Bijlage 11 Technische specificaties van het Van Wiechen onderzoeksmateriaal
Bij het onderzoeken van sommige Van Wiechen kenmerken wordt gebruik gemaakt van
onderzoeksmateriaal. Voor zover dat niet specifiek is, zoals papier en potlood of oefenmat, blijft het
hier verder onbesproken.
Een complete set Van Wiechen onderzoeksmateriaal bestaat uit:
1.
een doos met schuifdeksel en 10 blokjes (doos wordt gebruikt bij kenmerk 11; blokjes worden
gebruikt bij de kenmerken 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20 en 23)
2.
een vormenstoof met bijbehorende vormenblokken (wordt gebruikt bij de kenmerken 18, 21 en
24)
3.
twee ballen (bal 1 wordt gebruikt bij kenmerk 69; bal 2 wordt gebruikt bij kenmerk 71)
4.
een leporelloboek1 (wordt gebruikt bij de kenmerk 42)
5.
een pop (wordt gebruikt bij kenmerk 44)
Van deze materialen worden hier de technische bijzonderheden vermeldt.
Sinds 2021 is de vormenstoof in de oude maatvoering niet meer leverbaar. Mediost B.V. heeft op
verzoek van en in overleg met het NCJ een vormenstoof laten maken voor de uitvoer van het Van
Wiechenonderzoek. Deze maatvoering wijkt iets af, maar voldoet voldoende aan de kwaliteitseisen.
Het Van Wiechen onderzoeksmateriaal kan zowel als set, maar ook per onderdeel worden besteld.
Deze materialen zijn vooralsnog uitsluitend verkrijgbaar bij Mediost B.V.
Mediost B.V.
Zuiddijk 398
1505 HE Zaandam
Tel: 088 020 5050
Email: info@mediost.com
1. Doos met schuifdeksel en 10 blokjes
Materiaal

ondoorzichtig materiaal, bijvoorbeeld hout

Afmetingen

12 x 11 x 8 cm
dikte bodem en deksel: 3 mm
dikte zijwanden: 10 mm
schuifdeksel: 11,5 x 10 cm, met aan één zijde een handgreep van 10 cm x
10 mm x 6 mm, zodanig dat de deksel op één niveau met het doosje komt.

Kleur

naturel

Blokjes
Materiaal

geverfd (beuken)hout

Afmetingen

25 x 25 x 25 mm

Kleur

rood, geel, oranje, groen en blauw (2 blokken van elke kleur); niet
schilferende, goed afwasbare gifvrije verf

1

Een leporelloboek is een harmonica-vormig boek, genoemd naar Leporello, de dienaar van Don Giovanni uit de gelijknamige
opera van Wolfgang Amadeus Mozart. Leporello ontvouwde hiermee letterlijk de amoureuze avonturen van zijn meester (Aria:
Madamina, il catalogo è questo', 1e akte, 2de scène).
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2. Vormenstoof met bijbehorende vormenblokken2
OUD
Materiaal

Ongeverfde beukenhouten stoof met schuifdeksel waarin 4 gaten in de
vorm van een cirkel, een rechthoek, een vierkant en een driehoek. De
gaten in het deksel hebben afgeronde hoeken.

Afmetingen

Buitenmaten: 12 x 11 x 8 cm
●
dikte bodem en deksel: 3 mm
●
dikte zijwanden: 10 mm
●
schuifdeksel: 11,5 x 10 cm, met aan één zijde een handgreep van
10 cm x 10 mm x 6 mm, zodanig dat de deksel op één niveau met het
doosje komt.
Gaten in deksel:
●
cirkel: diameter 31 mm
●
driehoek: gelijkbenige driehoek met zijden van 28 x 28 x 37 mm
●
vierkant: 27 x 27 mm
●
rechthoek: 35 x 1 7 mm

Blokken (8; 2 van elke
vorm)

Materiaal: geverfd (beuken)hout, niet schilferende, goed afwasbare gifvrije
verf
Afmetingen:
●
cilinder: diameter grondvlak: 29 mm, hoogte 30 mm
●
kubus: 25 x 25 x 30 mm
●
rechthoek: 34 x 15 x 30 mm
●
driehoek: zijde 35 mm, benen 27 mm.
De afmetingen zijn zo gekozen dat de blokken uitsluitend in de
overeenkomstige gaten van de deksel van de stoof passen.
Kleur:
●
cilinder: rood
●
kubus: groen
●
rechthoek: oranje
●
driehoek: blauw

NIEUW - In de nieuwe vormenstoof past de driehoek ook in de vierkante vorm. Op het moment dat
kenmerk 24 volgens de beschrijving wordt uitgevoerd, is dit geen bezwaar. Immers, je biedt de
driehoek tegelijkertijd aan met de andere vormen. Daarbij zal het kind moeten vergelijken. Als de
driehoek in de verkeerde opening wordt gedaan, is de vorm niet goed herkent en scoort het
kenmerk negatief.
Materiaal:

Kleur schuifdeksel:

Afmetingen

Buitenmaten: 15 x 15 x 6,5 cm
●
dikte bodem en deksel: 3 mm
●
dikte zijwanden: 10 mm
Gaten in deksel:
●
cirkel: diameter 20 mm,
●
driehoek: zijden 40 mm,
●
vierkant: 35 x 35 mm
●
rechthoek: 44 x 20 mm

Blokken (8; 2 van
elke vorm)

De afmetingen zijn zo gekozen dat de blokken in de overeenkomstige
gaten van de deksel van de stoof passen.

2

Rood

Beide uitvoeringen zijn bruikbaar.
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●
●
●
●

cirkel: diameter 19 mm, hoogte 24 mm
driehoek: zijden 39 mm, hoogte (dikte) 23 mm
vierkant: 34 x 34 x 24 mm
rechthoek: 42 x 42 x 19 mm (l x b x h)

3. Twee ballen
Materiaal

●
bal 1: softbal, glad kunststof (niet stuiterend materiaal met weinig
massa in verband met het feit dat met de bal moet worden gegooid)
●
bal 2: lakbal, plastic

Afmetingen

●
●

Kleur

niet voorgeschreven

bal 1 : diameter 7 cm
bal 2: diameter 12 - 15 cm

4. Pop
Materiaal

kunststof met kunsthaar; kleding van divers materiaal, blote voeten, zo
mogelijk goed wasbaar.

Afmetingen

lengte tussen 15 en 30 cm

5. Leporelloboek
Materiaal

plaatjesboek van 1,3 mm dik geplastificeerd karton, gevouwen als
harmonica en bestaande uit 2 x 6 afbeeldingen, ontworpen door Dick
Bruna, ©Mercis B. V. 1953-1972

Afmetingen

13 x 13 cm in opgevouwen toestand; 78 x 13 cm in uitgevouwen
toestand.

Afbeeldingen

kant 1:
●
●
●
●
●

eieren wit + rood op blauwe achtergrond
koe zwart + wit + rood op gele achtergrond .
beer geel op rode achtergrond
schoenen rood op blauwe achtergrond
gieter blauw + rood op gele achtergrond
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●
kant 2:
●
●
●
●
●
●

stoel geel + blauw op rode achtergrond
banaan geel op rode achtergrond
kip wit + geel + rood op blauwe achtergrond
vrachtauto rood + blauw + zwart op gele achtergrond
trui blauw + geel op rode achtergrond
klok geel + wit + rood op blauwe achtergrond
huis rood + blauw + wit op gele achtergrond
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