
     Hoe doe je dat? 

      
 Korte beschrijving van technieken die in het 

            onderwijsleerpakket  VoortVarend   

 worden geleerd. 

 

B  Borduurtechniek 

 

Borduren doe je zo 

Doe de draad door de borduurnaald. 

Plak de draad op de onderkant van de kaart met een plakbandje vast. 

Steek dan de naald naar boven. 

Zeg bij het voordoen hardop: Naar boven, naar beneden, naar boven,  

naar beneden… 

Plak als het borduren klaar is het uiteinde van de draad met een plakbandje aan de onderkant  

vast.  

 

K  Kleitechniek 

 

Kleien doe je zo  

Doe voor hoe je kunt rollen en draaien met klei: 

Rol met je handpalm over een stukje klei dat op de tafel ligt.  

Hoe langer je rolt hoe langer ‘de slang’ wordt.   

Doe ook voor hoe je een balletje rolt:  

in je handpalmen of tussen je duim en wijsvinger.  

Doe voor wat je met de spatels kunt doen.  

 

K  Kleurtechniek 

 

Kleuren doe je zo 

Neem een kleurpotlood en doe voor hoe je kleurt: 

Houd het kleurpotlood vast tussen duim en wijsvinger, die licht gebogen zijn. 

Het potlood rust op de middelvinger. 

Met heen en weer gaande bewegingen maak je korte strepen vlak naast elkaar. 

Kleur daarbij zoveel mogelijk één richting uit. Verwoord wat je doet!  

Zeg ook dat je binnen de lijntjes probeert te kleuren.  

 

K  Kniptechniek 1 

 

Knippen doe je zo 1 

Ga naast elkaar zitten en laat zien hoe je een schaar vasthoudt:  

De duim in het ene gat (bovenste) en één of meer vingers in het andere gat. 

Vertel dat de schaar op een bek van een vogel lijkt. 

Laat dit zien en zeg: ‘Bekje open… bekje dicht.’ 



Vraag dit na te doen en verwoord de handeling door steeds bij 

het open en dichtdoen van de schaar te zeggen: 

‘Bekje open… bekje dicht. Knip, knap, knip, knap.’ 

Pak een strookje dat in een keer doorgeknipt kan worden. Laat zien dat met de ene hand de 

schaar wordt open gedaan en met de andere hand de strook wordt vastgehouden vlak bij de 

plaats waar je gaat knippen.  Zeg dan: ’Knip’. En knip door.   

 

K  Kniptechniek 2 

Knippen doe je zo 2 

Bij meer dan één knip: 

Laat zien dat je het papier zover mogelijk in de open schaar duwt.  

Laat zien dat de bek van de schaar niet helemaal dicht gaat na een eerste knip,  

maar als je meer dan één keer moet knippen een beetje open blijft. 

Zeg hardop wat er gebeurt: ‘Kni… kni… knip’. 

Je zegt ‘kni’ als je nog verder moet knippen en ‘knip’ als je klaar bent en de schaar 

helemaal dicht moet.  

Laat ook zien dat je de schaar in je hand niet naar links en rechts beweegt, maar  

dat je met je andere hand het papier beweegt en draait.  

 

O  Omplaktechniek 

Omplakken van een doos doe je zo 

Laat een doos op het papier leggen en laat de omtrek met een potlood  

op het papier tekenen.  

Het papier wordt uitgeknipt en op de doos geplakt.  

Doe dit zo met alle zijden van de doos. 

 

P  Plaktechniek 

Plakken doe je zo 

Leg de placemat op tafel met het plakselpotje, het kwastje en het papier er op.  

Het kwastje wordt vastgehouden als een potlood: tussen duim en wijsvinger  

die licht gebogen zijn, waarbij het kwastje op de middelvinger rust. 

Doe het kwastje een klein stukje in het potje met plaksel.  

Veeg het weer wat af aan de rand van het potje. 

Smeer dan het plaksel goed uit op (het uiteinde van) het papier. 

Vooral de randjes moeten van plaksel voorzien worden. 

Bij grote vlakken smeer je alleen de randen in. 

Als je de kwast niet nodig hebt, leg hem dan op het omgekeerde dekseltje van de plakselpot. 

 

P  Priktechniek 

Prikken doe je zo 

Laat de prikpen zien. Laat zien dat er een scherpe punt aan zit.  

Vertel dat de prikpen bij het opruimen altijd op de priklap geprikt moet worden. 

Noem beide voorwerpen bij naam: prikpen en priklap.  

Laat zien hoe je de prikpen vasthoudt.  



Net als een potlood: tussen duim en wijsvinger die licht gebogen zijn, waarbij de prikpen op de 

middelvinger rust.  

Laat zien dat de gaatjes altijd dicht naast elkaar op de lijn geprikt moeten worden. 

Laat het uitritsen zien. Dat gaat gemakkelijk als de prikgaatjes dicht naast elkaar zitten. 

 

S  Scheurtechniek 

Scheuren doe je zo 

De techniek wordt aangeleerd met stukjes dun papier van maximaal 5 cm x 5 cm 

waarvan vooraf de alle randjes zijn gescheurd.  

Laat bij het scheuren zien dat de twee duimen bovenop het papier naast elkaar 

blijven ‘lopen’ tijdens het scheuren.   

De twee wijsvingers onder het papier blijven tijdens het scheuren ook naast elkaar ‘lopen’.  

Zo voorkom je ook dat er grote stukken gescheurd worden terwijl je niet meer kunt sturen. 

(duimen en wijsvingers gaan dan uit elkaar) Doe het voor en verwoord wat je doet: 

‘Mijn duimen en wijsvingers zijn vrienden. Die willen bij elkaar blijven. Kijk maar.’  

Zeg terwijl je scheurt hardop: ‘Lopen, lopen, lopen….’ 

Laat zien dat je allerlei vormen kunt scheuren als duimen en wijsvingers bij elkaar blijven.  

Doe dat voor door een vierkant, een driehoek, een cirkel en bijvoorbeeld een  

poppetje te scheuren. 

 

S  Stempeltechniek met verf 

Stempelen met verf doe je zo 

Laat zien hoe je het stempel (sponsje) vasthoudt:  

Het stempel (of sponsje) wordt voorzichtig plat in de verf gedrukt.  

Het wordt niet heen en weer bewogen.  

Dan wordt het stempel op het papier gedrukt waarbij niet gedraaid of geschoven wordt.   

 

V  Verf mengen 

Mengen van verf doe je zo 

Laat met de kwast een beetje verf op het lege schoteltje doen.  

Veeg de kwast dan schoon met een doekje. 

Laat nu, dichtbij de verf, de andere kleur op het schoteltje doen. 

Laat de kleuren met de kwast door elkaar mengen.  

Veeg de kwast weer af aan het doekje. 

 

V  Verftechniek 

  

Verven doe je zo 

De kwast wordt op dezelfde manier vastgehouden als een potlood: tussen duim en 

wijsvinger die licht gebogen zijn en steunend op de middelvinger. 

De plaats waar de kwast wordt vastgehouden is net boven het metalen hulsje. 

Schilderen gebeurt door heen en weer gaande bewegingen te maken.  

Wen er aan om na gebruik van een kleur de verfkwast af te vegen met een doekje of een stukje 

keukenpapier.  De kwast wordt niét in water schoongespoeld.   

  



V  Vouwtechniek 

 

Vouwen doe je zo 

Leg het vouwblaadje voor je neer.  

Pak een of twee punten en ga daarmee naar de punt(en) aan de overkant.  

Doe het vouwen voor en verwoord wat je doet: 

Leg de punten precies op elkaar.  

Zet je wijsvinger(s) op de punt(en). 

Maak met je duim(en) een scherpe vouw.  

De vouw kun je scherper maken door met je nagel nog eens over de vouw te gaan.  
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