandige uitvoering? Trial 

and error? ……) Welke verbanden worden wel/niet gelegd? 

Spontane verbale reacties?  

Non-verbale reacties? 
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2.11 Reeks 11: puzzel 2  

beschrijving en instructie volledig identiek aan puzzel 1(andere testgroep) 

2.11.1 Oefening 1: puzzel 2 dubbelklikken 

2.11.1.1 Beginscherm 

 

2.11.1.2 Opdrachticoon 

2.11.1.3 Doel 

2.11.1.4 Uitvoering 

2.11.1.5 Einde oefening 

2.11.1.6 Instructie 

2.11.1.7 Bedenkingen voor observatie 

 

2.11.2 Oefening 2: puzzel 2 linksklikken  

2.11.2.1 Beginscherm 

2.11.2.2 Opdrachticoon 

2.11.2.3 Doel 

2.11.2.4 Uitvoering 

2.11.2.5 Einde oefening 

2.11.2.6 Instructie 

2.11.2.7 Bedenkingen voor observatie 

 



63 
 

2.11.3 Oefening 3: puzzel 2 oprapen  

2.11.3.1 Beginscherm 

2.11.3.2 Opdrachticoon 

2.11.3.3 Doel 

2.11.3.4 Uitvoering 

2.11.3.5 Einde oefening 

2.11.3.6 Instructie 

2.11.3.7 Bedenkingen voor observatie 

 

2.11.4 Oefening 4: puzzel 2 slepen  

2.11.4.1 Beginscherm 

2.11.4.2 Opdrachticoon 

2.11.4.3 Doel 

2.11.4.4 Uitvoering 

2.11.4.5 Einde oefening 

2.11.4.6 Instructie 

2.11.4.7 Bedenkingen voor observatie 

 

2.11.5 Oefening 5: puzzel 2 stilhouden  

2.11.5.1 Beginscherm 

2.11.5.2 Opdrachticoon 

2.11.5.3 Doel 

2.11.5.4 Uitvoering 

2.11.5.5 Einde oefening 

2.11.5.6 Instructie 

2.11.5.7 Bedenkingen voor observatie 
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2.12 Reeks 12: puzzel 3 

beschrijving volledig identiek aan puzzel 1 en puzzel 2 

2.12.1 Oefening 1: puzzel 3 dubbelklikken  

2.12.1.1 Beginscherm 

2.12.1.2 Opdrachticoon 

2.12.1.3 Doel 

2.12.1.4 Uitvoering 

2.12.1.5 Einde oefening 

2.12.1.6 Instructie 

Instructie voor puzzel 3 (alle deeloefeningen samen): 

Vertel aan de deelnemer dat hij tot nu toe zeer goed zijn best gedaan heeft.  

 Nu komt er nog een laatste oefeningenreeks. Het gaat hier ook om een puzzel die je op 

verschillende manieren dient af te maken.  De deelnemer mag de vijf puzzels volledig 

zelfstandig maken, zonder hulp.  

o Geef de deelnemer de kans om zelf dingen uit te proberen. Eventueel door 

gissen en missen. Observeer de wijze waarop de uitvoering tot stand komt. 

 

 Wanneer de deelnemer frustratie vertoont omwille van het niet slagen in de oefening, 

probeer de hulp dan zo subtiel mogelijk aan te bieden.  

o Noteer de aard van de hulp. 

2.12.1.7 Bedenkingen voor observatie 

Observatie voor  puzzel 3 (alle deeloefeningen samen): 

Observeer en registreer in welke mate de deelnemer volledig zelfstandig de verschillende oefeningen 

tot een einde brengt. Waar zijn er aarzelingen, op welke manier stuurt hij zelf bij. (Indien externe 

bijsturing nodig is, uit welke bestaat deze?) 

Feliciteer de deelnemer voor het tot een goed einde brengen van de oefeningenreeks. 

Zeg aan de deelnemer dat je nog enkele vragen wil stellen: 

 Wat vond je van de oefeningen aan de computer?   

o 3 antwoordmogelijkheden om aan te duiden: niet leuk – een beetje leuk – heel leuk 

o Wat vond je van de verschillende oefeningen: 

 Lijstje met oefeningen: gemakkelijk – een beetje moeilijk – zeer moeilijk 

o Waar werk jij wel eens aan de computer? Thuis? In het dagcentrum? 
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o Welke oefeningen zou je aan je eigen computer/computer in het dagcentrum/thuis 

nog eens willen terugdoen 

 Lijstje van oefeningen: neen – misschien – ja 

2.12.2 Oefening 2: puzzel 3 linksklikken  

2.12.2.1 Beginscherm 

2.12.2.2 Opdrachticoon 

2.12.2.3 Doel 

2.12.2.4 Uitvoering 

2.12.2.5 Einde oefening 

2.12.2.6 Instructie 

2.12.2.7 Bedenkingen voor observatie 

 

2.12.3 Oefening 3: puzzel 3 oprapen  

2.12.3.1 Beginscherm 

2.12.3.2 Opdrachticoon 

2.12.3.3 Doel 

2.12.3.4 Uitvoering 

2.12.3.5 Einde oefening 

2.12.3.6 Instructie 

2.12.3.7 Bedenkingen voor observatie 

 

2.12.4 Oefening 4: puzzel 3 slepen 

2.12.4.1 Beginscherm 

2.12.4.2 Opdrachticoon 

2.12.4.3 Doel 

2.12.4.4 Uitvoering 

2.12.4.5 Einde oefening 

2.12.4.6 Instructie 

2.12.4.7 Bedenkingen voor observatie 
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2.12.5 Oefening 5: puzzel 3 stilhouden  

2.12.5.1 Beginscherm 

2.12.5.2 Opdrachticoon 

2.12.5.3 Doel 

2.12.5.4 Uitvoering 

2.12.5.5 Einde oefening 

2.12.5.6 Instructie 

2.12.5.7 Bedenkingen voor observatie 
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3 Organisatie onderzoek 
 

De oefeningenreeksen zullen getoetst worden door minstens 20 gebruikers uit de doelgroep 

‘volwassenen met een verstandelijke beperking’. 

Aangezien de KHKempen ook participeert aan het POD dossier Anysurfer zal een gezamenlijke 

onderzoeksdag voor beide dossiers georganiseerd worden. 

3.1 Rekrutering proefpersonen 
Er worden minimum 20 proefpersonen gerekruteerd die een minimum ervaring hebben met het 

surfen op het Internet en kunnen lezen (minimumvoorwaarden POD dossier Anysurfer). 

Voor rekrutering van deze proefpersonen wordt beroep gedaan op gebruikers van dagcentra die 

reeds in het verleden hun medewerking verleenden aan een gebruikersonderzoek in de KHKempen 

(Internet Inclusief 2005-2008). 

In totaal zeggen 24 personen hun medewerking toe, tijdens de onderzoeksdag zijn 22 van hen 

werkelijk aanwezig. 

3.2 Opleiding medewerkers 
De medewerkers worden gerekruteerd uit de onderzoeksteams, het docententeam ergotherapie van 

de KHKempen, medewerkers van WAI-NOT, medewerkers van K-point KHKempen. 

De opleiding van de medewerkers gebeurt in verschillende fasen. Er is gelegenheid om de 

instructieformulieren en observatieformulieren vooraf door te nemen en een proefafname te doen. 

Er worden zes vaste duo’s voor proefafname samengesteld, telkens één proefleider en één 

observator. Elk duo bereidt zich voor op vier achtereenvolgende testafnames van dezelfde reeks 

(ofwel deel A – geel, ofwel deel B – groen).  

3.3  Methode 
Elke proefpersoon wordt individueel onderworpen aan een testfase van maximum een half uur (per 

POD dossier). Om de dag aantrekkelijk te maken voor een doelgroep met een relatieve lage 

taakspanning, relatief lage frustratietolerantie en beperkte sociale en cognitieve vaardigheden 

worden de testfases ingepast in een compleet dagprogramma met workshops rond ICT en andere 

(re)creatieve thema’s. 

Tijdens de testfase wisselen 5 tot 6 proefpersonen elkaar telkens af. Elke proefpersoon zit aan een PC 

en heeft twee onderzoeksmedewerkers naast zich, de ene geeft instructies, de andere observeert en 

vult een observatieblad in.  

3.4 Organisatie 
De proefpersonen worden ingedeeld in vier groepen en krijgen bij het begin van de dag een 

gekleurde deelnemersbadge (overeenstemmend met de groep) en een individueel dagprogramma 

aangeboden. Begeleiders volgen hetzelfde programma, tijdens de proefafname ondersteunen zij een 

ICT workshop. 
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De ontvangst gebeurt gezamenlijk. Er is een introductie, wegwijs maken in het dagverloop, korte 

voorstelling van de workshops. 

Volgende workshops worden aangeboden: Sessie Paint , Multimediasessie, Creatief atelier. Voor de 

begeleiding van de workshops wordt beroep gedaan op één interne (KHK) en twee externe personen. 

3.5 Tijdschema 
Om het geheel vlot te laten verlopen dient een strikt tijdsschema worden gevolgd. 

 9u00 – 9u30: briefing onderzoeksmedewerkers 

 9u30 – 10.00: onthaal proefpersonen 

 10u00-12.00: voormiddagsessies, pauze om 11 uur 

 12u30-13.00: broodjeslunch aangeboden door de onderzoeksgroepen 

 13.00-15u30: namidagsessies. 

3.6 Infrastructuur en materiaal 
 Twee informaticalokalen, een expressielokaal en een ontvangstlokaal worden voorzien. 

 Het eerste onthaal gebeurt aan de hoofdingang, hier krijgen de deelnemers badges en 

programma 

 Er zijn wegwijzers naar de verschillende locaties 

3.7 Vergoeding 
 Verplaatsingsonkosten worden terugbetaald aan de dagcentra 

 Gebruikers en hun begeleiders krijgen een broodjeslunch en twee koffiepauzes aangeboden 

 Gebruikers en hun begeleiders krijgen een individuele kopij (op CD) van de 

oefeningenreeksen en handleidingen. 

3.8 Inhoudelijk 
Omwille van het groot aantal oefeningen zullen deze opgedeeld worden in twee gelijkwaardige 

reeksen met gelijke opbouw. De twee laatste oefeningen (robot en puzzel 3) zullen aangeboden 

worden ter afronding van elk van de reeksen, dit om het leereffect na beide reeksen te toetsen. 

Per oefeningenreeks wordt een uitgebreide instructiebundel opgesteld met een bijhorend 

observatieformulier (geel voor reeks A, groen voor reeks B, zie bijlagen) 

Bij elk beginscherm is er ook een opdrachticoon ‘opdrachtmuis’. Deze opdrachticonen worden in 

afgedrukte versie als ondersteuning bij de testafname gebruikt (zie hoofdstuk 1 beschrijving en 

Bijlage ‘instructiebundel’). 
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4 Verwerking gegevens  
 

Voor het verwerken van de resultaten wordt rekening gehouden met  

 De ‘te onderzoeken’ elementen volgens het aanvraagdossier 

 ‘Bedenkingen’ voor observatie volgens beschrijvingsdossier 

 Observatieformulieren van testafname. 

De observatieformulieren werden opgesteld op basis van de ‘bedenkingen’ voor observatie die 

geformuleerd werden in het beschrijvingsdossier.  

Een eerste fase bij het verwerken van de gegevens is het samenbrengen van de resultaten per 

oefening. Op het scoreformulier wordt telkens het totaal aantal deelnemers met hetzelfde antwoord 

of resultaat genoteerd. Daarnaast wordt de bijkomende informatie die door de observatoren werd 

genoteerd opgelijst. 

De scoreformulieren worden besproken per oefening. Indien er meerdere variaties zijn per oefening 

gebeurt de bespreking voor de totale oefening met de verschillende variaties. 

De verschillende oefeningen worden besproken in dezelfde volgorde als de reeks (A of B). Elke reeks 

werd uitgevoerd door 11 deelnemers. De cijfers tussen (al dan niet tussen haakjes) geven het aantal 

deelnemers aan. 
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4.1 Verwerking gegevens observatielijst A 

4.1.1 A1. Boom Haas 1 muis stil 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Rode bol 6 5 

Pijl 2 5 

Computermuis 4 6 

Klok 4 6 

Ander (minder relevant) 
Takjes 1, huisje 6, lichten 1, konijn 1, boom 7, gras 2, paddestoel 1, bladeren 1, grond 1,  bordje 1, hutje 1, stam 1, venster 1, blauwe lucht 
1 (cijfers staat voor aantal personen dat dit antwoord gaf) 
 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct) 2 

Eventuele bijkomende info 
 Ziet de klok aftellen, 

 Denkt dat hij muis op klok moet zetten 

 Denkt dat wekker moet draaien 
 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit na eerste instructie 8 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Herhaling verbale uitleg 3 

Demonstratie 2 

Verbale begeleiding 2 

Fysieke begeleiding  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 3 

Voert opdracht niet correct uit (minder dan 10 tellen)  

Eventuele bijkomende info  Eén deelnemer zegt ‘oei’ als cijfers beginnen te lopen 
 

Na uitvoering 

Vertelt over:  Cijfers 4 

Haas/konijn 8 

Vogel 8 

Eventuele bijkomende info 
Muis is weg 
Spelletje is uit nu 
De tekening is weg omdat ik op de rode bol stond 
 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 6 

Eventuele bijkomende info 
Voor één deelnemer wordt  bij deze eerste oefening opgemerkt dat  het hanteren van de muismoeilijk is, zowel motoriek als inzicht.(17) 



71 
 

4.1.2 A2. Boom Haas 2 klik links 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Rode bol 6 1 

Witte Pijl 5 1 

Computermuis 7 1 

Zwarte Pijl 5 3 

Ander (minder relevant) 

 Lichtjes 

 Wekker/klok  weg (2 deelnemers) 

 Is allemaal hetzelfde, alleen de zwarte pijl bij de muis 

 Veel details van de boom 

 Boom, wolk, gras 

 Computermuis één keer klikken 
 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct) 7 

Eventuele bijkomende info 
 Zegt spontaan wat ze moet doen 

 Ik moet op de rode bol staan 

 
 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit na eerste instructie 9 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Herhaling verbale uitleg 2 

Demonstratie 1 

Verbale begeleiding 1 

Fysieke begeleiding  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 1 

Voert opdracht niet correct uit  1 

Eventuele bijkomende info 
Klikt op prent van muis (=persoon die opdracht niet correct uitvoert) 
 

Na uitvoering 

Vertelt over:  Haas/konijn 5 

Vogel 6 

Eventuele bijkomende info 
Verschiet als prentje verdwijnt 

 
 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 7 

Eventuele bijkomende info 
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4.1.3 A3. Boom Haas 3 dubbelklik 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Rode bol 7  

Witte Pijl 3  

Computermuis 6 1 

Twee zwarte pijlen 9 1 

Ander (minder relevant)Er staan twee pijltjes, ik moet de muis stilhouden. 
Een andere deelnemer zegt spontaan ‘ik moet twee keer klikken’ 
 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct) 8 

Eventuele bijkomende info 
 Vraagt ‘hoeveel keer klikken’ 

 Ik moet op de rode bol staan 
 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit na eerste instructie 5 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Herhaling verbale uitleg 2 

Demonstratie 1 

Verbale begeleiding 2 

Fysieke begeleiding 2 

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 4 

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem 2 

?  

Frustratietolerantie bij het niet slagen van de uitvoering? (cfr complexiteit, snelheid dubbelklikken) 

Eventuele bijkomende info 
 Klikt te langzaam, oefening wordt overgeslagen (begrijpt het wel) 

 Heeft problemenmet dubbelklikken (deelnemer met psychomotorisch probleem) 

 Verschi!llende pogingen bij dubbelklikken , psychomotorisch te traag, voert oefening toch nog  uit mits instructie 

 
 

Na uitvoering 

Vertelt over: konijn – vogel (3), boom gaat weg, haas in de plaats (1),  

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 8 

Eventuele bijkomende info 
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4.1.4 Bespreking oefeningen Boom Haas  

 

 

De eerste oefening heeft drie variaties: muis stilhouden, enkel klikken en dubbelklikken. 

4.1.4.1 Opgemerkt scherm 

 Bij de eerste oefening wordt voornamelijk de rode bol (6), het huisje (6) en de boom (7) door 

de deelnemers opgemerkt. Ook de witte pijl, computermuis en de klok worden genoemd, zij 

het in mindere mate. Na doorvragen worden ook deze laatste genoemd (5-6-6). 

 Bij de twee volgende oefeningen merken we dat er spontaan meer aandacht gaat naar de 

witte pijl (5-3), de computermuis (7-6) en de zwarte pijl(en) bij de computermuis (5-9) . 

 Andere elementen worden meestal slechts door één deelnemer opgemerkt. 

 Hieruit durven we besluiten dat de kenmerken die deel uitmaken van de opdracht, 

opgemerkt worden door de deelnemers. 

4.1.4.2 Opdracht afleiden 

 Bij de eerste oefening zijn er 2 deelnemers die de opdracht kunnen afleiden uit de gegevens 

(op rode bol gaan staan). Bij de volgende oefeningen (klikken en dubbelklikken) zijn dit 

respectievelijk 7 en 8 deelnemers. 

 Een enkele deelnemer denkt bij de eerste oefening dat de muis op de klok moet gezet 

worden of dat de klok moet draaien. 

 Besluit: Er is een leereffect tijdens het presenteren van de oefening bij op elkaar gelijkende 

oefeningen die door verschillende handelingen dienen opgelost te worden. 

4.1.4.3 Uitvoering 

 Respectievelijk 8-9-5 deelnemers voeren de opdracht correct uit na eerste instructie.  

 Bij de eerste oefening hebben drie deelnemers nood aan verbale uitleg, twee aan 

demonstratie of verbale begeleiding. Na deze bijkomende instructie slagen ook zij in het 

uitvoeren van de opdracht. 

 Bij de tweede oefening hebben respectievelijk 2-1-1 deelnemers nood aan bijkomende 

instructie (verbaal, demonstratie, verbale begeleiding tijdens uitvoering). Eén deelnemer 

slaagt er uiteindelijk niet in om de oefening tot een goed einde te brengen omdat hij blijft 

klikken op de prent van de muis. 

 Bij de oefening met het dubbelklikken hebben meerdere deelnemers nood aan bijkomende 

instructie (verbaal-demonstratie-verbale begeleiding-fysieke begeleiding 2-1-2-2). Vier 
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deelnemers slagen in het uitoeren van de oefening mits bijkomende instructie. Twee 

deelnemers voeren de opdracht niet correct uit omwille van psychomotorische problemen. 

 Besluit: Het begrijpen van de opdracht blijkt geen probleem te zijn. Snel dubbelklikken is 

een moeilijke psychomotorische handeling voor meerdere deelnemers. 

4.1.4.4 Na uitvoering 

 Het verschijnen van het konijn en de vogel die over het scherm vliegt wordt opgemerkt, de 

link met het einde van de oefening wordt aanvankelijk door slechts weinig deelnemers 

gelegd. Bij de opvolgende oefeningen is er evolutie.  

 Besluit: Een nieuw scherm wordt opgemerkt als leuke entertainer, de link met het einde 

van de oefening, of als beloning voor het goed uitvoeren van de oefening wordt niet 

gelegd. 

4.1.4.5 Opdrachtmuis 

 Na het uitvoeren van de oefening wordt door respectievelijk 6-7-8 deelnemers de betekenis 

van de opdrachtmuis weergegeven.  

 Besluit: De deelnemers leggen verband met de uitvoering van de oefening en de 

opdrachtmuis. 
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4.1.5 A4. Kluis 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Geld 8 2 

Kluis 8 3 

Bewegende pijl 2 4 

Opdrachtmuis (2) 6 3 

Zwarte Pijl 5 1 

Eventuele bijkomende info 

 Benoemt kluis als brievenbusje – andere deelnemer benoemt kluis als zak 
 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct) 7 

Eventuele bijkomende info 
 Geeft aan dat dit een nieuwe vaardigheid is (17 motorische beperking) 

 Eén deelnemer denkt dat de kluis moet verplaatst worden 
 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit na eerste instructie 9 

Stelt bijkomende vragen  

VERBALE INSTRUCTIE NODIG 1 

Heeft bijkomende instructie nodig:  Demonstratie 1 

Demonstratie + uitleg 1 

Fysieke begeleiding+uitleg 1 

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 1 

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem  

Meerdere pogingen nodig 1 

?  

Frustratietolerantie bij het niet slagen van de uitvoering? (cfr complexiteit) 
Eén deelnemer zucht vaak, en zegt ‘alléz’ 

Eventuele bijkomende info 
Voor één deelnemer (20) slepen is moeilijk en niet gekend. Heeft  veell pogingen nodig, kan muis niet indrukt houden om te slepen. 
 

Na uitvoering 

Vertelt over……………………… betekenis opgestoken duim?10 deelnemers 
 Ja, ik heb het goed gedaan  - Prima, goed gedaan - Goed gedaan zo - Goed gedaan 

 OK – Goe -Heel goe gedaan - Opgestoken duim is prima gemerkt 

 Voor twee deelnemers is opgegeven dat ze vertellen over het opsteken van de duim, niet nader omschreven 
 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 9 

Eventuele bijkomende info 
 Twee muisjes, ik moet slepen 

 Kan ‘slepen’ niet verwoorden, wel uitleggen 

 Zegt spontaan ‘slepen’ 
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4.1.6 Bespreking oefening Kluis 

 

Deze oefening heeft geen variatie en introduceert het begrip ‘slepen’. Op het actieve scherm 

beweegt een dikke wit-gele pijl tussen het geld en de kluis. 

4.1.6.1 Opgemerkt scherm 

 8 deelnemers maken melding van het geld en de kluis, 2 benoemen de bewegende pijl. 

 6 deelnemers merken spontaan de opdrachtmuis op, 5 van hen vernoemen spontaan de 

zwarte pijl bij de opdrachtmuis.  

 Het woord ‘kluis’ is niet door iedereen gekend, wordt ook brievenbusje, zak, … genoemd. 

 Besluit: Ondanks het richten van de aandacht op de opdrachtmuis tijdens de vorige 

oefening blijft het aantal deelnemers dat de opdrachtmuis en de zwarte pijl spontaan 

benoemt gelijk aan vorige oefening. Aandacht wordt getrokken door het nieuwe scherm, 

er wordt niet onmiddellijk de link gelegd naar ‘wat moet ik hier mee doen’. 

4.1.6.2 Opdracht afleiden 

 7 deelnemers kunnen de opdracht afleiden, één deelnemer denkt dat de kluis moet 

verplaatst worden. 

 Besluit: De betekenis van de bewegende pijl tussen het geld en de kluis is niet voor alle 

deelnemers duidelijk. De nieuwe muisopdracht dient geïntroduceerd te worden vooraleer 

ze begrepen wordt. De betekenis van het pictogram is niet vanzelfsprekend. 

4.1.6.3 Uitvoering 

 9 deelnemers voeren de opdracht correct uit na instructie. Eén deelnemer slaagt in de 

opdracht na bijkomende instructie (verbaal, demonstratie, fysieke begeleiding). Meerdere 

pogingen zijn nodig. Eén deelnemer slaagt niet in de uitvoering van de opdracht omwille van 

psychomotorische problemen. De muis kan niet ingedrukt gehouden worden om te slepen. 

 Eén deelnemer zucht vaak, wordt ongeduldig tijdens de uitvoering. 

 Besluit: Het gaat hier om een complexe handeling die door het grootste deel van de 

deelnemers wel begrepen wordt en na een eerste oefening correct en in één keer kan 

uitgevoerd worden. 

4.1.6.4 Na uitvoering 

 De opgestoken duim bij het einde van de oefening geeft de deelnemers een goed gevoel. 10 

deelnemers geven spontaan aan dat ze het goed hebben gedaan of prima gewerkt hebben. 
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 Besluit: De symboliek van een opgestoken duim is gekend en wordt gewaardeerd. Dit 

symbool bij het einde van de oefening is voor de deelnemers een goede vorm van belonen.  

4.1.6.5 Opdrachtmauis 

 9 deelnemers kunnen na het afronden van de oefening de betekenis van de muisopdracht 

weergeven. Voor de meeste deelnemers is het begrip ‘slepen’ nog niet gekend (9). 

 Besluit: Er wordt een verband gelegd tussen de uitvoering van de opdracht en de 

muisopdracht. Nieuwe begrippen zoals ‘slepen’ worden niet onmiddellijk onthouden. 
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4.1.7 A5. IJsje slepen 1 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

IJsje 11  

Bollen ijs 8 1 

Bewegende pijlen 4 1 

Opdrachtmuis (2) 6 2 

Zwarte Pijl 5 2 

Eventuele bijkomende info 

 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct)  7 

Eventuele bijkomende info 
Ik moet klikken, er zijn twee muisjes, dus ik moet twee keer klikken 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit zonder instructie 8 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Demonstratie 2 

Demonstratie + uitleg 2 

Fysieke begeleiding+uitleg  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 1 

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem 1 

Visueel/plaats bol? 1 

Meerdere pogingen nodig 1 

?  

Frustratietolerantie bij het niet slagen van de uitvoering? (cfr complexiteit) 
‘allez’ (deelnemer 20), is deelnemer met psychomotorisch probleem, voert oefening toch nog correct uit. 

 

Eventuele bijkomende info 
17. motorisch moeilijk (17) 
20. houdt muis niet echt vast, houdt vinger los boven muis, kan niet echt vasthouden 
22 zwarte pijlen helpen de gebruiker 
 

Na uitvoering 

Vertelt over……………betekenis ijskarretje?8 
 Hoera 3 

 Prima gedaan 

 Hoera ik heb het goed gedaan 

 Hoera, goed gewerkt, 

 Schrikt denkt dat het mis is omdat de oefening verdwijnt  (20) 

 Een karreke met ‘hoera, ik heb het goed gedaan’ 
 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 9 

Eventuele bijkomende info………………………………………… is het woord ‘slepen’ gekend?3 
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4.1.8 A6. IJsje slepen 2 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

IJsje 7  

Bollen ijs 5 2 

GEEN bewegende zwarte pijlen 3 1 

Opdrachtmuis (2) 5 2 

Zwarte Pijl 4 1 

Eventuele bijkomende info 
 Bollen staan door elkaar 

 Snel duidelijk wat alles is en wat er gedaan moet worden 

 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct)  9 

Eventuele bijkomende info 
Eén deelnemer merkt spontaan op dat er geen pijlen meer staan 
 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit zonder instructie 8 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Demonstratie 1 

Demonstratie + uitleg 1 

Fysieke begeleiding+uitleg 2 

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie  

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem 1 

Visueel/plaats bol? 1 moeilijk 

Meerdere pogingen nodig 2 

?  

Frustratietolerantie bij het niet slagen van de uitvoering? (cfr complexiteit) 

Eventuele bijkomende info 
 Bij deelnemer die het moeilijk heeft met de plaats van de bol luikt het, maar duurt lang, er is veel verbale ondersteuning nodig 

 Bij de deelnemer met psychomotorisch probleem lukt het slepen niet goed, klikt vaak en overal 

 Eén deelnemer die meerdere pogingen nodig heeft om de bollen op de juiste plaats te zetten slaagt uiteindelijk in de opdracht 
maar krijgt hulp om de bollen op de juiste plaats te zetten 

 

Na uitvoering 

Vertelt over…………… 
Heeft door dat bollen niet op de juiste plaats staan wanneer ijskarretje niet verschijnt?...... 

 De ijskar 

 Hoera (3 deelnemers zelfde antoord)  
 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 9 

Eventuele bijkomende info………………………………………… is het woord ‘slepen’ gekend?4 
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4.1.9 Bespreking oefening ijsje 

 

Dit is een oefening met twee variaties. In de eerste oefening geven bewegende zwarte pijlen de 

richting aan waarin de bollen moeten verplaatst worden. In de tweede oefening staan de bollen door 

elkaar en zijn er geen zwarte bewegende pijlen. 

4.1.9.1 Opgemerkt scherm 

 De meeste deelnemers vertellen spontaan over het ijsje en over de bollen ijs, slechts vier 

deelnemers hebben het over de bewegende zwarte pijlen in de eerste oefening,  3 

deelnemers merkten spontaan op dat deze verdwenen zijn bij de tweede oefening.  

Respectievelijk  6-5  deelnemers hebben het over de opdrachtmuis en 5-4 over de bijhorende 

zwarte pijl bij de opdrachtmuis. 

 Een andere deelnemer merkt op dat de bollen bij de tweede oefening door elkaar staan. 

 Besluit: de aandacht van de deelnemers wordt getrokken door de figuren op het scherm. 

De meeste deelnemers kijken nog niet spontaan naar de opdrachtmuis. 

4.1.9.2 Opdracht afleiden 

 Respectievelijk 7 en 9 deelnemers kunnen de opdracht afleiden van het scherm. 

 Eén deelnemer geeft aan dat als er twee muisjes zijn, je ook twee keer moet klikken. Een 

andere deelnemer merkt op dat er geen zwarte pijlen meer zijn. 

 Besluit: Er wordt een verband gelegd tussen twee opdrachten die licht van elkaar 

verschillen en vlak na elkaar gepresenteerd worden. 

4.1.9.3 Uitvoering 

 De oefeningen worden respectievelijk door 8-9  deelnemers correct uitgevoerd, zonder 

instructie.  

 Bij de eerste oefening krijgen twee deelnemers bijkomende instructie (demonstratie en 

uitleg), waarna één van deze deelnemers erin slaagt de oefening tot een goed einde te 

brengen. Er zijn meerdere pogingen nodig, het ingedrukt houden van de muis bij de 

handeling ‘slepen’ blijkt moeilijk. Deze deelnemer laat merken dat het moeilijk is (verbaal). 

De andere deelnemer blijft het motorisch moeilijk hebben. Een laatste deelnemer heeft 

problemen met de visuomotorische handeling: hij heeft moeite met het plaatsen van de bol.  

 Er wordt opgemerkt dat de zwarte pijlen in de eerste oefening de deelnemer helpen. 

 Bij de tweede oefening zijn er twee deelnemers die niet slagen in de uitvoering. Het gaat hier 

over de deelnemer die bij de eerste oefening bijkomende instructie nodig had en over de 

deelnemer met motorische problemen.  
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 Voor één deelnemer wordt opgemerkt dat de oefening lang duurt, verbale bevestiging 

tijdens de uitvoering blijft nodig. Een andere deelnemer krijgt hulp bij het op de juiste plaats 

zetten van de bollen (mm werk). 

 Besluit: de handeling ‘slepen’ wordt begrepen maar is moeilijk voor personen met 

(psycho)motorische problemen. Voor personen die het moeilijk hebben om de muisknop 

ingedrukt te houden zijn oefeningen waarbij de eindpositie van het te slepen en plaatsen 

object minder nauwkeurig bepaald wordt meer aangewezen.  

4.1.9.4 Na uitvoering 

 De meeste deelnemers zijn verheugd over het ijskarretje met ‘hoera’ dat na de uitvoering 

over het scherm rijdt en leggen de link met ‘goed gedaan’. 

 Eén deelnemer schrikt, en denkt dat hij een foute handeling heeft gedaan omdat het 

schermbeeld wijzigt. 

 Besluit: Een visueel aspect ondersteund met tekst (woord) is duidelijk als afronding en 

bevestiging na uitvoering. 

4.1.9.5 Opdrachtmuis 

 10 deelnemers kunnen na uitvoering van de opdracht de betekenis van de opdrachtmuis 

weergeven. 4 deelnemers benoemen deze ook als ‘slepen’. 

 Besluit: Er wordt een verband gelegd tussen de uitvoering van de opdracht en de 

muisopdracht. Nieuwe begrippen zoals ‘slepen’ worden moeilijk onthouden. 
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4.1.10 A7. Blokjes 1 oprapen 10 blokjes 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Blauwe blokjes/vierkant… 7 3 

Cijfers/getallen/tellen 2 2 

START 4 2 

Opdrachtmuis  7 1 

Zwarte kronkellijn/draad…. 4 2 

Eventuele bijkomende info 
Denkt dat je op start moet klikken 

 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct)  5 

Eventuele bijkomende info 
 Drukt op start 

 Ik moe blokjes op elkaar zetten 

 Blokjes weg 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit zonder instructie 7 

Stelt bijkomende vragen 1 

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 4 

Heeft bijkomende instructie nodig:  Verbale begeleiding 3 

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem 
(beweegt willekeurig, niet gericht) 

 

?  

Frustratietolerantie bij het niet slagen/moeizaam verlopen van de uitvoering?  

Eventuele bijkomende info 
 Zegt spontaan dat blokjes verdwijnen 

 Per vergissing opdracht goed opgelost. Denk dat het mis is, ook al verschijnt het symbool ‘goed’. ‘ik weet niet wa tik gedaan 
heb’, toont met haar hand hoe ze de muis bewoog, legt link niet tussen haar handeling en het resultaat. 

 

Na uitvoering 

Reactie op einde oefening……  
 Wat verward (2 deelnemers) 

 Joepie 

 Prima gedaan, het is plezant 

 Prima 

 Goed gedaan, opstekende duim 

 Blokjes weg, hand verschijnt, goed gedaan 

 Ik heb het goed gedaan 
 Begint te lachten met de duim 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 7 

Eventuele bijkomende info 
 Ik moet op het scherm vegen (=OK) 

 Zegt “slepen’ (= niet OK) 
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4.1.11 A8. Blokjes 2 klikken 10 blokjes 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Kleur blokjes/vierkant…. 5  

Cijfers/getallen/tellen 2 1 

START 4 3 

Opdrachtmuis  8 1 

Zwarte pijl 6 2 

Eventuele bijkomende info 
Twee deelnemers denken dat je op start moet drukken 
 

 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct)  10 

Kent betekenis woord START  4 

Eventuele bijkomende info 
 Zegt slepen maar doet klikken 

 Blokjes weg 
 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit zonder instructie 9 

Stelt bijkomende vragen  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 2 

Heeft bijkomende instructie nodig:  Verbale begeleiding 2 

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem 
(richten, klikken,…) 

 

? 
 
 

 

Frustratietolerantie bij het niet slagen/moeizaam verlopen van de uitvoering?  
 

 

Eventuele bijkomende info 
 Klikt op muis, daarna op start, daarna correct 

 Denkt dat als er twee blokjes naast elkaar staan, dat je ze samen kan wegklikken 

 Klik op muis ipv blokjes 

 

Na uitvoering 

Reactie op einde oefening……  
 Goed gedaan (2) 

 lachen 
 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 7 

Eventuele bijkomende info 
‘met de muis bewgen’ gebruikt het woord ‘klikken niet. 
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4.1.12 A9. Blokjes 3 dubbelklikken 10 blokjes 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Kleur blokjes/vierkant…. 5  

Cijfers/getallen/tellen 2 1 

START 3 1 

Opdrachtmuis  7  

Twee zwarte pijlen 8 1 

Eventuele bijkomende info 
 
 

 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct)  11 

Kent betekenis woord START  3 

Eventuele bijkomende info 
Twee maal ‘snel’ 
 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit zonder instructie 7 

Stelt bijkomende vragen  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 1 

Heeft bijkomende instructie nodig:  Verbale begeleiding 1 

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem 
(richten, klikken,…) 

2 

? 
 
 

 

Frustratietolerantie bij het niet slagen/moeizaam verlopen van de uitvoering?  
Eén deelnemer zucht vaak, is ontgoocheld 
Eventuele bijkomende info 

 Dubbelklikt of klikt  meer dan twee maal 

 Moeite met snel dubbelklikken, lukt toch 

 Kan niet snel genoeg klikken 

 Zegt: blokken gaan moeilijk weg 

 Eén deelnememr heeft fysische begeleiding nodig, kan het niet alleen 

 Nog twee deelnemers hebben problemen met dubbelklikken 

 

Na uitvoering 

Reactie op einde oefening……  
 Lacht 
 Prima 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 10 

Eventuele bijkomende info 
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4.1.13 A10. Blokjes 4 oprapen 20 blokjes 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Blauwe blokjes/vierkant… 5 1 

GEEN Cijfers/getallen/tellen 1 1 

GEEN START 2  

Opdrachtmuis  5 1 

Zwarte kronkellijn/draad…. 6  

Eventuele bijkomende info 
 Niet uitgevoerd wegens moeizaam verloop vorige oefening (17. zwakke motoriek) 

 Wacht tot alle blokjes op het scherm zijn 

 Wacht tot start verschijnt 

 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct)  9 

Eventuele bijkomende info 
 Ik moet weer vegen 

 Er staat 1 blok, ik moet 1 blok…. 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit zonder instructie 8 

Stelt bijkomende vragen  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 2 

Heeft bijkomende instructie nodig:  Verbale begeleiding 2 

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem 
(beweegt willekeurig, niet 
gericht) 

1 (niet uitgevoerd vanwege 
mot probl 17) 

? 
 

 

Frustratietolerantie bij het niet slagen/moeizaam verlopen van de uitvoering?  
Vindt dit heel leuk, succeservaring 

 

Eventuele bijkomende info 
Eén deelnemer klikt op alle blokjes, oefening kan ook zo gemaakt worden 

 

Na uitvoering 

Werd de oplopende puntenscore opgemerkt? 4 

Wordt betekenis gegeven aan de groep van 20 blokjes bij het 
einde (boven links)? 

 

Wordt betekenis  gegeven aan het woord SUPER? 7 (goed, erg blij met ‘super’,…) 

Eventueel bijkomende info 
 Blokjes worden te snel weergegeven en verdwijnen te snel. 
 Super verdwijnt te snel wanneer er moeilijkheden met lezen zijn 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 10 

Eventuele bijkomende info 
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4.1.14 A11. Blokjes 5 klikken 20 blokjes 

Wat zie je op het scherm? 

Merkt op dat er een nieuwe opdrachtmuis is  10 

Eventuele bijkomende info 
Eén deelnemer voert de oefening niet uit (volledige reeks van 20 blokjes vanwege te veel inspanning, motorische problematiek) 
 

 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct)  10 

Eventuele bijkomende info 
 
 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit zonder instructie 8 

Stelt bijkomende vragen  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 2 

Heeft bijkomende instructie nodig:  Verbale begeleiding 2 

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem 
(richten, klikken) 

 

? 
 

 

Frustratietolerantie bij het niet slagen/moeizaam verlopen van de uitvoering?  
 

 

Eventuele bijkomende info 
 Soms dubbelklikken 

 Wacht tot alle blokjes op het scherm staan 
 

 

Na uitvoering 

Werd de oplopende puntenscore opgemerkt? 3 

Wordt betekenis gegeven aan de groep van 20 blokjes bij het 
einde (boven links)? 

2 

Wordt betekenis  gegeven aan het woord SUPER? 8 

Eventueel bijkomende info 
Blokjes worden te snel getoond 
 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 10 

Eventuele bijkomende info 
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4.1.15 A12. Blokjes 6 dubbelklikken 20 blokjes 

Wat zie je op het scherm? 

Merkt op dat er een nieuwe opdrachtmuis is  10 

Eventuele bijkomende info Ook deze oef wordt niet uitgevoerd door deelnemer 17 

 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct)  10 

Eventuele bijkomende info 
 Ik moet twee maal dubbelklikken, heel snel 

 Uitvoering is te moeilijk, niet gedaan (deelnemer 20) 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit zonder instructie 9 

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie  

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem 
(richten, dubbelklikken) 

1 

? 
 

 

Frustratietolerantie bij het niet slagen/moeizaam verlopen van de uitvoering?  
 Deelnemer met psychomotorische probleem krijgt slappe lach 

Eventuele bijkomende info 
 Klikt maar één keer, ervaart dan dat het twee keer moet zijn 

 Dubbelklikt steeds op dezelfde plaats in de linkerbovenhoek van het blokje, wil dit erg precies doen, na instructie klikt overal. 

 

Na uitvoering  

Werd de oplopende puntenscore opgemerkt? 3 

Wordt betekenis gegeven aan de groep van 20 blokjes bij het 
einde (boven links)? 

 

Wordt betekenis  gegeven aan het woord SUPER? 5 

Eventuele bijkomende info 
Blokjes worden te snel getoond. 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 10 

Eventuele bijkomende info 

 

Na uitvoering 

Kan je aan het gedrag van de deelnemer merken of hij de opdrachten aangenaam, langdradig, 
eentonig, …… vindt? Zo ja, beschrijf het gedrag waaruit je dit afleidt. 

Aangenaam  Vrolijk, erg gemotiveerd 

 Lacht, zegt dat het fijn is 

 Begint onmiddellijk aan de oefening, zegt dat het leuk is en htuisook op de PC werkt 

 Geen idee, erg zwijgzaam en passief 

 Wil snel naar de volgende oefening 

 Heeft de opdracht twee keer gedaan 

Langdradig  

………  Oefening duurde lang omdat dubbelklikken niet goed ging 

 Blokjes dubbelklikken niet makkelijk, duurt wat lang 
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4.1.16 Bespreking oefening blokjes 

  

  

In deze reeks zijn er zes oefeningen, drie oefeningen met tien blokjes en drie oefeningen met twintig 

blokjes. In beide reeksen moeten blokken opgeraapt dmv vegen, geklikt en gedubbelklikt worden.  

Bij de eerste oefening verschijnen geleidelijk aan 10 blokjes en wordt op het scherm tien tellen 

afgeteld waarna het woord START verschijnt. Pas dan kan de oefening gestart worden. Beloning na 

uitvoering is een opgestoken duim.  

Bij de tweede oefening wordt niet afgeteld, de blokjes verschijnen één na één op het scherm, er kan 

onmiddellijk aan de uitvoering begonnen worden. De cijfers tellen nu op en vormen de score van het 

aantal weggeveegde-geklikte blokjes. Na de uitvoering verschijnen linksboven in het scherm 20 

blokjes en het woord SUPER. 

4.1.16.1 Opgemerkt scherm 

 Bij de eerste oefeningenreeks (10 blokjes) wordt het optellen van de getallen telkens slechts 

door twee deelnemers opgemerkt. 4 deelnemers vermelden spontaan het woord START. Eén 

deelnemer denkt dat je hierop moet klikken om te beginnen. 

 De opdrachtmuis wordt door 7-8-7 deelnemers opgemerkt, respectievelijk 4-6-8 deelnemers 

maken spontaan melding van de kronkelende draad of pijl(en) die hier bij horen.  

 Bij de tweede reeks wordt door twee deelnemers opgemerkt dat er geen START verschijnt, 5 

deelnemers vermelden bij de eerste oefening de opdrachtmuis, voor 6 deelnemers valt het 

op dat er een kronkelende draad bij staat. Bij de tweede en derde oefening van deze reeks 

wordt de opdrachtmuis door 10 deelnemers opgemerkt. De elfde deelnemer voert deze 

oefeningenreeks niet uit vanwege het moeizame verloop van de vorige reeks oefeningen. 

Eén deelnemer geeft aan te wachten op het woord START om te beginnen. 

 Besluit: Bij oefeningen van dezelfde soort wordt de opdrachtmuis opgemerkt. 

4.1.16.2 Opdracht afleiden 

 10 blokjes: 5 deelnemers kunnen de eerste opdracht (oprapen) verwoorden (bv. Blokjes 

wegdoen). Eén deelnemer denkt dat de blokjes op elkaar gezet moeten worden. Bij de 
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opdracht ‘klikken’ en ‘dubbelklikken’ kunnen 10-11 deelnemers de opdracht afleiden. 5 

deelnemers geven betekenis aan het woord START. 

 20 blokjes: Respectievelijk 9-10-10 deelnemers weten wat er verwacht wordt. Voor één 

deelnemer zorgt het beginscherm voor verwarring:wanneer de 20 blokken op het scherm 

staan verschijnt er ook meteen de score 1, de deelnemer denkt dat hij iets moet doen met 

één blok.  

 Eén deelnemer neemt niet deel aan deze oefeningenreeks vanwege het moeizame verloop 

van de vorige reeks. Het maximum aantal deelnemers voor de verdere uitvoering komt 

hiermee op 10. 

 Besluit: Bij op elkaar gelijkende oefeningen (reeks 10 – 20 blokken, verschillende 

verschijningsvorm) wordt de opdracht afgeleid door middel van de opdrachtmuis. 

4.1.16.3 Uitvoering 

 10 blokjes: Respectievelijk 7-9-7 deelnemers voeren de opdracht correct uit zonder 

bijkomende instructie. 4 deelnemers voeren de opdracht ‘oprapen’ uit na bijkomende 

verbale instructie.  Eén persoon merkt op dat de blokjes verdwenen zijn door ‘niets’ te doen, 

enkel met de muis bewogen. De link tussen de handeling en het resultaat wordt niet 

onmiddellijk gelegd. Ook de opdracht ‘klikken’ wordt door twee deelnemers na bijkomende 

verbale begeleiding correct uitgevoerd. De opdracht ‘dubbelklikken’ wordt nog door één 

deelnemer uitgevoerd na verbale begeleiding, de drie andere deelnemers hebben moeite 

met het twee keer zeer snel na elkaar klikken. Twee deelnemers krijgen hulp en fysische 

begeleiding, voor een derde deelnemer is deze handeling motorisch niet haalbaar. Eén 

deelnemer zucht vaak en is ontgoocheld door het moeizame verloop. 

 20 blokjes: 8-8-9 deelnemers slagen in de uivoering zonder extra instructie. ‘Oprapen’ en 

‘klikken’ wordt ook  door de twee andere deelnemers tot een goed einde gebracht na 

verbale instructie. Eén tiende deelnemer slaagt niet in de uitvoering vanwege 

(psycho)motorische problemen. Een elfde deelnemer heeft, zoals eerder vermeld, niet 

deelgenomen aan deze reeks. 

 Besluit: Op elkaar gelijkende oefeningen worden vlot uitgevoerd. Het dubbelklikken is een 

moeilijke motorische handeling die door sommigen na enige oefening kan uitgevoerd 

worden. Personen met motorische problemen hebben het moeilijk met de snelle 

opeenvolging van de ‘dubbel’klik. 

4.1.16.4 Na uitvoering 

 De opgestoken duim na het uitvoeren van de oefening trekt de aandacht, er wordt een link 

gelegd (7) met het goed uitvoeren van de opdracht (prima, joepi, goed gedaan, lachen). Bij 

twee deelnemers zorgt de opgestoken duim voor verwarring wanneer deze na de eerste 

oefening verschijnt. Bij de volgende oefeningen wordt deze ook door hen gewaardeerd. 

 Bij de oefeningenreeks met 20 blokjes wordt de optellende score door 4 deelnemers 

opgemerkt. 8 deelnemers hechten belang aan het woord SUPER (goed gewerkt). De 20 

blokjes in de linkerbovenhoek worden weinig opgemerkt, er wordt aangegeven dat deze te 

snel terug verdwijnen. Voor zwakke lezers blijft het woord SUPER niet lang genoeg op het 

scherm staan. 

 Aan de observatoren werd gevraagd op dit moment van de proefafname te noteren of de 

deelnemer de oefeningen aangenaam, langdradig, … blijkt te vinden. Van vijf deelnemers 
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wordt aangegeven dat ze de proefafname als aangenaam ervaren (vrolijk, erg gemotiveerd, 

lacht, zegt dat het fijn is, begint onmiddellijk te werken, wil snel naar de volgende oefening, 

doet oefeningen meerdere keren). Voor twee deelnemers wordt aangegeven dat deze 

oefening te lang duurde omwille van het dubbelklikken. 

 Besluit: Een gekend visueel aspect (opgestoken duim, tekst SUPER) is duidelijk als 

afronding en bevestiging na uitvoering. Deze worden positief gewaardeerd.  Figuren en 

tekst moeten lang genoeg op het scherm aanwezig blijven om ook door minder vlotte 

‘lezers’ opgenomen te worden. 

4.1.16.5 Opdrachtmuis 

 7-10-10 deelnemers kunnen betekenis geven aan de opdrachtmuis bij de reeks met tien 

blokken (oprapen, klikken, dubbelklikken) 

 Voor de reeks met 20 blokken zijn dit telkens 10 (=alle) deelnemers. 

 Besluit: binnen een oefeningenreeks met herhaling van opdrachten worden drie 

verschillende opdrachtmuizen herkend.  
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4.1.17 A13. Puzzel 1 dubbelklikken 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Puzzelstukken 10  

Computermuis 8 3 

Twee zwarte pijlen 7 1 

Ander (minder relevant) 
 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden 10  

Hoe weet je dat? Vertelt Toont 

Puzzelstukken 6 1 

Opdrachtmuis 4  

Eventuele bijkomende info 

 Klikt op de muis, beseft dan dat het op de puzzel moet (diegene die ‘toont’) 
 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit  7 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Herhaling verbale uitleg 3 

Demonstratie 1 

Verbale begeleiding 2 

Fysieke begeleiding 1 

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 1 

Klikt op stukken die reeds verplaatst werden 2 

Ontstaat er verwarring door het al dan niet aanklikken van reeds verplaatste puzzelstukken? 
Waaraan merk je dit? 
 

Eventuele bijkomende info lukt niet voor 3 deelnemers (13, 17, 20) 
 Dubbelklik lukt niet goed, twee stukken achter elkaar is moeilijk om te klikken 

 Dubbelklikt niet snel genoeg 

 Te moeilijk, erg gefrustreerd, zuchten, oefening gemaakt door proefleider 
 

Na uitvoering 

Vertelt over: …………………………………………………bv merkt op dat puzzelstukken anders liggen bij 

herhaalde uitvoering 

 Puzzel draait rond (3 deelnemers geven zelfde antwoord) 

 Ronddraaien en vergroten van puzzel 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 7 

Eventuele bijkomende info 
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4.1.18 A14. Puzzel 1 linksklikken 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit  9 

Probeert opdracht uit te voeren dmv ‘dubbelklikken’  

Stelt bijkomende vragen  

Voert opdracht correct uit na  advies ‘kijk nog eens goed’ 2 

Voert opdracht goed uit na advies: ‘wat zegt opdrachtmuis’ 2 

Heeft bijkomende instructie nodig:  Herhaling verbale uitleg  

Demonstratie 1 

Verbale begeleiding  

Fysieke begeleiding  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 2 

Klikt op stukken die reeds verplaatst werden 1 

Ontstaat er verwarring door het al dan niet aanklikken van reeds verplaatste puzzelstukken? 
Waaraan merk je dit? 
Één deeelnemer dacht dat hij moest dubbelklikken, ook na doorvragen (deelnemer 17, motorische 
beperking) 

Eventuele bijkomende info 
 

 
 

Hoe wist je wat de opdracht was/wat je moest doen? 

Kan opdracht afleiden Vertelt Toont 

Puzzelstukken 8 1 

Opdrachtmuis 7 1 

Eventuele bijkomende info 
 

 

Na uitvoering 

Vertelt over: …………………………………………………  

 IK HEB DAT GOED GEDAAN 

 DE PUZZEL DRAAIT ( 3 deelnemers geven dit antwoord) 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 9 

Eventuele bijkomende info 
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4.1.19 A15. Puzzel 1 oprapen 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden  9  

Hoe weet je dat? Vertelt Toont 

Puzzelstukken 5 2 

Puzzel eronder (grijswaarden) 4 1 

Opdrachtmuis 3  

Eventuele bijkomende info 
 Oprapen = bewegen 

 Niet uitgevoerd (deelnemer 17) 

 Wijst op papiertje met overzicht van de muisbewegingen op ‘dubbelklikken’ 
 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit  9 

Probeert opdracht uit te voeren dmv ‘dubbelklikken’ of ‘klikken’  

Stelt bijkomende vragen  

Voert opdracht correct uit na  advies ‘kijk nog eens goed’  

Voert opdracht goed uit na advies: ‘wat zegt opdrachtmuis’  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Verbale uitleg 1 

Demonstratie  

Verbale begeleiding  

Fysieke begeleiding  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 1 

Eventuele bijkomende info 
 

Hoe wist je wat de opdracht was/wat je moest doen? 

Kan opdracht afleiden Vertelt Toont 

Puzzelstukken 5 1 

Opdrachtmuis 3 1 

Eventuele bijkomende info 
 

 

Na uitvoering 

Vertelt over: …………………………………………………  

 Ik moet erover ‘russen 

 ‘Het gaat te rap’ 

 Puzzel draait 
 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 7 

Eventuele bijkomende info 
 Ging eerder toevallig door muis te verzetten 

 Kijkt op plaatje met  pictogrammen 
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4.1.20 A16. Puzzel 1 slepen 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden 9   

Hoe weet je dat? Vertelt Toont 

Puzzelstukken 5 3 

Puzzel eronder (grijswaarden) 2 1 

Opdrachtmuis 5 2 

Eventuele bijkomende info 

 Eerst klikken en dan slepen eigenlijk ipv slepen 
 Denkt eerst dubbelklikken 
 Deelnemer 17 heeft oefening niet uitgevoerd 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit  9 

Probeert opdracht uit te voeren dmv ‘dubbelklikken’ of ‘klikken’ 
of ‘over het scherm bewegen’ 

1 

Stelt bijkomende vragen  

Voert opdracht correct uit na  advies ‘kijk nog eens goed’  

Voert opdracht goed uit na advies: ‘wat zegt opdrachtmuis’  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Verbale uitleg 1 

Demonstratie  

Verbale begeleiding  

Fysieke begeleiding  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 1 veel verbale ondersteuning 

Problemen met complexiteit handeling? (psychomotorisch) Selecteren – klikken – slepen -
loslaten  (omcirkel)1 

Problemen met positioneren ? (meerdere keren verplaatsen) 1 

Eventuele bijkomende info 
 

Hoe wist je wat de opdracht was/wat je moest doen? 

Kan opdracht afleiden Vertelt Toont 

Puzzelstukken 5 1 

Opdrachtmuis 4 1 

Eventuele bijkomende info 

Na uitvoering 

Vertelt over: ……………………………… 

Bewegende puzzel 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 9 

Eventuele bijkomende info 
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4.1.21 A17. Puzzel 1 stilhouden 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit  3 

Probeert opdracht uit te voeren dmv ‘dubbelklikken’ of ‘klikken’ 
‘over het scherm bewegen’ of ‘slepen’ 

4 

Stelt bijkomende vragen  

Voert opdracht correct uit na  advies ‘probeer maar’ 4 

Observatie:  Kijkt naar opdrachtmuis 3 

Probeert (dubbel)klik 5 

Probeert slepen, bewegen 3 

…………….;  

Reactie wanneer aftelling op scherm begint. Herkenning? 3 ah ja, wachten,… 

Voert opdracht correct uit na  advies ‘kijk nog eens goed’  

Voert opdracht goed uit na advies: ‘wat zegt opdrachtmuis’ 3 

Eventuele bijkomende info 
 Probeert eerst alles uit (klikken, dubbelklikken, …) 

 Probeert 1 keer door slepen en zegt dan, ah ja, wachten 

 Deelnemer 17 niet uitgevoerd 

 Probeert met klikken, corrigeert zichzelf 

 Heel veel herhaling nodig 

 Ondersteuning begeleider 

 Hulp nodig bij muis stilhouden 
 

Hoe wist je wat de opdracht was/wat je moest doen? 

Kan opdracht afleiden Vertelt Toont 

Puzzelstukken 4 3 

Geprobeerd 3 2 

Opdrachtmuis 4 1 

Eventuele bijkomende info 

Denkt dat ze cursor op muismoet stilhouden, twijfelt, verandert vaak van beweging 

Na uitvoering 

Was het moeilijk? 

 Twee deelnemers: niet moeilijk, wel veel ondersteuning 
nodig 

 Eén deelnemer: concentratie vermindert 

 

Wat was er anders dan de andere oefeningen?  
aftellende cijfers………………….beginnen nu van vijf………… 

Vertelt over:                Spontane reacties?                Non-verbale reacties? 

 Lacht heel uitgelaten 

 Zegt dat het moeilijker is 

 Zuchten, gebaren, te moeilijk 
Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 5 

Eventuele bijkomende info 
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4.1.22 Bespreking oefening puzzel 

 

 

  

Eenzelfde puzzel wordt op vijf verschillende manieren gemaakt: op elk puzzelstuk dubbelklikken, 

klikken, oprapen, slepen of stilstaan (in deze volgorde). Voor de laatste drie vormen is een 

achtergrond voorzien. Bij het slepen moet het puzzelstuk naar de juiste plaats gesleept worden, bij 

de andere vormen komt het puzzelstuk spontaan op de juiste plaats terecht. Bij het einde van de 

oefening draait de puzzel rond en komt de tekening vergroot op het scherm. 

4.1.22.1 Opdracht scherm 

 Dubbelklikken: 9 personen geven aandacht aan de opdrachtmuis, zeven deelnemers maken 

ook melding van de twee zwarte pijlen.  

 Klikken: / 

 Oprapen: / 

 Slepen: / 

 Stilhouden:/ 

 Besluit: Wanneer  de opdracht voor de hand ligt: puzzel maken, gaat men sneller de 

aandacht richten naar de muisopdracht, de wijze waarop deze puzzel dient gemaakt te 

worden.  

4.1.22.2 Opdracht afleiden 

 Dubbelklikken: 10 deelnemers kunnen de opdracht afleiden van het beginscherm, 7 

personen geven aan dit ze dit weten door de puzzelstukken, 4 door de opdrachtmuis. Eén 

persoon klikt op de opdrachtmuis en beseft onmiddellijk dat er op de puzzelstukken dient 

geklikt te worden. 

 Klikken: Eén deelnemer dacht aanvankelijk dat ook hier ‘dubbelklikken’ van toepassing was. 

8 deelnemers geven aan dat ze de opdracht konden afleiden door middel van de 

opdrachtmuis. 
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 Oprapen: 9 deelnemers kunnen de opdracht afleiden bij het beginscherm. 3 geven aan dat 

dit komt door de opdrachtmuis, 7 weten dat de puzzelstukken moeten verplaatst worden, 5 

merken de puzzel in grijswaarden op. Eén deelnemer vraagt naar het kaartje van de 

proefleider met de verschillende opdrachtmuizen en wijst het pictogram ‘dubbelklikken’ aan. 

 Slepen: 9 deelnemers kunnen vertellen wat er verwacht wordt. 7 deelnemers geven aan dat 

ze dit weten door de opdrachtmuis. Eén deelnemer vertelt dat je eigenlijk eerst moet klikken 

en dan slepen. 

 Stilhouden: 5 deelnemers geven aan dat de opdrachtmuis hen op weg helpt bij het begrijpen 

van de opdracht, 5 deelnemers geven aan eerst uit te proberen wat je moet doen. Eén 

deelnemer denkt dat de cursor op de muis moet gehouden worden, twjifelt, verandert vaak 

van beweging. 

 Besluit: Het is niet altijd duidelijk of de deelnemers ook kunnen verwoorden op welke 

manier ze de opdracht afleiden. Uit een zelfstandige oefening zonder vragen (zie laatste 

puzzel) kan blijken of men de opdracht probeert door ‘trial and error’ of begrijpt vanuit het 

icoon. 

4.1.22.3 Uitvoering 

 Dubbelklikken: 7 personen voeren de opdracht correct uit zonder bijkomende instructie, één 

deelnemer slaagt in de uitvoering mits verbale instructie en verbalen begeleiding. Drie 

andere deelnemers slagen niet in de uitvoering ondanks bijkomende instructie in de vorm 

van verbale uitleg (2), demonstratie (1), verbale begeleiding (1) en fysieke begeleiding (1). 

Het betreft dezelfde deelnemers die ook bij voorgaande activiteiten met ‘dubbelklikken’ 

problemen hadden. Twee keer snel na elkaar klikken lukt niet. 

 Eén persoon zucht gans de tijd, vindt het erg moeilijk. 

 Twee deelnemers klikken ook op stukken die reeds verplaatst werden. 

 Klikken: 9 deelnemers voeren de opdracht spontaan correct uit. Eén deelnemer voert de 

opdracht uit nadat de aandacht werd gericht op de ‘opdrachtmuis’, een andere deelnemer 

slaagt in de uitvoering na demonstratie. Eén deelnemer klikt ook op puzzelstukken die reeds 

verplaatst werden.  

 Oprapen: 9 deelnemers voeren de opdracht correct uit, één deelnemer doet dit na 

bijkomende verbale uitleg, één deelnemer werkt de puzzelopdrachten niet verder af omwille 

van motorische problemen (vermoeidheid en duurtijd van de proefafname). 

 Slepen: 9 deelnemers voeren de opdracht correct uit. 1 persoon probeert dit door te klikken 

of dubbelklikken. Na verbale uitleg en verbale ondersteuning slaagt ook deze persoon in de 

uitvoering. Eén deelnemer neemt omwille van vermoeidheid en duurtijd proefafname ook 

aan deze oefening niet deel. Eén persoon heeft problemen met het positioneren van de 

puzzelstukken op de juiste plaats en heeft meerdere pogingen nodig. 

 Stilhouden: 3 deelnemers voeren de opdracht correct uit zonder bijkomende instructie. Vier 

andere deelnemers slagen in de uitvoering nadat ze enkele mogelijkheden hebben 

uitgeprobeerd. 3 deelnemers voeren de opdracht correct uit na het advies om aandacht te 

schenken aan de opdrachtmuis. Eén deelnemer heeft hulp nodig bij het stilhouden van de 

muis, een andere deelnemer heeft ondersteuning nodig tijdens het stilhouden. Wanneer de 

aftelling op het scherm begint merkt één deelnemer op dat er moet ‘gewacht’ worden. Eén 

deelnemer (zie voorgaande oef. neemt niet deel). 
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 Besluit: Stilhouden en dubbelklikken blijken de moeilijkste handelingen. Bij het 

dubbelklikken speelt het psychomotorische aspect mee, bij het stilhouden is het vooral het 

‘niets doen’ en de ‘duurtijd’ hiervan die parten speelt. Slepen blijkt niet echt een probleem 

wanneer de positionering minder nauwkeurig hoeft en de objecten in de juiste positie gaan 

wanneer ze in de buurt zijn van  de beoogde plaats. 

4.1.22.4 Na uitvoering 

 Dubbelklikken: drie deelnemers merken op dat de puzzel ronddraait, één deelnemer vertelt 

ook dat de puzzel groter wordt. 

 Klikken: één deelnemer zegt spontaan dat hij het goed gedaan heeft, drie deelnemers geven 

een opmerking over de draaiende puzzel. 

 Oprapen: 1 deelnemer geeft aan dat de oefening te rap gaat, de puzzelstukken verdwijnen 

zeer snel, als je in de buurt komt.  

 Slepen: 1 deelnemer vertelt over de bewegende puzzel. 

 Stilhouden: Van 1 deelnemer wordt door de observator aangegeven dat de concentratie 

sterk vermindert, twee andere deelnemers hebben het soms moeilijk en regelmatig 

ondersteuning en bevestiging nodig. Eén deelnemer geeft zelf aan dat het moeilijk is, een 

andere deelnemer zucht regelmatig en gebaart dat het moeilijk is. 

 Besluit: De deelnemers begrijpen dat de opdracht klaar is wanneer de puzzel ronddraait en 

vergroot op het scherm verschijnt. Er wordt geen spontaan verband gelegd met ‘goed 

gewerkt’. De lange duurtijd van de proefafname en de afwisseling in de oefening met 

steeds nieuwe opdrachten vergt (te) veel  aandacht en concentratie.  

4.1.22.5 Opdrachtmuis 

 Respectievelijk 7-9-7-9-5 deelnemers geven uitleg bij de picto van de opdrachtmuis. 

 Besluit: Het pictogram om de muis stil te houden blijkt niet vanzelfsprekend te zijn. De 

handeling ‘stilhouden’ blijkt ook een niet verwachte handeling voor het uitvoeren van 

dergelijke oefening.  
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4.1.23 A.18 Robot 1 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Robot 7 1 

Computermuis 8  

Klok 7  

Ander (minder relevant) 

 Deelnemer 17 voert de oefening niet uit 

 Eén deelnemer noemt de robot een “pop” 
 
 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct) 7 

Eventuele bijkomende info 
 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit  9 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Herhaling verbale uitleg 1 

Demonstratie  

Verbale begeleiding 1 

Fysieke begeleiding  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 1 

Voert opdracht niet correct uit (minder dan 10 tellen)  

Eventuele bijkomende info 
 

 
 

Na uitvoering 

Vertelt over:  Cijfers 3 

Wandelende hond 9 

Eventuele bijkomende info 
 Krokodil 

 Weet niet wat hond betekent 

 Voila is weg, heeft hond niet gezien, wel dat robot weg is 

 Er komt iets anders, die hond 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 8 

Eventuele bijkomende info 
 

 

 



100 
 

4.1.24 A19. Robot 2 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit  9 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Herhaling verbale uitleg 1 

Demonstratie  

Verbale begeleiding  

Fysieke begeleiding  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 1 

Voert opdracht niet correct uit (minder dan 10 tellen)  

Eventuele bijkomende info 
Deelnemer 17 voert niet uit 
Andere deelnemer merkt hondje op 

 
 

Na 3 uitvoeringen 

Vertelt over: Andere robot  4 

Verschillende plaats robot  

Cijfers andere plaats (onder)  

Hond van rechts-links ipv L-R 3 

…………..  

Eventuele bijkomende info 

 Hond vertelt  dat het goed is 

 Weer die hond 

 Ziet dat antenne op hoofd anders is en andere details 
 Is te moe en heeft honger 
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4.1.25 Bespreking oefening robot 

 

  

Deze reeks bestaat uit twee oefeningen met dezelfde opdracht. Het robotfiguurtje heeft een andere 

vorm,kleur en plaats. De aftelling op het scherm gebeurt één keer naast de robot en één keer naast 

de muisopdracht. Bij het einde van een oefening schuift een hond over het scherm, bij de eerste 

oefening van links naar rechts, bij de tweede in de omgekeerde richting. 

4.1.25.1 Opdracht scherm 

 8 deelnemers geven spontaan aan de computermuis opgemerkt te hebben, 7 deelnemers 

vertellen ook over de klok.  

 Besluit: dezelfde opdrachtmuis bij een andere opdracht (totaal ander scherm) wordt 

opgemerkt  

4.1.25.2 Afleiden opdracht 

 7 deelnemers vertellen wat de opdracht is. 

 Besluit: de opdracht kan afgeleid worden wanneer een opdrachticoon herhaald wordt in 

twee oefeningen na elkaar, zelfs wanneer er een ander scherm is (laatste puzzel, eerste 

robot) 

4.1.25.3 Uitvoering 

 9 deelnemers voeren beide opdrachten correct uit zonder bijkomende instructie. 1 

deelnemer kan dit ook na bijkomende instructie en verbale begeleiding, 1 deelnemer neemt 

niet verder deel (zie vorige oefening, motorische problemen en duurtijd). 

 Besluit: In een oefeningenreeks met verschillende schermen wordt eenzelfde opdracht vlot 

uitgevoerd (stilhouden puzzel – robot) 

4.1.25.4 Na uitvoering 

 9 deelnemers merken de wandelende hond op, 3 deelnemers vertellen ook over de 

aftellende cijfers op het scherm. 

 Eén deelnemer heeft wel gezien dat de robot weg is, heeft geen aandacht voor de hond. Een 

andere deelnemer geeft bij navraag aan dat hij niet weet wat de betekenis van de hond is. 

 4 deelnemers merken op dat er een andere robot op het scherm is verschenen, 3 deelnemers 

geven aan dat de hond in de andere richting over het scherm gewandeld is. 

 Eén deelnemer geeft spontaan aan dat de hond vertelt dat het ‘goed’ is. 
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 Besluit: een niet gekend afrondingsscherm wordt opgemerkt maar niet spontaan in 

verband gebracht met een positieve uitvoering, eerder met een afronding van een 

activiteit. 

4.1.25.5 Opdrachtmuis 

 8 deelnemers kennen de betekenis van de opdrachtmuis. 

 Besluit: Eenzelfde opdrachtmuis wordt in verschillende oefeningen na elkaar herkend en 

betekenis gegeven. 
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4.1.26 A20-A24. Puzzel 3 dubbelklikken, linksklikken, oprapen, slepen, stilhouden 

Observeer de wijze waarop de uitvoering tot stand komt. Bij een vlotte uitvoering zullen de 

observaties eerder miniem zijn, bij een moeizame uitvoering is het belangrijk om te differentiëren 

waar de problemen zich voordoen. 

 Begint spontaan, verwoordt wat hij moet doen, oog voor opdrachtmuis, trial and error, wat 

gaat minder goed, ……. Licht toe! 

 Aard van de hulp? ….. Beschrijf! 

Puzzel dubbelklikken 

Uitvoering 

 Afgeleid door werkbalk op bureaublad:. Ik moet klikken, klikt nogal veel. Oefening open en dicht 
doen lukt goed 

 OK 

 Begint goed, blijft wel klikken op stukken die al goed staan, gaat wel zelf verder naar ander stuk 
wanneer na 3 keer klikken niets meer gebeurt 

 Ok 

 Heeft veel plaats nodig vooor muisbewegingen, dubbelklik gaat goed 

 Deelnemer 17 niet uitgevoerd 

 Weet wat moet gebeuren, motorisch te zwak, extra verbale hulp nodig bij dubbelklikken 

 OK, snel,probleemloos, zelfstandig 

 Deelnemer 20 niet uigeoverd 

 Vlot, ok, zelstandig, herkent onmiddellijk icoon 

 Ok, onmiddellijk, merkt op dat puzzel ronddraait en verandert in auto. 

Begeleiding? 

Puzzel linksklikken 

Uitvoering 

 1-2 Ok 

 Zegt slepen, probeert ook, doet dan wel oged met 1 klik, is gaan kijken voor verwoording op 
pictogramwijzer 

 Ok 

 Ok 

 Deelnemer 17 voert niet uit 

 Herkent picto, slepen en klikken, ismoeilijkom motorisch uit elkaar te houden 

 Ok 

 Deelnemer 20 voert niet uit 

 Ok 

 Onmiddellijk uitgevoerd, puzzelstukken liggen op elkaar, heeft moeite om deze op hun plaats te 
zetten 

Begeleiding? 
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Puzzel oprapen 

Uitvoering 

 OK, heel snel 

 Ok spontaan zelfstandig 

 Ok 

 Heeft meer uitleg nodig van begeleider, maakt gebruik van briefje met icoon 

 Ok (ik vind auto’s niet mooi) 

 Niet uitgevoerd (deelnemer 17) 

 Extra hulp nodig van begleider, dan gaat het vlot 

 Ok 

 Deelnemer 20 niet uitgevoerd 

 Ok  

 ok 
Begeleiding? 

Eén deelnemer krijgt uitleg over de muis 

Puzzel slepen  

Uitvoering 

 ok, heel snel, weet benoeming ‘slepen’ niet meer, wel hoe het uitgevoerd moet worden 

 OK, coördinatie om puzzel te plaatsen is moeilijk (uitleg nodig van begeleider) 

 Probeert eerst met klikken, corrigeert zelf naar slepen 

 Maakt gebruik van briefje met icoon 

 Ok 

 Niet 

 Hulp nodig om pict te plaatsen, moeilijk om puzzel los te laten 

 Ok 

 Niet 

 1O-11 Ok 
Begeleiding? 

Puzzel stilhouden 

Uitvoering 

 OK, vlekkeloos in het begin, ongeduldig en toch muis verzet, daarna weer prima 

 Ok, herkent muissymbool, spontaan en zelfstandig 

 Ok 

 Ok maakt gebruik van briefje met icoon 

 Ok, moest even kijken vooropdracht duidelijk was 

 Niet uitgevoerd 

 Ok, herkent picto, oef loopt vlot 

 Ok 

 Niet uitgevoerd 

 1O-11 Ok 
Begeleiding? 
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4.1.27 Bespreking oefening Puzzel 3 zelfstandig 

 

 

  

Deze puzzel wordt aangeboden met vijf verschillende opdrachten. De opdrachten en volgorde zijn 

gelijk aan de puzzel die eerder in de proefreeks werd aangeboden. Bij deze uitvoering wordt aan de 

deelnemer gevraagd volledig zelfstandig te werk te gaan.  

4.1.27.1 Uitvoering 

 Twee deelnemers nemen niet deel aan deze oefeningenreeks omwille van motorische 

problemen en duurtijd van de proefafname. Dit maakt dat de resultaten beschreven worden 

voor een totaal van 9 deelnemers voor proefafname deel A. 

 Dubbelklikken: Alle deelnemers weten wat er verwacht wordt. 7 deelnemers voeren de 

oefening volledig zelfstandig uit. 1 deelnemer wordt afgeleid door de werkbalk op het 

bureaublad, dient veel te klikken maar slaagt erin de oefening tot een goed einde te brengen. 

Een andere deelnemer blijft klikken op puzzelstukken die al goed staan maar gaat verder 

wanneer hij merkt dat er niets gebeurt. Eén deelnemer heeft extra verbale hulp nodig bij het 

dubbelklikken, de uitvoering verloopt zeer moeizaam. 

 Klikken: Alle deelnemers weten wat verwacht wordt. Eén deelnemer ‘klikt’ maar benoemt de 

handeling als slepen, wanneer hij er op attent gemaakt wordt dat de benoeming niet juist is 

raadpleegt hij spontaan het kaartje met de verschillende muisopdrachten. Eén deelnemer 

heeft het moeilijk met de puzzelstukken die op elkaar liggen. 

 Oprapen: 7 deelnemers voeren de opdracht spontaan en zelfstandig uit, twee deelnemers 

hebben extra uitleg nodig van de begeleider, één deelnemer weet wat er verwacht wordt na 

raadpleging van het kaartje met de verschillende muisopdrachten (‘met de muis  bewegen’). 

 Puzzel slepen: 7 deelnemers weten wat verwacht wordt en voeren de opdracht spontaan uit, 

1 deelnemer maakt gebruik van het kaartje met de verschillende opdrachtpictogrammen. 

Eén deelnemer probeert eerst te klikken, corrigeert zelf naar slepen. Twee deelnemers 

krijgen hulp bij het positioneren van de puzzelstukken op de juiste plaats. 
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 Puzzel stilhouden: 8 deelnemers voeren spontaan de opdracht uit, 1 deelnemer maakt 

gebruik van het kaartje met de muisopdrachten (zelfde deelnemer als vorige 

puzzeloefeningen). Eén deelnemer heeft het moeilijk om de muis zolang op dezelfde plaats 

stil te houden. 

 Besluit: Het zelfstandig afwerken van een gekende oefeningenreeks vormt geen probleem. 

Een overzichtskaartje met de verschillende muisopdrachten (pictogrammen met tekst) kan 

ondersteunend werken. Er kan overwogen worden of het zinvol is om de tekst op te 

nemen onder de pictogramman op het scherm. 
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4.2 Verwerking gegevens observatieformulier B 

4.2.1 B1. Raket 1 stil 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Raket 10 1 

Sterren 11  

Computermuis 9 2 

Klok 9 2 

Ander (minder relevant) lucht 
 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct) 4 

Eventuele bijkomende info 
Eén deelnemer denkt dat er moet geklikt worden, een andere deelnemer denkt dat de raket om 9 uur moet vertrekken. 
 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit na eerste instructie 11 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Herhaling verbale uitleg  

Demonstratie  

Verbale begeleiding  

Fysieke begeleiding  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie  

Voert opdracht niet correct uit (minder dan 10 tellen)  

Eventuele bijkomende info 
Twee deelnemers ‘klikken’ bij de uitvoering van de oefening. 
 

Na uitvoering 

Vertelt over:  Cijfers 3 

Opstijgende raket 5 

Proficiat 1 

Eventuele bijkomende info 
Eén deelnemer handen en lacht als de raket naar boven gaat. 
Eén deelnemer wrijft in de handen bij het verschijnen van ‘proficiat’. 
Er werd niet expliciet gevraagd om non-verbale informatie te noteren. Het is mogelijk dat meerdere deelnemers reageerden bij de 
afronding van de oefening.  
 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 6 

Eventuele bijkomende info 
Twee deelnemers geven aan dat moet geklikt worden bij de opdracht. 
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4.2.2 B2. Raket 2 klik links 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Raket 8  

Sterren 6  

Computermuis 8 2 

Eén zwarte pijl 5 5 

Ander (minder relevant) 
Bij één deelnemer wordt opgemerkt dat hij enkel het verschil met het voorgaande benoemt, een 
andere deelnemer merkt op dat de ‘wekker’ weg is en er nu een pijl staat. 
 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct) 3 

Eventuele bijkomende info 
 

 
 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit na eerste instructie 8 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Herhaling verbale uitleg 3 

Demonstratie  

Verbale begeleiding 1 

Fysieke begeleiding  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 3 

Voert opdracht niet correct uit   

Eventuele bijkomende info 
 

 
 

Na uitvoering 

Vertelt over:  Cijfers  

Opstijgende raket 3 

Proficiat 3 

Eventuele bijkomende info 
Bij één deelnemer wordt opgemerkt dat hij lacht bij het opstijgen van de raket, een andere deelnemer lacht bij het woordje ‘proficiat’. 

 
 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 11 

Eventuele bijkomende info 
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4.2.3 B3. Raket 3 dubbelklik 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Raket 3  

Sterren 2  

Computermuis 4  

Twee zwarte pijlen 9  

Ander (minder relevant) 
 
 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct) 9 

Eventuele bijkomende info 
 

 
 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit na eerste instructie 5 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Herhaling verbale uitleg  

Demonstratie  

Verbale begeleiding 2 

Fysieke begeleiding 4 

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 5 

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem 3 

?  

Frustratietolerantie bij het niet slagen van de uitvoering? (cfr complexiteit, snelheid dubbelklikken) 
De drie personen met psychomotorisch probleem hebben moeite met het snel achter elkaar klikken 
voor de ‘dubbelklik’. Twee van deze personen slagen erin om na begeleiding en oefening de opdracht 
uit te voeren. 
 

Eventuele bijkomende info 
 

 
 

Na uitvoering 

Vertelt over:  
 
 
 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 11 

Eventuele bijkomende info 
 

 



110 
 

4.2.4 Bespreking oefeningen raket 

 

 

De eerste oefening heeft drie variaties: muis stilhouden, enkel klikken en dubbelklikken. 

4.2.4.1 Opmerken scherm 

 Bij de eerste oefening worden zowel de sterren (11), de raket  (10) als de opdrachtmuis (9) en 

de klok (9) door de meeste deelnemers opgemerkt. Na doorvragen worden ook door de 

andere deelnemers al deze elementen aangevuld. 

 Bij de twee volgende oefeningen merken we dat er spontaan aandacht gaat naar de raket (8-

3), sterren (6-2), computermuis (8-4) en zwarte pijl(en) (5-9).  

 Hieruit durven we besluiten dat op bij op elkaar gelijkende oefeningen (1 en 2) door de 

deelnemer spontaan weinig verschillen opgemerkt worden. Na het richten van de 

aandacht op de verschillende uitvoeringswijze hebben meer deelnemers ook voor de 

details bij de opdracht (twee zwarte pijlen bij de opdrachtmuis). 

4.2.4.2 Opdracht afleiden 

 Bij de eerste oefening zijn er 4 deelnemers die de opdracht kunnen afleiden uit de gegevens. 

Bij de volgende oefeningen (klikken en dubbelklikken) zijn dit respectievelijk 3 en 9 

deelnemers. 

 Een enkele deelnemer denkt bij de eerste oefening dat er moet geklikt worden, een andere 

deelnemer denkt dat de raket om negen uur moet vertrekken. 

 Besluit: Er is een leereffect bij het afleiden van de opdracht bij op elkaar lijkende 

opdrachten. 

4.2.4.3 Uitvoering 

 Respectievelijk 11-8-5 deelnemers voeren de opdracht correct uit na eerste instructie.  

 Bij de eerste oefening klikken twee deelnemers tijdens de uitvoering van de oefening.  

 Bij de tweede oefening slagen 3 deelnemers in de uitvoering na bijkomende instructie ( 

(verbaal 3, verbale begeleiding  tijdens uitvoering 1).  

 Bij de oefening met het dubbelklikken hebben meerdere deelnemers nood aan bijkomende 

instructie (verbale begeleiding-fysieke begeleiding 2-4). 5 deelnemers slagen in het uitvoeren 

van de oefening mits bijkomende instructie. 1 deelnemer voert de opdracht niet correct uit 

omwille van psychomotorische problemen. Twee andere personen hebben ook 

psychomotorische problemen (twee keer snel na elkaar klikken) maar brengen de oefening 

na bijkomende instructie tot een goed einde (zie eerder fysieke begeleiding). 

 Besluit: Het begrijpen van de opdracht blijkt geen probleem te zijn. Snel dubbelklikken is 

een moeilijke psychomotorische handeling voor meerdere deelnemers. 
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4.2.4.4 Na uitvoering 

 Na de uitvoering vertellen vijf deelnemers over de opstijgende raket, 3 deelnemers merken 

de cijfers op tijdens het aftellen en 3 deelnemer geven een opmerking over het woord 

‘proficiat’ dat verschijnt na de uitvoering van de oefening. Eén deelnemer wrijft in de handen 

bij het woord proficiat, een andere deelnemer klapt in de handen en lacht bij het opstijgen 

van de raket. Er werd niet expliciet gevraagd om non-verbale reacties te noteren, mogelijk 

zijn er ook andere. 

 Besluit: Een nieuw scherm wordt opgemerkt als leuke entertainer, de link met het einde 

van de oefening, of als beloning voor het goed uitvoeren van de oefening wordt niet 

gelegd. 

4.2.4.5 Opdrachtmuis 

 Na het uitvoeren van de oefening wordt door respectievelijk 6-11-11 deelnemers de 

betekenis van de opdrachtmuis weergegeven.  

 Besluit: De deelnemers leggen verband met de uitvoering van de oefening en de 

opdrachtmuis. 
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4.2.5 B4. Bij 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Bij 11  

Bloem 10 1 

Vliegende bij 4 1 

Opdrachtmuis (2) 9  

Zwarte Pijl 5 2 

Eventuele bijkomende info 
 

Weet je wat je nu moet doen? 7 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct) 5 (7-2 zie bijk.info) 

Eventuele bijkomende info 
Denkt dat je één keer op de bij moet likken 
Denkt dat je moet dubbelklikken (cfr vorige oefening) 
 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit na eerste instructie 8 

Stelt bijkomende vragen  

Bijkomende instructie verbaal 1 

Heeft bijkomende instructie nodig:  Demonstratie  

Demonstratie + uitleg  

Fysieke begeleiding+uitleg  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 3 

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem  

Meerdere pogingen nodig  

?  

Frustratietolerantie bij het niet slagen van de uitvoering? (cfr complexiteit) 
 

Eventuele bijkomende info 
 Beetje problemen op muis op  bij te krijgen in het begin 

 Idem, laat muisknop af en toe los zodat niet gesleept kan worden, meerdere pogingen nodig 

 Psychomotorisch moeilijk maar lukt toch 

 Zet eerst pijltje op muis maar corrigeert na verbale instructie 
 

Na uitvoering 

Vertelt over….                  Oef gedaan…. Herstarten…. 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) –  9 

Eventuele bijkomende info 
 Kent de term ‘slepen’ niet, kan wel herhalen wat de opdracht was (OK) 

 Zegt ‘twee keer klikken’ 
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4.2.6 Bespreking oefening Bij 

 

 

Deze oefening heeft geen variaties en is een introductie voor de handeling slepen. De bij dient naar 

de bloem gesleept te worden. Op de achtergrond beweegt een vliegende bij van de Bij naar de 

Bloem om de richting aan te geven. Na het uitvoeren van de oefening verschijnen verschillende bijen 

op het scherm. 

4.2.6.1 Opgemerkt scherm 

 Respectievelijk 11-10 deelnemers maken melding van bij en bloem, 4 benoemen de 

vliegende bij. 

 9 deelnemers merken spontaan de opdrachtmuis op, 5 van hen vernoemen spontaan de 

zwarte pijl bij de opdrachtmuis.  

 Besluit: De deelnemers hebben oog voor alle elementen op het scherm. Ondanks het 

richten van de aandacht op de opdrachtmuis en de bijhorende details tijdens de vorige 

oefening blijft het aantal deelnemers dat de  zwarte pijl spontaan benoemt beperkt. 

Aandacht wordt getrokken door het nieuwe scherm, er wordt niet onmiddellijk de link 

gelegd naar ‘wat moet ik hier mee doen’. 

4.2.6.2 Opdracht afleiden 

 5 deelnemers kunnen de opdracht afleiden, één deelnemer denkt dat je één keer op de bij 

moet klikken, een andere deelnemer denkt dat je moet dubbelklikken zoals in vorige 

oefening. 

 Besluit: De betekenis van de bewegende bij tussen de bij en de bloem is niet voor alle 

deelnemers duidelijk. De nieuwe muisopdracht dient geïntroduceerd te worden vooraleer 

ze begrepen wordt. De betekenis van het pictogram is niet vanzelfsprekend. 

4.2.6.3 Uitvoering 

 8 deelnemers voeren de opdracht correct uit na instructie. Eén deelnemer slaagt in de 

opdracht na bijkomende verbale instructie (plaatst aanvankelijk cursor op opdrachtmuis). 

Twee andere deelnemers hebben psychomotorische problemen bij het uitvoeren van de 

handeling, meerdere pogingen zijn nodig. Uiteindelijk slagen alle deelnemers in de 

uitvoering. 

 Besluit: Het gaat hier om een complexe handeling die door het grootste deel van de 

deelnemers wel begrepen wordt en na een eerste oefening correct en in één keer kan 

uitgevoerd worden. 
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4.2.6.4 Na uitvoering 

 Er wordt geen spontane reactie genoteerd bij het einde van de oefening. 

 Besluit: Aan een afrondingsscherm dat geen expliciete beloning of bekrachtiging inhoudt 

wordt geen betekenis gegeven.  

4.2.6.5 Opdrachtmauis 

 9 deelnemers kunnen na het afronden van de oefening de betekenis van de muisopdracht 

weergeven. Voor de meeste deelnemers is het begrip ‘slepen’ nog niet gekend (9). 

 Besluit: Er wordt een verband gelegd tussen de uitvoering van de opdracht en de 

muisopdracht. Nieuwe begrippen zoals ‘slepen’ worden niet onmiddellijk onthouden. 
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4.2.7 B5. Kaarten 1 slepen positie boven 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Speelkaarten, harten twee 10  

Speelkaarten, aas… 8  

Vraagteken, 5 1 

Lijnen 3  

Opdrachtmuis (2) 4 3 

Zwarte Pijl 4 2 

Eventuele bijkomende info 
 Driehoek 

 Zegt: dat is slepen denk ik 
 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct)  8 

Eventuele bijkomende info 
 Legt link van hart naar harten, benoemt ‘slepen’ 

 Denkt in eerste instantie dat 2 op klaveren aas moet 
 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit zonder instructie 6 

Stelt bijkomende vragen  

BIJKKOMENDE INSTRUCTIE VERBAAL 1 

Heeft bijkomende instructie nodig:  Demonstratie 2 

Demonstratie + uitleg  

Fysieke begeleiding+uitleg 1 

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 4 

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem 1 

Visueel/plaats kaart?  

Meerdere pogingen nodig Aantal? 3 

?  

Frustratietolerantie bij het niet slagen van de uitvoering? (cfr complexiteit) 

Eventuele bijkomende info 
 

Na uitvoering 

Vertelt over……………betekenis duim?1 
  
 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 9 

Eventuele bijkomende info………………………………………… is het woord ‘slepen’ gekend? 6 
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4.2.8 B6. Kaarten 2 slepen positie midden 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Speelkaarten, harten twee 5  

Speelkaarten, aas… 5  

Vraagteken 2  

Lijnen 2  

Opdrachtmuis (2) 3  

Zwarte Pijl 3  

Merkt op dat de plaats van harten aas gewijzigd is 5 3 

Eventuele bijkomende info 
 Zegt niksover scherm, wil utvoeren 

 Doet onmiddellijk de oefening 
 

 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct)  10 

Eventuele bijkomende info 
 
 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit zonder instructie 11 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Demonstratie  

Demonstratie + uitleg  

Fysieke begeleiding+uitleg  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie  

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem  

Visueel/plaats kaart?  

Meerdere pogingen nodig Aantal? 

?  

Frustratietolerantie bij het niet slagen van de uitvoering? (cfr complexiteit) 

Eventuele bijkomende info 

 

Na uitvoering 

Vertelt over……………betekenis duim? 

 Prima 

 goed 
  
 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 9 

Eventuele bijkomende info………………………………………… is het woord ‘slepen’ gekend? 7 
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4.2.9 B7. Kaarten 3 slepen positie onder 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Speelkaarten, harten twee 3  

Speelkaarten, aas… 3  

Vraagteken 1  

Lijnen 1  

Opdrachtmuis (2) 2  

Zwarte Pijl 1  

Merkt op dat de plaats van harten aas gewijzigd is 6 2 

Eventuele bijkomende info 
 Zegt niks over scherm, wil uitvoeren 

 Doet onmiddellijk de oefening 
 

 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct)  8 

Eventuele bijkomende info 
 
 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit zonder instructie 11 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Demonstratie  

Demonstratie + uitleg  

Fysieke begeleiding+uitleg  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie  

Voert opdracht niet correct uit Psychomotorisch probleem  

Visueel/plaats kaart?  

Meerdere pogingen nodig Aantal? 

?  

Frustratietolerantie bij het niet slagen van de uitvoering? (cfr complexiteit) 

Eventuele bijkomende info 
 
Deelnemer 3: slepen is soms moeilijk 

 

Na uitvoering 

Vertelt over……………betekenis duim? 
  
 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 10 

Eventuele bijkomende info………………………………………… is het woord ‘slepen’ gekend? 7 



118 
 

4.2.10 B8. Kaarten 4 slepen positie niet vast 

Uitvoering 

Merkt op dat harten aas bij de verschillende opdrachten op een 
andere plaats ligt 
 

Verbaal 
‘zegt’ 

6 

Non-verbaal 
‘doet’ 

9 

Eventuele bijkomende info 

 Weet onmiddellijk wat hij moet doen 
 Gaat razendsnel 

 

4.2.11 B9. Kaarten 5 slepen 3 kaarten positie niet vast 

Wat zie je op het scherm? 

Merkt op dat schoppen twee klaar ligt Verbaal 
‘zegt’ 

8 

Non-verbaal 
‘doet’ 

6 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct)  6 

 
 

 

Uitvoering  

Merkt op dat andere kaart klaar ligt voor volgende oefening Verbaal 
‘zegt’ 

6 

Non-verbaal 
‘doet’ 

8 

Eventuele bijkomende info 
 

 Kan volledig zelfstandig door deze opdracht 

 Kan alles goed reconstrueren, ‘slepen’ 

 idem 

 

Na uitvoering 

Kan je aan het gedrag van de deelnemer merken of hij de opdrachten aangenaam, langdradig, 
eentonig, …… vindt? Zo ja, beschrijf het gedrag waaruit je dit afleidt. 

Aangenaam  blijft de oefening steeds herhalen 

 kaarten vindt hij leuk 

 / 

 / 

 Heel leuk, begint er spontaan aan 

 Deelnemer wil veel sneller gaan 

 / 

 / 

 Lacht steeds na oefening 

 Ja,leert bij 

 Lacht telkens, wil steeds verder doen 

Langdradig  

………  
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4.2.12 Bespreking oefening kaarten 

 

   

 

De kaartoefening heeft vijf varianten. Voor de eerste drie varianten moet de harten twee telkens 

naar de harten aas gesleept worden. De harten aas heeft achtereenvolgens de bovenste, middenste 

en onderste positie. Wanneer de oefening gedaan is verschijnt een opstekende duim en begint 

dezelfde opdracht (zelfde kaartscherm) opnieuw. Bij de vierde variant is er dezelfde opdracht, het 

beginscherm is één van de drie vorige schermen, wanneer de oefening gedaan is komt één van de 

andere schermen (deelnemer moet goed kijken in welke positie harten aas ligt). 

Bij de vijfde variant ligt een stapeltje van drie kaarten, schoppen twee, klaver twee en harten twee. 

Deze dient telkens naar de bijhorende aas gesleept te worden. 

4.2.12.1 Opmerken scherm 

 De deelnemers zijn bekend met speelkaarten (benoemen harten twee, aas, schoppen, 

klaver). 

 Bij de verkenning van het scherm worden de opdrachtmuis en de zwarte pijl bij de eerste drie 

oefeningen respectievelijk door 4-3-2 deelnemers vernoemd.  

 5-6 deelnemers merken bij de tweede en derde oefening spontaan op dat harten aas van 

plaats veranderd is. Enkele personen willen onmiddellijk aan de uitvoering beginnen en 

zeggen niets over het beginscherm. 

 Alle deelnemers merken bij de vierde oefening op dat harten aas op een andere plaats ligt, 6 

van hen verwoorden dit, de anderen tonen dit door een correcte zelfstandige uitvoering van 

de oefening. Bij de laatste oefening merken eveneens alle deelnemers dat schoppen twee 

klaar ligt in plaats van harten twee, 8 personen vermelden dit, de anderen tonen dit bij de 

uitvoering. 

 Besluit: In een oefeningenreeks met op elkaar gelijkende oefeningen worden de verschillen 

opgemerkt. 



120 
 

4.2.12.2 Afleiden opdracht 

 Respectievelijk 8-10-8 personen geven bij de eerste drie oefeningen aan te weten wat van 

hen verwacht wordt. Eén persoon denkt in eerste instantie dat harten 2 op klaveren aas 

moet (middenpositie, slepen in rechte lijn). 

 Twee personen merken bij de eerste oefening spontaan op dat er dient ‘gesleept’ te worden. 

 6 personen vermelden bij de laatste oefening spontaan wat verwacht wordt. 

 Besluit: Bij oefeningen binnen eenzelfde reeks – met kleine onderlinge verschillen en 

dezelfde opdracht - wordt de opdracht snel afgeleid. 

4.2.12.3 Uitvoering 

 6 personen voeren de eerste oefening uit zonder bijkomende instructie, 4 personen doen dit 

na bijkomende instructie (verbaal 2 en/of demonstratie 2). Eén persoon heeft meerdere 

pogingen (3) nodig om de opdracht uit te voeren. Eén persoon heeft psychomotorische 

problemen bij de handeling slepen en slaagt na fysieke begeleiding in de uitvoering van de 

opdracht. 

 De volgende oefeningen worden door alle deelnemers uitgevoerd zonder bijkomende 

instructie. Voor één deelnemer blijft de uitvoering van de handeling ‘slepen’ moeilijk 

verlopen (meerdere pogingen nodig). 

 Bij de laatste oefening wordt door alle deelnemers opgemerkt dat onder de eerste kaart een 

andere kaart klaar ligt,6 personen verwoorden dit. 

 Door de observatoren wordt opgemerkt dat de deelnemers onmiddellijk weten wat ze 

moeten doen, zelfstandig door deze opdracht gaan en dat de uitvoering ‘razendsnel’ gaat. 

 Besluit: Bij oefeningen binnen eenzelfde reeks – met kleine verschillen en eenzelfde 

opdracht - verloopt de uitvoering vlot. 

4.2.12.4 Na uitvoering 

 10 personen vertellen over de betekenis van de duim (prima, goed) 

 Aan de observatoren werd gevraagdom te noteren of uit het gedrag van de persoon af te 

leiden valt of de opdrachten aangenaam, langdradig, eentonig, … bevonden wordt. Voor 7 

deelnemers wordt vermeld dat ze dit aangenaam vinden (blijft de oefening steeds herhalen, 

zegt dat kaarten leuk ik, begint er spontaan aan, wil steeds sneller gaan, lacht steeds na 

oefening, wel steeds verder doen)  

 Besluit: Een oefeningenreeks met kleine variatie en gekende uitvoering wordt als 

aangenaam ervaren. 

4.2.12.5 Opdrachtmuis 

 Na de eerste oefening kunnen 9 personen de betekenis van de opdrachtmuis weergeven, 6 

benoemen dit ook als ‘slepen’. Bij de volgende oefeningen zijn er 10 personen die de 

betekenis van de opdrachtmuis weergeven, 7 personen die het woord ‘slepen’ gebruiken. 

 Besluit: Een nieuw begrip wordt door herhaling opgenomen. Voor een aantal deelnemers 

blijven nieuwe ‘abstracte’ begrippen moeilijk als het rechtstreeks verband met de 

handeling niet duidelijk is. 
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4.2.13 B10. Cirkels 1 oprapen  

Reactie bij de start van de oefening 

Vertelt wat hij ziet Cirkels/bollen 5 

Opdrachtmuis 4 

Zwarte kronkellijn/draad…. 3 

Begint meteen aan de uitvoering 3 

Stelt eerst vragen voor hij begint (welke?)  

Bekijkt eerst opdrachtmuis 2 

Geeft betekenis aan opdrachtmuis Zo ja, welke? 3 

Eventuele bijkomende info 

 Er op staan 

 slepen 

 Weet het niet 

 Klikt ipv plaats van oprapen 

 Wijst van muis naar bollen 

 Bewegen 

 Weet niet wat hij moet doen, kijkt enkel naar scherm 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit zonder instructie 8 

Reageert hij spontaan     Bij verschijnen van de score? 2  

Als er geen nieuwe bollen 
verschijnen? 

 

Bij eindigen van de oefening? (vier 
draaiende cirkels) 

3 

Bij herneming uitvoering Begrijpt  de betekenis van de score 3 

Optellen score zorgt voor  verwarring 1 

Score (noteer behaalde score) 3 4 6 15 21 44 

Eventuele bijkomende info 
 Bij verschijnen score: wijst ernaar 

 Bij verschijnen score: zegt score 1 

 Ziet de scores als seconden 

 Kan niet snel met de muis bewegen, max score is 3 
 Kan na instructie de oefening zeer goed uitvoeren, eerst klikt hij nog, nadien niet meer 

 

Na uitvoering 

Vertelt over……  
Bolletjes snel wegdoen 
Zijn punten belangrijk? Hoe weet je dat? 
neen 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 5 

Eventuele bijkomende info 
 Denkt eerst dat hij moet klikken 

 Bewegen 

 Muis schuiven  
 Met muis bewegen 
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4.2.14 B11. Cirkels 2 klikken  

Reactie bij de start van de oefening 

Vertelt wat hij ziet Cirkels/bollen 4 

Opdrachtmuis 3 

Zwarte pijl 4 

Begint meteen aan de uitvoering 3 

Stelt eerst vragen voor hij begint (welke?)  

Bekijkt eerst opdrachtmuis 3 

Geeft betekenis aan opdrachtmuis 5 Zo ja, welke? 

Eventuele bijkomende info 
 ‘klikt’ 

 Klikken 

 Denkt dat de pijl wilzeggen dat je de cirkels naar de muis moet verplaatsen 

 Een keer klikken 

 Klikken  

 Begint aan de oefening en begint spontaan te klikken 
 
 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit zonder instructie 8 

Reageert hij spontaan     Bij verschijnen van de score? 1 

Als er geen nieuwe bollen 
verschijnen? 

1 

Bij eindigen van de oefening? (vier 
draaiende cirkels) 

1 

Bij herneming uitvoering Begrijpt  de betekenis van de score  

Optellen score zorgt voor  verwarring  

Score (noteer behaalde score) 2 3 4  

Eventuele bijkomende info 
 Dubbelklikt ipv klikt 

 Kan niet snel met de muis bewegen, mas score is 3 

 Heeft veel uitleg nodig 

 Na verbale begeleiding 

 

Na uitvoering 

Vertelt over……  
Kleine en grote cirkels 
Zijn punten belangrijk? Hoe weet je dat? 
 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 8 

Eventuele bijkomende info 
 Om te bewegen 

 Drukken 

 Muis, 1 keer klikken 
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4.2.15 B.12. Cirkels 3 dubbelklikken  

Reactie bij de start van de oefening 

Vertelt wat hij ziet Cirkels/bollen 3 

Opdrachtmuis 3 

Zwarte pijlen 2 

Begint meteen aan de uitvoering 4 

Stelt eerst vragen voor hij begint (welke?)  

Bekijkt eerst opdrachtmuis 2 

Geeft betekenis aan opdrachtmuis 7 Zo ja, welke? 

Eventuele bijkomende info 
 

 2 Keer klikken (5 deelnemers) 

 Dubbelklikken (Twee deelnemers) 

 Ziet geen verschil met vorige opdracht 

 Klikt maar één keer 
 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit zonder instructie 6 

Reageert hij spontaan     Bij verschijnen van de score?  

Als er geen nieuwe bollen 
verschijnen? 

 

Bij eindigen van de oefening? (vier 
draaiende cirkels) 

 

Bij herneming uitvoering Begrijpt  de betekenis van de score  

Optellen score zorgt voor  verwarring  

Score (noteer behaalde score) 3   4 

Eventuele bijkomende info 
 Weet wat ze moet doen maar kan fysisch moeilijk dubbelklikken. Enkel met morotische begeleiding zou het 

lukken, maar wil meteen naar volgende oefening 

 Weet wat hij moet doen, maar vindt dubbelklikken moeilijk, blijft oefenen 

 Dubbelklikken gaat niet echt vlot 

 Dubelklikken lukt niet 

 Dubbelklikken lukt niet 

 Met fysische begeleiding 
 

 

Na uitvoering 

Vertelt over……  
 Zegt ‘plezant’ maar heeft het niet over de scores 

 Ik heb gedubbelklikt 

Zijn punten belangrijk? Hoe weet je dat? 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 8 

Eventuele bijkomende info 
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4.2.16 Bespreking oefening cirkels 

  

De oefening met cirkels heeft drie variaties: oprapen, klikken en dubbelklikken. De cirkels verschijnen 

achtereenvolgens op het scherm. Vanaf het moment dat de deelnemer aan de uitvoering van de 

oefening start, begint een score te tellen. De score kan oneindig zijn zolang de deelnemer vlot door 

de oefening gaat. Vanaf het moment dat er drie cirkels op het scherm staan (voor de laatste oefening 

4) kan de deelnemer nog max 3 of 4 punten bij scoren (met max aantal cirkels op scherm komen er 

geen extra cirkels meer bij). De oefening eindigt met ronddraaiende cirkels die vergroten en stil 

komen te staan op het scherm. 

4.2.16.1 Opmerken scherm 

 Aan de deelnemers wordt de gelegenheid gegeven de opdracht zelfstandig aan te pakken. 

Respectievelijk 3-3-4 deelnemers beginnen meteen aan de oefening. 3-5-7 deelnemers geven 

betekenis aan de opdrachtmuis. 

 Besluit: In een reeks van op elkaar gelijkende oefeningen worden kleine verschillen snel 

opgemerkt. 

4.2.16.2 Afleiden opdracht 

 Bij de eerste oefening wordt de opdrachtmuis ‘oprapen, met de muis bewegen’, vertaald als: 

er op staan, slepen, bewegen,… 1 persoon klikt op de bollen, een andere sleept, iemand wijst 

van de muis naar de bollen en twee deelnemers geven aan niet te weten wat er verwacht 

wordt.  

 Bij de tweede oefening geven 5 personen spontaan aan dat er moet ‘geklikt’ worden. Eén 

persoon denkt dat de pijl wil zeggen dat de cirkels naar de muis moeten verplaatst worden. 

 Bij de laatste oefening geven 5 deelnemers aan dat je twee keer moet klikken, 2 andere 

deelnemers benoemen dit als ‘dubbelklikken’. Twee deelnemers zien geen verschil met de 

vorige opdracht ‘klikken’. 

 Besluit: In een reeks van op elkaar gelijkende oefeningen wordt de opdracht snel afgeleid. 

4.2.16.3 Uivoering 

 8-8-6 deelnemers voeren de opdracht uit zonder instructie.  

 2-1-0 deelnemers reageren spontaan bij het verschijnen van de score. 3-1-0 reageren 

spontaan bij het eindigen van de oefening (vier draaiende cirkels). 

 Bij herneming van de uitvoering  blijkt dat 3 deelnemers de betekenis van de score begrijpen. 

Voor één deelnemer zorgt de score voor verwarring. Eén deelnemer ziet de scores als 

seconden.  

 Bij de eerste oefening worden scores tussen 3 en 44 behaald (3-4-6-15-21-44), bij de tweede 

oefening is de maximumscore 5 en bij de laatste oefening is de maximumscore die genoteerd 

wordt 4. 
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 Bij de tweede oefening zijn er twee deelnemers die verbale ondersteuning nodig hebben, en 

wordt opgemerkt dat snel met de muis moet bewogen worden om een hogere score dan 3 te 

behalen. Eén deelnemer dubbelklikt in plaats van te klikken. 

 Bij de laatste oefening wordt voor meerdere deelnemers (6) opgemerkt dat het 

dubbelklikken moeilijk verloopt. Voor drie deelnemers wordt de oefening stopgezet omwille 

van (pscyho)motorische problemen bij het dubbelklikken. 

 Besluit: Bij nieuwe oefeningen wordt niet meteen betekenis gegeven aan scores. Snel 

dubbelklikken blijft motorisch een moeilijke handeling. 

4.2.16.4 Na uitvoering 

 Eén deelnemer geeft spontaan aan dat je de bolletjes snel moet wegdoen. 

 De scores worden niet als belangrijk ervaren. 

 Eén deelnemer is trots dat hij ‘gedubbelklikt’ heeft. 

 Eén deelnemer geeft aan de oefening plezant te vinden (oef twee, klikken). 

 Besluit: Scores worden niet als belangrijk ervaren  

4.2.16.5 Opdrachtmuis 

 Respectievelijk 5-8-8 deelnemers geven uitleg bij de opdrachtmuis.  

 Bij de eerste oefening denkt een deelnemer dat hij moet klikken, anderen benoemen de 

handeling ‘bewegen, muis schuiven, met de muis bewegen’. 

 Klikken wordt ook benoemd als drukken. 

 Besluit: In een oefeningenreeks met op elkaar lijkende opdrachten met verschillende 

uitvoering wordt de betekenis van de opdrachtmuis door steeds meer deelnemers 

begrepen. 
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4.2.17 B13. Puzzel 2 dubbelklikken 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Puzzelstukken 9  

Computermuis 4 1 

Twee zwarte pijlen 4  

Ander (minder relevant) 1 
 

Weet je wat je nu moet doen? 8 

Kan opdracht afleiden   

Hoe weet je dat? Vertelt Toont 

Puzzelstukken 3 2 

Opdrachtmuis 2  

Eventuele bijkomende info 
 Één keer klikken 

 Begint eerst te slepen 

 Dubbelklikt maar niet snel genoeg 
 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit  6 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Herhaling verbale uitleg 3 

Demonstratie 1 

Verbale begeleiding 2 

Fysieke begeleiding 3 

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 3 

Klikt op stukken die reeds verplaatst werden  

Ontstaat er verwarring door het al dan niet aanklikken van reeds verplaatste puzzelstukken? 
Waaraan merk je dit? 

 Dubbelklikken lukt niet 

 Dubbelklikken gaat moeilijk 

 Hand op hand 
Eventuele bijkomende info 
 
 

Na uitvoering 

Vertelt over: …………………………………………………bv merkt op dat puzzelstukken anders liggen bij 

herhaalde uitvoering 

Puzzel maken 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 7 

Eventuele bijkomende info 
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4.2.18 B14.Puzzel 2 linksklikken 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit  8 

Probeert opdracht uit te voeren dmv ‘dubbelklikken’ 3 

Stelt bijkomende vragen 1 

Voert opdracht correct uit na  advies ‘kijk nog eens goed’  

Voert opdracht goed uit na advies: ‘wat zegt opdrachtmuis’ 1 

Heeft bijkomende instructie nodig:  Herhaling verbale uitleg  

Demonstratie  

Verbale begeleiding  

Fysieke begeleiding  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 2 

Klikt op stukken die reeds verplaatst werden  

Ontstaat er verwarring door het al dan niet aanklikken van reeds verplaatste puzzelstukken? 
Waaraan merk je dit? 
Klikt soms twee maal op hetzelfde puzzelstuk 

 

Eventuele bijkomende info 
 Wil eerst slepen 

 Voert opdracht spontaan uit 

 
 

Hoe wist je wat de opdracht was/wat je moest doen? 

Kan opdracht afleiden Vertelt Toont 

Puzzelstukken 2 3 

Opdrachtmuis  1 

Eventuele bijkomende info 
 

 

Na uitvoering 

Vertelt over: …………………………………………………  

 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 7 

Eventuele bijkomende info 
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4.2.19 B15. Puzzel 2 oprapen 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden 7  

Hoe weet je dat? Vertelt Toont 

Puzzelstukken 1  

Puzzel eronder (grijswaarden) 2  

Opdrachtmuis 4  

Eventuele bijkomende info 
 Draadjes, slepen 

 Weet opdracht perfect te verwoorden 

 Denkt dat hij moet klikken 

 Nu is dat een andere kleur 

 Puzzelen, denkt dat ze moet slepen 

 

 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit  5 

Probeert opdracht uit te voeren dmv ‘dubbelklikken’ of ‘klikken’ 2 

Stelt bijkomende vragen 1 

Voert opdracht correct uit na  advies ‘kijk nog eens goed’ 1 

Voert opdracht goed uit na advies: ‘wat zegt opdrachtmuis’ 3 

Heeft bijkomende instructie nodig:  Verbale uitleg 2 

Demonstratie  

Verbale begeleiding 2 

Fysieke begeleiding  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 2 

Eventuele bijkomende info 
 Eerder toevallig omdat muis over scherm wrijft 

 Gaat heel snel, weet eigenlijk niet wat er allemaal gebeurt 
 

Hoe wist je wat de opdracht was/wat je moest doen? 

Kan opdracht afleiden Vertelt Toont 

Puzzelstukken 1  

Opdrachtmuis   

Eventuele bijkomende info 

Na uitvoering 

Vertelt over: …………………………………………………  

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 4 

Eventuele bijkomende info 
 Bewegen 

 Zeer moeilijk, zeer impulsief 



129 
 

 

4.2.20 B16.Puzzel 2 slepen 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden  6  

Hoe weet je dat? Vertelt Toont 

Puzzelstukken 1 3 

Puzzel eronder (grijswaarden) 1  

Opdrachtmuis 3 2 

Eventuele bijkomende info 
 Twee muizen, wat is dat? 

 Weet dat het slepen is  

 Denkt dat hij twee keer moet klikken 
 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit  7 

Probeert opdracht uit te voeren dmv ‘dubbelklikken’ of ‘klikken’ 
of ‘over het scherm bewegen’ 

1 

Stelt bijkomende vragen Wat is twee muizen 

Voert opdracht correct uit na  advies ‘kijk nog eens goed’  

Voert opdracht goed uit na advies: ‘wat zegt opdrachtmuis’ 1 

Heeft bijkomende instructie nodig:  Verbale uitleg 2 

Demonstratie 1 

Verbale begeleiding 2 

Fysieke begeleiding  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 2 

Problemen met complexiteit handeling? (psychomotorisch) Selecteren – klikken – slepen -
loslaten  (omcirkel) 
Slepen loslaten 
Loslaten (scheelt enkele mm) 

Problemen met positioneren ? (meerdere keren verplaatsen) 1 

Eventuele bijkomende info 

 Legt puzzelstukken op verkeerde plaats, puzzel oplossen duurt lang (gestopt na twee puzzelstukken op de juiste 
plaats (deelnemer die probleem heeft met positioneren) 

 Probeert eerst te klikken, daarna sleept hij  
 

Hoe wist je wat de opdracht was/wat je moest doen? 

Kan opdracht afleiden Vertelt Toont 

Puzzelstukken 1  

Opdrachtmuis 2  

Eventuele bijkomende info 

Na uitvoering vertelt over…………. 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 8 

Eventuele bijkomende info 
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4.2.21 B17. Puzzel 2 stilhouden 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit  3 

Probeert opdracht uit te voeren dmv ‘dubbelklikken’ of ‘klikken’ 
‘over het scherm bewegen’ of ‘slepen’ 

5 

Stelt bijkomende vragen  

Voert opdracht correct uit na  advies ‘probeer maar’ 1 

Observatie:  Kijkt naar opdrachtmuis 4 

Probeert (dubbel)klik  

Probeert slepen, bewegen 2 

…………….;  

Reactie wanneer aftelling op scherm begint. Herkenning? 1 

Voert opdracht correct uit na  advies ‘kijk nog eens goed’  

Voert opdracht goed uit na advies: ‘wat zegt opdrachtmuis’ 7 

Eventuele bijkomende info 
 Weet niet meer wat klok wil zeggen (dus eerst verbale instructie, wil oefening twee maal doen en voert dan correct uit 

 Dankt dat klok om het snelst betekent 

 Moet verbaal begeleid worden 

 Klikt af en toe op een puzzelstuk, klikt op klok en laat muisop einde los als ze op puzzelstuk staat 
 

Hoe wist je wat de opdracht was/wat je moest doen? 

Kan opdracht afleiden Vertelt Toont 

Puzzelstukken 1  

Geprobeerd   

Opdrachtmuis 1  

Eventuele bijkomende info 

Had oefening van begin door 
Moet verbaal begeleid worden 
 

Na uitvoering 

Was het moeilijk? 1 

Wat was er anders dan de andere oefeningen?  
aftellende cijfers………………….beginnen nu van vijf………… 

Vertelt over:                Spontane reacties?                Non-verbale reacties? 

 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 4 

Eventuele bijkomende info 

 Er op staan 

 Aftellen en stilstaan 
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4.2.22 Bespreking oefening puzzel 

 

 

 

  

  

Eenzelfde puzzel wordt op vijf verschillende manieren gemaakt: op elk puzzelstuk dubbelklikken, 

klikken, oprapen, slepen of stilstaan (in deze volgorde). Voor de laatste drie vormen is een 

achtergrond voorzien. Bij het slepen moet het puzzelstuk naar de juiste plaats gesleept worden, bij 

de andere vormen komt het puzzelstuk spontaan op de juiste plaats terecht. Bij het einde van de 

oefening draait de puzzel rond en komt de tekening vergroot op het scherm. 

4.2.22.1 Opdracht scherm 

 Dubbelklikken: 5 personen geven aandacht aan de opdrachtmuis, 4 deelnemers maken ook 

melding van de twee zwarte pijlen.  

 Klikken: / 

 Oprapen: / 

 Slepen: / 

 Stilhouden:/ 

 Besluit: Wanneer de aandacht getrokken wordt door de opdrachtmuis is er ook oog voor 

de details die deel uitmaken van de opdracht (vb twee zwarte pijlen bij dubbelklikken).  

4.2.22.2 Opdracht afleiden 

 Dubbelklikken: 8 deelnemers kunnen de opdracht afleiden van het beginscherm, 5 personen 

geven aan dat ze dit weten door de puzzelstukken, 2 door de opdrachtmuis. Eén persoon 

begint te klikken, een andere denkt dat er moet gesleept worden. 

 Klikken: van 1 deelnemer wordt aangegeven dat hij de opdracht kon afleiden door middel 

van de opdrachtmuis. 
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 Oprapen: 7 deelnemers kunnen de opdracht afleiden bij het beginscherm. 4 geven aan dat 

dit komt door de opdrachtmuis, 1 weet dat de puzzelstukken moeten verplaatst worden, 2 

merken de puzzel in grijswaarden op. Twee deelnemers denken dat er moet gesleept 

worden, één deelnemer denkt dat er moet geklikt worden. 

 Slepen: 6 deelnemers kunnen vertellen wat er verwacht wordt. 5 deelnemers geven aan dat 

ze dit weten door de opdrachtmuis. Eén deelnemer denkt dat hij twee keer moet klikken.  

 Stilhouden: 1 deelnemer geeft aan dat de opdrachtmuis op weg helpt bij het begrijpen van 

de opdracht. Voor 4 deelnemers wordt genoteerd dat ze de aandacht richten op de 

opdrachtmuis. 

 Opmerking algemeen bij deze reeks (reeks B – puzzel 2) werd voor weinig deelnemers 

aangegeven dat de opdracht kan afgeleid worden. Mogelijk werd hier door de proefleiders 

en/of observatoren minder aandacht aan besteed. 

 Besluit: Het is niet altijd duidelijk of de deelnemers ook kunnen verwoorden op welke 

manier ze de opdracht afleiden. Uit een zelfstandige oefening zonder vragen (zie laatste 

puzzel) kan blijken of men de opdracht probeert door ‘trial and error’ of begrijpt vanuit het 

icoon. 

4.2.22.3 Uitvoering 

 Dubbelklikken: 6 personen voeren de opdracht correct uit zonder bijkomende instructie. 

Drie deelnemers slagen in de uitvoering mits bijkomende instructie in de vorm van verbale 

uitleg (2), verbale begeleiding (1) en fysieke begeleiding (1). hadden. Twee deelnemers 

krijgen fysieke hulp (hand op hand) omdat het snel na elkaar klikken niet lukt. 

 Klikken: 8 deelnemers voeren de opdracht spontaan correct uit. Eén deelnemer voert de 

opdracht uit nadat op de aandacht werd gericht op de ‘opdrachtmuis’, twee andere 

deelnemers slagen in de uitvoering na bijkomende instructie of stellen van bijkomende 

vragen. Drie deelnemers proberen de opdracht uit te voeren door middel van dubbelklikken, 

en andere deelnemer door middel van slepen. Eén deelnemer klikt  meermaals op eenzelfde 

puzzelstuk. 

 Oprapen: 5 deelnemers voeren de opdracht spontaan correct uit, 1 deelnemer doet dit na 

het advies ‘kijk nog eens goed’, 3 deelnemers doordat de aandacht gericht wordt op de 

opdrachtmuis. 2 deelnemers voeren de opdracht correct uit na bijkomende verbale uitleg  en 

of verbale begeleiding. Voor twee deelnemers wordt de opdracht de eerste keer zeer snel 

uitgevoerd doordat ze toevallig de muis over het scherm bewegen. Twee deelnemers 

proberen aanvankelijk de opdracht uit te voeren door middel van klikken of dubbelklikken. 

Eén deelnemer stelt bijkomende vragen. 

 Slepen: 7 deelnemers voeren de opdracht correct uit. 1 persoon stelt bijkomende vragen en 

slaagt in de opdracht na demonstratie. Een andere persoon slaagt in de uitvoering nadat de 

aandacht gericht werd op de opdrachtmuis. Een andere deelnemer kan de opdracht 

uitvoeren na verbale uitleg en verbale begeleiding. Voor één deelnemer wordt de oefening 

stopgezet omdat het oplossen te lang duurde, deze deelnemer heeft problemen met het 

positioneren van de puzzelstukken.  Eén persoon probeert te klikken maar verbetert 

spontaan naar slepen. 

 Stilhouden: 3 deelnemers voeren de opdracht correct uit zonder bijkomende instructie. Zes 

deelnemers proberen de opdracht uit te  voeren door middel van klikken, slepen of 

dubbelklikken, 5 van hen slagen in de opdracht nadat hun aandacht gericht wordt op de 
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opdrachtmuis. Nog 2 deelnemers slagen in de uitvoering nadat hun aandacht eveneens 

gevestigd wordt op de opdrachtmuis, één van hen heeft tijdens de eerste poging verbale 

ondersteuning nodig. Eén deelnemer brengt de opdracht tot een goed einde nadat hij het 

advies krijgt om ‘te proberen’. Eén deelnemer geeft blijk van herkenning wanneer de 

aftelling begint op het scherm.  Eén deelnemer denkt dat de klok ‘om het snelst’ betekent. 

 Besluit: Stilhouden, oprapen en dubbelklikken blijken de moeilijkste handelingen. Bij het 

dubbelklikken speelt het psychomotorische aspect mee, bij het stilhouden is het vooral het 

‘niets doen’ en de ‘duurtijd’ hiervan die parten speelt. Oprapen, of over het scherm 

bewegen blijkt ook een minder gekende handeling. Slepen blijkt niet echt een probleem 

wanneer de positionering minder nauwkeurig hoeft en de objecten in de juiste positie gaan 

wanneer ze in de buurt zijn van  de beoogde plaats. 

 

4.2.22.4 Na uitvoering 

 Dubbelklikken: één deelnemer merkt op dat de puzzel klaar is. 

 Klikken: / 

 Oprapen: / 

 Slepen: 1 deelnemer vertelt over de bewegende puzzel. 

 Stilhouden: Van 1 deelnemer wordt door de observator aangegeven dat de uitvoering 

moeilijk verloopt. 

 Opmerking algemeen: er werden weinig reacties van deelnemers genoteerd. Mogelijk heeft 

de proefleider/observator hier minder aandacht aan besteed. 

 Besluit: Er wordt weinig melding gemaakt van de reactie van de deelnemer na de 

uitvoering van de verschillende puzzelopdrachten. Mogelijk heeft de vorm van afsluiten 

(ronddraaien van de puzzel en geen gekend bevestigend symbool) hier mee te maken.  

4.2.22.5 Opdrachtmuis 

 Respectievelijk 7-7-4-8-4 deelnemers geven uitleg bij de picto van de opdrachtmuis. 

 Besluit: Het pictogram om de muis stil te houden en het pictogram voor het bewegen over 

het scherm blijken niet vanzelfsprekend te zijn. De handeling ‘stilhouden’  en ‘bewegen 

over het scherm’ blijkt ook een niet verwachte handeling voor het uitvoeren van dergelijke 

oefening.  

 

 



134 
 

4.2.23 B18. Robot 1 

Wat zie je op het scherm? 

Antwoord Spontaan Na doorvragen 

Robot 10  

Computermuis 7  

Klok 8  

Ander (minder relevant) 
Kleuren ijzeren bord 
Knopjes robot 
 

Weet je wat je nu moet doen? 

Kan opdracht afleiden (verwoorden hoeft niet correct) 7 

Eventuele bijkomende info 

 Denkt dat je moet klikken 

 Denkt dat je moet klikken, laat muis na vijf seconden los 
 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit  9 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Herhaling verbale uitleg 2 

Demonstratie  

Verbale begeleiding  

Fysieke begeleiding  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 2 

Voert opdracht niet correct uit (minder dan 10 tellen)  

Eventuele bijkomende info 

Gaat eerst op muis staan en dan op klok, doet oef goed na verbale instructie 
 

Na uitvoering 

Vertelt over:  Cijfers 3 

Wandelende hond 6 

Eventuele bijkomende info 
Wandelende hond: grappig 
Cijfers (wijst), wandelende hond (lacht) 
Wandelende hond (lacht) 
 

Opdrachtmuis 

Kan uitleg geven bij opdrachtmuis (picto) 8 

Eventuele bijkomende info 
Benoemt als stilstaan 
Benoemt als aftellen 
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4.2.24 B19. Robot 2 

Uitvoering 

Voert opdracht correct uit  10 

Stelt bijkomende vragen  

Heeft bijkomende instructie nodig:  Herhaling verbale uitleg  

Demonstratie  

Verbale begeleiding 1 

Fysieke begeleiding  

Voert opdracht correct uit na bijkomende instructie 1 

Voert opdracht niet correct uit (minder dan 10 tellen)  

Eventuele bijkomende info 
Doet hand van muis na positionering op robot 
Deelnemer 8 denkt dat hij moet klikken of schuiven 

 
 

Na 3 uitvoeringen 

Vertelt over: Andere robot  4 

Verschillende plaats robot 1 

Cijfers andere plaats (onder) 1 

Hond van rechts-links ipv L-R 3 

…………..  

Eventuele bijkomende info 

 Één deelnemer lacht,  
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4.2.25 Bespreking oefening robot 

  

Deze reeks bestaat uit twee oefeningen met dezelfde opdracht. Het robotfiguurtje heeft een andere 

vorm,kleur en plaats. De aftelling op het scherm gebeurt één keer naast de robot en één keer naast 

de muisopdracht. Bij het einde van een oefening schuift een hond over het scherm, bij de eerste 

oefening van links naar rechts, bij de tweede in de omgekeerde richting. 

4.2.25.1 Opdracht scherm 

 7 deelnemers geven spontaan aan de computermuis opgemerkt te hebben, 8 deelnemers 

vertellen ook over de klok.  

 Besluit: dezelfde opdrachtmuis bij een andere opdracht (totaal ander scherm) wordt 

opgemerkt  

4.2.25.2 Afleiden opdracht 

 7 deelnemers vertellen wat de opdracht is, twee deelnemers denken dat er geklikt moet 

worden. 

 Besluit: de opdracht kan afgeleid worden wanneer een opdrachticoon herhaald wordt in 

twee oefeningen na elkaar, zelfs wanneer er een ander scherm is (laatste puzzel, eerste 

robot) 

4.2.25.3 Uitvoering 

 9 deelnemers voeren beide opdrachten correct uit zonder bijkomende instructie. 2 

deelnemers kunnen dit ook na bijkomende verbale instructie. Bij de tweede ‘robot’oefening 

slagen tien deelnemers in de uitvoering zonder bijkomende instructie. De elfde deelnemer 

voert de opdracht uit na verbale begeleiding. 

 Besluit: In een oefeningenreeks met verschillende schermen wordt eenzelfde opdracht vlot 

uitgevoerd (stilhouden puzzel – robot) 

4.2.25.4 Na uitvoering 

 6 deelnemers merken de wandelende hond op, 3 deelnemers vertellen ook over de 

aftellende cijfers op het scherm. 

 Drie deelnemers vinden de wandelende hond grappig. 

 Bij de tweede oefening merken 4 deelnemers op dat er een andere robot is, 1 deelnemer 

merkt dat deze op een andere plaats staat en dat de cijfers nu onderaan verschijnen. Drie 

personen merken op dat de hond bij de tweede oefening in de andere richting over het 

scherm gaat.   
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 Besluit: een niet gekend afrondingsscherm wordt opgemerkt maar niet spontaan in 

verband gebracht met een positieve uitvoering, eerder met een afronding van een 

activiteit. 

4.2.25.5 Opdrachtmuis 

 8 deelnemers kennen de betekenis van de opdrachtmuis. 

 Besluit: Eenzelfde opdrachtmuis wordt in verschillende oefeningen na elkaar herkend en 

betekenis gegeven. 
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4.2.26 B20-B24. Puzzel 3 dubbelklikken, linksklikken, oprapen, slepen, stilhouden 

Observeer de wijze waarop de uitvoering tot stand komt. Bij een vlotte uitvoering zullen de 

observaties eerder miniem zijn, bij een moeizame uitvoering is het belangrijk om te differentiëren 

waar de problemen zich voordoen. 

 Begint spontaan, verwoordt wat hij moet doen, oog voor opdrachtmuis, trial and error, wat 

gaat minder goed, ……. Licht toe! 

 Aard van de hulp? ….. Beschrijf! 

Puzzel dubbelklikken 

Uitvoering 

 OK Kan verwoorden wat ze moet doen 

 OK, herkent instructie aan muispicto 

 OK, dubbelklikken gaat niet vlot maar viel mee in deze oef 

 Ok 

 Ok 

 Ok 

 Wil eerst slepen 

 Deelnemer 8 niet uitgevoerd 

 Deelnemer 9 niet uitgevoerd 

 OK 

 Klikt 1 ipv 2 maal, na instructie hand op hand OK 

Begeleiding? 

Deelnemer 1 moet enkel bevestigd worden, want ze weet wat ze moet doen 

Puzzel linksklikken 

Uitvoering 

 OK, volledig zelfstandig 

 OK, herkent instructie aan muispicto 

 Ok 

 Ok 

 Ok 

 Ok 

 dubbelklikt 

 NIet 

 Niet 

 OK 

 Ok 

Begeleiding? 
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Puzzel oprapen 

Uitvoering 

 1-7 OK 

 8-9 niet uitgevoerd 

 10-11 ok 

 

Begeleiding 

 zegt: aha bewegen 

 1 en 7 willen eerst slepen 

Puzzel slepen  

Uitvoering 

 Ok, noemt onmiddellijk begrip slepen 

 Ok, kan uitvoeren, naam van handeling ‘slepen’ vergeten 

 Ok 

 Ok 

 Ok (probeert eerst te klikken, na vraag van proefleider ‘wat was deze computermuis’ 
corrigeert hij 

 Ok 

 Ok 

 Niet 

 Niet 

 Moeilijk hanteren van de muis, slepen moet gedemonstreerd worden 

 Gaat eerst klikken, na verbale instructie slepen goede uitvoering 
 

Begeleiding? 

Puzzel stilhouden 

Uitvoering 

 1-6: OK 

 7: klikt en dubbelklikt eers 

 8-9 niet uitgevoerd 

 10-11: ok 

 

Begeleiding? 
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4.2.27 Bespreking oefening Puzzel 3 zelfstandig 

 

 

  

Deze puzzel wordt aangeboden met vijf verschillende opdrachten. De opdrachten en volgorde zijn 

gelijk aan de puzzel die eerder in de proefreeks werd aangeboden. Bij deze uitvoering wordt aan de 

deelnemer gevraagd volledig zelfstandig te werk te gaan.  

4.2.27.1 Uitvoering 

 Twee deelnemers nemen niet deel aan deze oefeningenreeks omwille van motorische 

problemen en duurtijd van de proefafname. Dit maakt dat de resultaten beschreven worden 

voor een totaal van 9 deelnemers voor proefafname deel B. 

 Dubbelklikken: 8 deelnemers voeren de oefening volledig zelfstandig uit. 1 deelnemer krijgt 

fysische instructie en kan daarna de oefening zelfstandig uitvoeren. Een andere deelnemer 

wil eerst slepen maar corrigeert zelf. 

  Klikken: Alle deelnemers maken zelfstandig deze opdracht. Eén deelnemer doet dit door 

middel van dubbelklikken. Dit is dezelfde deelnemer die bij de oefening dubbelklikken wilde 

slepen. Deze deelnemer heeft geen oog voor de muisopdracht. 

 Oprapen: Alle deelnemers voeren de opdracht zelfstandig uit. Twee deelnemers willen 

slepen, corrigeren zelf. 

 Puzzel slepen: 6 deelnemers weten wat verwacht wordt en voeren de opdracht spontaan uit, 

2 deelnemers proberen eerst te klikken maar brengen de oefening tot een goed einde nadat 

de proefleider de aandacht gericht heeft op de muisopdracht. Eén deelnemer heeft moeite 

met de handeling slepen, na demonstratie lukt dit. 

 Puzzel stilhouden: 8 deelnemers voeren spontaan de opdracht uit, 1 deelnemer probeert 

eerst de oefening uit te voeren door te klikken en te dubbelklikken (zelfde deelnemer die 

tijdens de eerste twee oefeningen probeerde  ook niet op de muisopdracht gelet had). 

 Besluit: Het zelfstandig afwerken van een gekende oefeningenreeks vormt geen probleem. 

Sommige deelnemers zijn eerder geneigd te proberen door middel van ‘trial and error’ dan 

naar de muisopdracht te kijken.  
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4.3 Verwerking vragenlijst deelnemers 

4.3.1 Vragenlijst 

Bij het einde van het onderzoek werd aan de deelnemers een vragenlijst gegeven. Bedoeling van de 

vragenlijst is enerzijds het verkrijgen van enkele algemene gegevens over de deelnemers en 

anderzijds hun mening en tevredenheid te toetsen. 

Vragenlijst zie ‘Formulier observator’ (hoofdstuk 4), laatste twee pagina’s. 

4.3.2 Verwerking gegevens 

Groep Code  Kleur N
ie

t 
le

u
k 

W
ee

t 
n

ie
t 

H
ee

l L
eu

k 

G
em

ak
ke

lij
k 

W
ee

t 
n

ie
t 

Ze
er

 m
o

ei
lij

k 

Th
u

is
  

D
ag

ce
n

tr
u

m
 

A
n

d
er

s 

Welke  
nog eens? M/V Leeftijd 

A 1 groen   X X  X5   W Allemaal V 50 

A 2 groen   X X  X14  X  Allemaal M 52 

A 3 groen   X X  X4  X  Puzzels - Raket M 49 

B 4 groen   X X   X X  
Raket – robot - 
puzzel 

M 
40 

B 5 groen   X X   X X  Raket - cirkels M 42 

B 6 groen   X X   X X  
Snelle 
oefeningen, niet 
muis stilhouden 

V 
27 

C 7 groen   X X X26 X4 X X  Allemaal M 33 

C 8 groen   X X N7 X145  X N 
Kaarten – Bij - 
Cirkels 

M 
68 

C 9 groen   X X N7    N Allemaal M 46 

D 10 groen   X X X14 X37 X X  Raket M 30 

D 11 groen   X X   X X  Raket M 29 

A 12 GEEL   X X   X   Puzzel - Blokjes V 34 

A 13 GEEL   X X   X X  
Allemaal - Blokjes 
rapen 

V 
33 

A 14 GEEL   X X    X  
Liever de eigen 
dingen 

V 
46 

B 15 GEEL   X X  X2 X X P Boom - Puzzel V 31 

B 16 GEEL   X X  X34 X X  Puzzel V 25 

B 17 GEEL   X X N67  X X  / M 53 

C 18 GEEL   X X   X X  Boom - Puzzel V 42 

D 19 GEEL   X X X4  X X  Blokken  V 39 

D 20 GEEL   X X N7 X56  X  Weet het niet V 24 

D 21 GEEL   X X  X35  X  Boom - IJsjes M 28 

A 22 GEEL   X X  X567 X X W 
Boom – Puzzel 
(3auto) 

M 
25 
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Toelichting bij tabel: 

 Groep: Organisatorische indeling in groepen voor het dagverloop (groep A tot D) 

 Code: Nummer van 1 tot 22 toebedeeld aan de observatieformulieren 

 Kleur: Instructiebundels en observatiebundels hebben een kleur overeenkomstig met de 

oefeingenreeks (Geel=reeks A, Groen=reeks B). 

 Vraag 1: drie antwoordmogelijkheden: niet leuk – weet niet – leuk 

 Vraag 2: drie antwoordmogelijkheden: gemakkelijk – weet niet – zeer moeilijk 

o Antwoord op deze vraag wordt per oefening aangegeven. Wanneer hetzelfde 

antwoord gegeven wordt over de ganse lijn wordt dit in desbetreffende kolom 

aangeduid met ‘X’.  

o Uitzonderingen worden onder de andere antwoordmogelijkheden aangegeven met 

X+ nummer van de oefening zoals in onderstaande tabel weergegeven: vb. X1 voor 

oef Boom Haas. 

o Wanneer de oefening niet uitgevoerd werd, wordt dit aangegeven met N (vb N7) 

Formulier Geel Formulier groen 

1. Boom – Haas 
2. Kluis – geld 
3. IJsje 
4. Blokjes 
5. Puzzel  
6. Robot 
7. Puzzel - alleen 

 

1. Raket 
2. Bij 
3. Kaarten 
4. Cirkels 
5. Puzzel 
6. Robot 
7. Puzzel - alleen 

 Vraag 3: drie antwoordmogelijkheden: thuis – dagcentrum – ander 

o Dagcentrum staat voor: leefgroep, atelier, dagcentrum,… 

o P= Portable (wordt niet gespecificeerd) 

o W=Werk  

o N= momenteel niet  

 Welke nog eens: welke oefening zou je op je eigen computer (thuis/dagcentrum/.. nog eens 

willen doen?) 

 Man – Vrouw 

 Leeftijd 

4.3.3 Bespreking gegevens 

4.3.3.1 Deelnemers 

De deelnemers zijn gerekruteerd via de voorziening of het dagcentrum dat zij bezoeken. 

Vooropgestelde criteria: minimale ervaring met het werken aan de computer – niet nader 

omschreven, kunnen lezen van eenvoudige teksten. Omdat in het verleden al samengewerkt werd 

met dezelfde voorzieningen en een groot aantal van deze deelnemers was een verdere afbakening 

van de doelgroep niet nodig. Bij een vorig onderzoek (Internet Inclusief, 2008, 

http://doks2.khk.be/research) werden de deelnemers voorafgaand aan het onderzoek getoetst op 

bovenstaande criteria. 
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De deelnemers zijn bezoekers van 7 verschillende dagcentra. In totaal nemen 22 mensen deel, 12 

mannen en 10 vrouwen. Het aantal deelnemers per dagcentrum ligt tussen 1 en 5 deelnemers 

(5,5,4,3,3,1,1).  De jongste deelnemer is 24, de oudste 68 (gemiddelde: 38,45 , mediaan: 36,50). 

De deelnemers werden voor het verloop van de dag onderverdeeld in vier subgroepen (A, B, C, D). 

Elke subgroep volgt een voorafbepaald programma. Eén onderdeel van het programma is de 

gebruikerstest, de andere onderdelen zijn workshops, voor de helft van de deelnemers (groepen A 

en B is er in de namiddag een tweede gebruikerstest van een ander onderzoek voor dezelfde 

doelgroep). Het onderzoek ‘ICT ook voor jou’ heeft voor alle deelnemers in de voormiddag plaats. 

In het programma worden vier onderzoeksmomenten voorzien, achtereenvolgens komt groep 

A,B,C,D aan de beurt.  

De helft van de onderzoekers neemt deel A van het onderzoek af (gele formulieren), de andere helft 

van de onderzoekers neemt deel B af. Dit maakt dat in elke subgroep deelnemers en op elk 

afnamemoment zowel deel A als deel B van de oefeningen aan bod komt.  

4.3.3.2 Bespreking per vraag 

4.3.3.2.1 Wat vond je van de oefeningen aan de computer? 

Op deze vraag werd unaniem ‘heel leuk’ geantwoord. Dit was ook volgens verwachting. Enerzijds 

hebben we te maken met een ‘supergemotiveerd’ publiek: alle deelnemers nemen vrijwillig deel, de 

meeste deelnemers namen reeds eerder deel aan een gebruikersonderzoek aan de computer en 

wisten min of meer wat ze konden verwachten.  

We vonden het belangrijk om deze vraag te stellen, enerzijds om te toetsen of het onderzoek aan de 

verwachtingen beantwoordt, anderzijds als intro op de volgende vragen waar we hopen meer 

gedifferentieerde antwoorden op te krijgen. 

4.3.3.2.2 Waren de oefeningen moeilijk of gemakkelijk? 

Door een opsomming te geven van de oefeningen en drie antwoordmogelijkheden te geven 

(gemakkelijk – weet niet – zeer moeilijk) hopen we dat de deelnemers durven differentiëren. De 

proefleiders en observatoren krijgen de opdracht om tijd te nemen voor dit onderdeel, de deelnemer 

zelf de scores laten in te vullen en toelichting te geven wanneer de deelnemer niet meer weet over 

welke oefening het gaat. 

12 deelnemers differentiëren spontaan. Twee deelnemers geven toelichting: het dubbelklikken is 

moeilijk (X5, voor beide groepen de eerste puzzel). Het antwoord ‘weet niet’ werd ingevuld wanneer 

de deelnemer wel aanvoelt dat het eigenlijk niet zo goed ging.  

 Bespreking per oefening reeks B (groen): aantal deelnemers dat  aangeeft dat de oefening 

moeilijk is 

 Weet niet  Moeilijk Niet uitgevoerd 

1. Raket 1 2  

2. Bij 1   
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3. Kaarten  1  

4. Cirkels 1 4  

5. Puzzel  2  

6. Robot 1   

7. Puzzel-alleen  1 2 

 

 Bespreking per oefening reeks A (geel): aantal deelnemers dat  aangeeft dat de oefening 

moeilijk is 

 Weet niet  Moeilijk Niet uitgevoerd 

1. Boom – Haas    

2. Kluis – geld  1  

3. IJsje  2  

4. Blokjes 1 1  

5. Puzzel   3  

6. Robot  2 1 

7. Puzzel-alleen  1 2 

4.3.3.2.3 Waar werk jij aan de computer? 

19 deelnemers werken aan de computer in het dagcentrum, 13 van deze deelnemers werken ook 

thuis aan de computer, één van deze deelnemers maakt ook gebruik van een computer op het werk. 

Eén deelnemer werkt enkel thuis aan de computer, één deelnemer geeft aan enkel op het werk aan 

de computer te werken (vorm van jobcoaching),  Twee deelnemers geven aan momenteel niet meer 

aan de computer te werken. Eén deelneemster meldt spontaan dat ze een eigen portable computer 

heeft.  

4.3.3.2.4 Welke oefeningen zou je aan je eigen computer nog eens willen terugdoen? 

Een aantal deelnemers heeft moeite om aan te geven welke oefening hij/zij zou willen overdoen. De 

proefleiders en observatoren kregen hier de opdracht enkel het spontane antwoord te laten noteren 

en geen opsomming van de oefeningen voor te zeggen. We willen hier pijlen naar de oefeningen die 

op één of ander manier zijn bijgebleven bij de deelnemer. Er wordt ruimte gegeven om een top drie 

te noteren. De meeste deelnemers vullen maximaal twee oefeningen in. Dit durven we in relatie 

brengen tot het beperkte geheugen en herinneringsvermogen eigen aan de doelgroep. 
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 Bespreking per oefening reeks B (groen): aantal deelnemers dat  aangeeft dat deze oefening 

terug te willen doen. 

1. Raket xxxxx 

2. Bij x 

3. Kaarten x 

4. Cirkels xx 

5. Puzzel xx 

6. Robot x 

7. Puzzel - alleen  

Allemaal xxxx 

 

o De oefening met de raket blijkt de meest populaire te zijn, op de tweede plaats volgt 

de oefening met de cirkels en de puzzel. 

o Eén deelnemer geeft aan enkel graag de snelle oefeningen te doen, geen oefeningen 

waar je de muis moet stilhouden (= raket) 

  

 Bespreking per oefening reeks A (geel): aantal deelnemers dat  aangeeft dat deze oefening 

terug te willen doen. 

 

1. Boom – Haas 3 

2. Kluis – geld  

3. IJsje 1 

4. Blokjes 3 

5. Puzzel  4  

6. Robot  

7. Puzzel - alleen 1 

Allemaal  1 

 

o In deze groep oefeningen blijkt de puzzel populair te zijn, gevolgd door de oefening 

met de blokjes en de eerste oefening met de boom en de haas. 

o Eén deelnemer heeft geen antwoord gegeven op deze vraag 

o een andere deelnemer geeft spontaan aan liever de eigen dingen te doen op de 

computer.  

4.3.3.2.5 Persoonlijke gegevens: leeftijd, geslacht, … 

Zie bespreking algemene gegevens wat betreft leeftijd en geslacht van de deelnemers.  
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5 Conclusies na testafname 
 

Het gebruikersonderzoek heeft tot doel na te gaan wat de kwaliteit van de oefeningen is, hoe het zit 

met de toegankelijkheid, de attractiviteit en of ze geschikt zijn voor de doelgroep. 

Kwaliteit en geschiktheid van de oefeningen vertalen we als: zijn er fouten in de constructie van de 

oefeningen, oefenen wat ze pretenderen te oefenen, leer je ermee wat je ermee wil leren, zijn de 

oefeningen uitvoerbaar door de doelgroep. 

Bij het aspect toegankelijkheid is de mate waarin de opdracht begrepen wordt en zelfstandig kan 

uitgevoerd worden belangrijk. In de verschillende oefeningenreeksen (A en B) zit een opbouw van 

het introduceren van de verschillende handelingen (via de opdrachtmuizen) tot het zelfstandig 

afwerken van een oefeningenreeks. 

Attractiviteit meten we aan de ervaringen van de deelnemers en de antwoorden bij de vragenlijst.  

We bespreken achtereenvolgens bovengenoemde aspecten en formuleren waar mogelijk suggesties. 

5.1 Kwaliteit en geschiktheid 
De algemene tendens is dat de oefeningen door de meeste gebruikers uitvoerbaar blijken. 

Problemen zitten voornamelijk in de (psycho)motorische uitvoering van de handelingen. 

5.1.1 Uitvoering 

 Snel ‘dubbelklikken’ is voor een aantal gebruikers een moeilijke (psycho)motorische 

handeling. Bij het aanleren van deze vaardigheid is het belangrijk om een gradatie in te 

bouwen. 

o Oefeningen waarbij slechts één keer de handeling dubbelklikken dient uitgevoerd te 

worden geven sneller succeservaring (boom – haas dubbelklik). 

o Oefeningen waarbij meerdere objecten dienen aangeklikt te worden wekken 

frustratie op voor deze gebruikers die moeite hebben met het dubbelklikken (10 

blokjes – 20 blokjes). 

 ‘Slepen’ is een complexe handeling die door de gebruikers wel begrepen wordt maar door 

enkele gebruikers moeilijk uitvoerbaar is. Bij het aanleren van deze vaardigheid is het  

belangrijk om een gradatie in te bouwen:  

o Oefeningen waarbij klikken en een kleine verplaatsing het object meteen op de juiste 

plaats brengen geven sneller een succeservaring (bij - kluis).  

o Oefeningen waarbij over een grotere afstand dient gesleept te worden zijn moeilijker 

(ijsje bollen variabele plaats). 

o Oefeningen waar de plaatsing van het object zeer nauwkeurig dient te gebeuren zijn 

moeilijker (ijsje). 

o Oefeningen waarbinnen verschillende objecten dienen versleept te worden zorgen 

sneller voor frustratie en leiden minder snel tot succeservaring (ijsje-puzzel). 

o Een oefeningenreeks met kleine variatie waarbij telkens één keer gesleept te worden 

geven snel succeservaring (kaarten). 
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 De oefeningen waarbij de muis dient stilgehouden te worden op een object blijken voor de 

gebruikers niet voor de hand liggend. Het ‘niets doen’ en de ‘duurtijd’ spelen hier parten. De 

aftellende cijfers bieden voor een aantal gebruikers hulp. 

 De oefeningen die uitgevoerd dienen te worden met een enkele klik blijken het best 

uitvoerbaar door de doelgroep, deze handeling is over het algemeen goed gekend. 

 De oefeningen voor het ‘oprapen’ of ‘met de muis over het scherm bewegen’ worden door 

sommige gebruikers als gemakkelijk en leuk ervaren, voor andere gebruikers blijkt de 

uitvoering snel te gaan en zijn er problemen met het begrijpen van de opdracht 

(puzzelstukken oprapen) 

 Door de gebruikers werd spontaan weinig belang gehecht aan de betekenis van de scores. De 

aandacht werd hier ook niet expliciet op gericht. Gebruikers die gevoelig zijn aan scores 

kunnen zichzelf oefenen in het verbeteren van de score bij oefeningen die steeds weer 

opnieuw beginnen (cirkels, blokken) 

 Een visueel aspect ondersteund met tekst is duidelijk als afronding en bevestiging na 

uitvoering (hoera – ijsje). 

5.1.2 Besluit: 

 Alle oefeningen werd door het grootste aantal gebruikers met succes uitgevoerd. Hieruit 

durven we besluiten dat ze geschikt zijn voor de doelgroep. Wel moet in acht genomen 

worden dat het aanbod moet afgestemd zijn op het (psychomotorisch) oefenniveau van de 

gebruiker en dat aanbod en opeenvolging zorgvuldig dienen gekozen te worden. 

5.2 Toegankelijkheid 
Door het gebruik van pictogrammen bij de verschillende oefeningen wordt het taalgebruik minimaal 

gehouden. 

Bij de presentatie van de oefeningen werd gekozen om nieuwe pictogrammen te introduceren die de 

uit te voeren handeling bij de oefening aangeven. Dit geeft alle deelnemers aan het onderzoek 

dezelfde vertrekbasis: de betekenis van de pictogrammen moet nog aangeleerd worden. Dit maakt 

dat ook de leerbaarheid tijdens de uitvoering van de oefeningenreeks kan getoetst worden. 

5.2.1 Kenmerken op het scherm 

 Bij een groot aantal oefeningen werd bij het openingsscherm getoetst naar opvallende 

kenmerken. Hier zien we dat de meeste gebruikers de kenmerken die deel uitmaken van de 

opdracht opmerken.  

 In een oefeningenreeks met op elkaar gelijkende oefeningen gaan gebruikers sneller zoeken 

naar de muisopdracht (pictogram op het scherm) dan wanneer een totaal nieuw scherm 

(ander thema) gepresenteerd wordt. Bij een nieuwe oefening(enreeks) wordt de aandacht 

eerder getrokken door de elementen van de nieuwe oefening. 

 Wanneer de opdracht ‘vanzelfsprekend’ is (met puzzelstukken maak je een puzzel) gaan 

gebruikers sneller de aandacht richten naar de muisopdracht, de wijze waarop de puzzel 

dient gemaakt te worden. 

 Wanneer de aandacht getrokken wordt door de opdrachtmuis is er ook oog voor de details 

die de instructie betekenis geven (zwarte pijl(en), kronkelende draad, …) 

 Het zelfstandig afwerken van een gekende oefeningenreeks (puzzel) vormt geen probleem. 

Gebruikers gaan zelf op zoek naar de muisopdracht. Wanneer de betekenis van de 
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muisopdracht niet herinnerd wordt, biedt de kaart met de verschillende pictogrammen 

(muisopdrachten met instructie) ondersteuning. Een aantal gebruikers blijft proberen door 

middel van ‘gissen en missen’. 

 In een reeks van op elkaar gelijkende oefeningen (kaarten) worden kleine verschillen snel 

opgemerkt. 

 Tip: De instructie bij het pictogram op het scherm plaatsen. 

5.2.2 Herkennen van de opdracht 

 Er is een leereffect bij op elkaar gelijkende oefeningen die op verschillende manieren moeten 

opgelost worden. Bij langere oefeningenreeksen binnen eenzelfde thema wordt sneller  

beroep gedaan op de opdrachtmuis. 

 Bewegende en flikkerende elementen op het scherm worden niet altijd herkend als deel 

uitmakende van de opdracht (bewegende pijl geld – kluis, bij vliegt tussen bij en bloem). 

 Eenvoudige stilstaande pijlen helpen bij het begrijpen van de opdracht (zwarte pijlen ijsje). 

 Wanneer de aandacht van de gebruiker gericht wordt op de opdrachtmuis wordt naar de 

details gezocht die de instructie bij de opdrachtmuis betekenis geven.  

 Het verwoorden van de opdracht is voor een aantal gebruikers moeilijk. Het begrijpen van de 

opdracht wordt bij hen pas duidelijk bij uitvoering. 

5.2.3 Opdrachtmuis 

 Na de uitvoering van de oefening kan een groot aantal deelnemers de betekenis van de 

opdrachtmuis weergeven.  

 Nieuwe begrippen – zoals ‘slepen’ – worden moeilijker onthouden. De meeste gebruikers 

kunnen de handeling wel in eigen woorden weergeven.  

 Een nieuw begrip wordt door herhaling opgenomen. Voor een aantal gebruikers blijven 

nieuwe ‘abstracte’ begrippen moeilijk als het rechtstreeks verband met de handeling niet 

duidelijk is (slepen). 

 Niet voor de handliggende/minder gekende/verwachte handelingen zijn moeilijker te 

verwoorden: ‘met de muis bewegen’ – ‘stilhouden’ 

5.2.4 Besluit 

 Bij het zelfstandig uitvoeren van oefenopdrachten door de doelgroep is het nodig om 

duidelijke instructie te voorzien. Dit kan in de vorm van eenvoudige pictogrammen die steeds 

op dezelfde plaats op het scherm gepresenteerd worden. De instructie bij de pictogrammen 

dient aangeleerd te worden. 

 Uit het onderzoek blijkt dat de oefeningenreeks toegankelijk is voor de doelgroep. Het 

plaatsen van de tekstuele instructie bij het pictogram kan de gebruiker helpen bij het 

begrijpen van de opdracht.  

5.3 Attractiviteit 
Attractiviteit kan bijdragen tot motivatie van de deelnemer. We proberen dit af te leiden uit de 

reacties na de uitvoering en de antwoorden op de vragenlijsten bij het einde van de 

oefeningenreeks. 
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5.3.1 Reacties na de uitvoering 

 Wanneer bij het einde van een oefening een nieuw scherm verschijnt wordt dit gezien als 

een leuke entertainer, de link met het einde van de oefening wordt aanvankelijk niet gelegd. 

Dit verandert tijdens het verloop van de oefeningenreeks. 

 Een ‘ongekend’ scherm als afronding van een oefening wordt niet gezien als een ‘beloning’ of 

als symbool voor ‘goed gewerkt’ (boom – haas – vogel over scherm). 

 Bekende ‘bekrachtigers’ zoals een opgestoken duim, het woord ‘super’ worden gewaardeerd 

en vormen een goede vorm van belonen. 

 TIP: Figuren en tekst moeten lang genoeg op het scherm aanwezig blijven om ook door 

minder vlotte lezers herkend te worden. 

 Een oefeningenreeks met kleine variatie en gekende uitvoering wordt als aangenaam ervaren 

(kaarten). 

 Scores worden niet als belangrijk ervaren tijdens de proefafname. 

5.3.2 Antwoorden op de vragen 

 De gebruikers antwoorden unaniem dat ze de oefeningen aan de computer ‘heel leuk’ 

vonden.  

 Door alle gebruikers wordt het uitvoeren van de oefeningen in het algemeen gemakkelijk 

bevonden, het dubbelklikken wordt door enkele deelnemers als ‘moeilijk’ ervaren. 

Oefeningen waarbij door meerdere gebruikers moeilijkheden aangegeven worden zijn de 

Cirkels, de puzzel en de raket en robot (stilhouden). Ook het ijsje (slepen) wordt vernoemd. 

 De oefeningen van de puzzel, de raket, de boom-haas en de blokjes worden meest genoemd 

als oefeningen die men nog eens wil doen. 

5.3.3 Besluit 

 De gebruikers zijn gevoelig voor ‘appreciatie’ en ‘beloning’. Het is belangrijk om in een 

oefeningenreeks regelmatig bekrachtigers in te bouwen.  

 Herkenning is een belangrijk gegeven voor de doelgroep (puzzel-kaarten). 

 Uit bovengaande opmerkingen en het algemene enthousiasme waarmee deelgenomen werd 

aan de gebruikerstest durven we besluiten dat de oefeningen door de deelnemers geschikt 

bevonden worden. 
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6 Bijlagen 
 

Instructieformulieren en observatieformulieren zijn opgeslagen in afzonderlijke PDF bestanden. 

1. Instructieformulier gebruikersonderzoek 16 juni 2009 deel A (geel) 

2. Instructieformulier gebruikersonderzoek 16 juni 2009 deel B (groen) 

3. Observatieformulier gebruikersonderzoek 16 juni 2009 deel A (geel) 

4. Observatieformulier gebruikersonderzoek 16 juni 2009 deel B (groen) 

 


