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1. Woordknap:  

Deze kinderen vinden het leuk om te vertellen wat ze hebben meegemaakt. Ze vragen jou om 

uitleg over dingen. Ze lezen graag boeken en vinden het leuk om voorgelezen te worden. Ze 

houden ervan om samen met jou of de andere gastkinderen verhalen te verzinnen, gedichten 

of eigen verhalen te schrijven en woordgrapjes te maken. Van het idee om een toneelstukje te 

bedenken én uit te voeren worden ze ook enthousiast. 

2. Rekenknap: 

Deze kinderen willen graag weten hoe het precies zit. Je kunt ze het beste heel geordend en 

systematisch informeren over dingen. Ze willen het echt goed begrijpen. Zij vinden cijfers, 

rekenen en tellen leuk, maar ook activiteiten op het gebied van techniek, puzzels en raadsels 

oplossen. 

3. Beeldknap: 

Dit zijn kinderen die zaken ruimtelijk en in visuele beelden kunnen voorstellen. Als je aan deze 

kinderen iets uitlegt, kun je dit doen met taal, maar ook met gebaren, door uit te beelden, het 

tekenen van figuren, plattegronden en bouwtekeningen en het laten zien van afbeeldingen. 

Deze kinderen vinden het vaak leuk om creatief bezig te zijn, te puzzelen, torens te bouwen, te 

schilderen en te tekenen. 

4. Muziekknap: 

Deze kinderen hebben gevoel voor maat, ritme en herhaling. Dit komt voor in muziek, maar 

natuurlijk in veel meer dagelijkse bezigheden op een dag. Ze hebben oog voor regelmaat van 

een routine, handeling of oplossingspatronen. Deze kinderen vinden het vaak leuk om muziek 

te maken, naar muziek te luisteren of te zingen. 

5. Beweegknap: 

Een kind dat knap is op het gebied van bewegen houdt vaak van sporten. Het zit goed in zijn 

lijf en is handig op het gebied van de grote en kleine motoriek. Het is een kind dat handig is 

met knutselen maar ook graag sport-, spel- en beweegactiviteiten doet. 

6. Natuurknap: 

Deze kinderen hebben de vaardigheid om grotere verbanden, ordening of samenhangen te 

kunnen zien. Deze kinderen spelen graag buiten. Ze kunnen met dieren omgaan en planten 

verzorgen. 
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7. Mensknap: 

Kinderen die mensknap zijn, zijn gericht op elkaar. Het zijn kinderen die als sociaal worden 

ervaren. Ze nemen graag deel aan groepsbezigheden. Ze vinden het gezellig om dingen 

samen te doen. Dit kan samen kletsen zijn over van alles en nog wat. Maar ook spelen met 

andere kinderen, samen dingen ondernemen en een sport- of spelactiviteit doen. 

8. Zelfknap: 

Deze kinderen hebben een aanleg om na te denken over het eigen handelen en daarvan te 

leren. Dit kind kan zich verplaatsen in een ander en ziet wat de ander nodig heeft. Het kind 

denkt vaak na over zichzelf, houdt ervan om alleen te spelen, weet de eigen zwakheden en 

sterke punten. Activiteiten die deze kinderen leuk vinden zijn rustige activiteiten, zoals yoga, 

dagboek bijhouden, gedichten maken, fantaseren. 

Activiteit Knaps 

Een moestuintje maken binnen of 

buiten. Lieveheersbeestjes en 

andere kleine dieren zoeken en 

voorzichtig bekijken met een 

vergrootglas Een vogelhuisje 

timmeren 

natuurknap, beweegknap, mensknap,zelfknap 

(1½ jaar en ouder) Schoolkinderen: rekenknap 

(als de kinderen zelf de zaadjes goed moeten 

verdelen over de bedden of afstanden meten 

voor het zag 

Spoorzoeken of speurtocht uitzetten 

inde buurt 

beweegknap, natuurknap (alle 

leeftijden) schoolkinderen: woordknap, als 

er opdrachtjes bij zitten die de kinderen zelf 

verzonnen hebbenrekenknap, als er 

raadsels moeten worden opgelost 

muziekknap, als er puzzeltjes in zitten met 

een bepaald patroon beeldknap, als de 

kinderen het zelf uitzetten 

mensknap, als kinderen het samen 

organiseren bijvoorbeeld de oudere 

kinderen voor de kleintjes en ze daarbij 

helpen het spoor te volgen 

Paasversiering, paastafel of 

paasboomzelf maken 

beweegknap (fijne motoriek),beeldknap 

(iets verzinnen), mensknap(samen doen), 

zelfknap (bedenken)(1½ jaar en ouder) 

Eigen paasliedje verzinnen 
woordknap, muziekknap, 

mensknap,zelfknap (2 jaar en ouder) 

 


