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Ruward: wat? 

Ruward 

 Is een systeem om basis handvaardigheden van een 
individu te meten en ze uit te drukken in termen van 
industriële functioneren 

 

 



Ruward: uitgangspunten 

MTM 

 Methods – Time Measurement 

 Arbeidsanalysetechniek, menselijke arbeid ontleden in 
bewegingen 

 Tijdswaarden vastgelegd voor bewegingen 

 TMU    

     1 

   1 TMU =       ---------    uur 

            100.000 

 

 



Ruward: uitgangspunten 

Basisbewegingen 

 Reiken (R) 

 Grijpen (G) 

 Verplaatsen (M) 

 Plaatsen (P) 

 Loslaten (RL) 

R 

G 

M 
P 

RL 



Afnemen test: 1 tot 19 

Test 1 en 2 

 DS: inzicht verkrijgen in de meest elementaire vorm van 
reiken, grijpen, verplaatsen  

      MOV005 

      MOV008 

 

Test 3, 4 en 5 

 DS: inzicht verkrijgen in het selecteren van een voorwerp 
dat met andere voorwerpen door elkaar ligt en in het 
hanteren hiervan (combinatie test 4 en 5) 

       MOV00B 

                     MOV00D 

                     MOV00F 

MOV005.MOD
MOV008.MOD
MOV00B.MOD
MOV00D.MOD
MOV00F.MOD


Afnemen test: 1 tot 19 

Test 6, 7 en 8 

 DS: inzicht verkrijgen in het hanteren en voor richten van 
voorwerpen waarbij de vorm van het voorwerp de 
moeilijkheidsgraad bepaalt (combinatie test 7 en 8) 

                    MOV011 

               MOV0013 

               MOV0015 

 

Test 9 

 DS: inzicht verkrijgen bij het plaatsen van het voorwerp 
waarbij een lichte weerstand moet worden overwonnen 

                    MOV017 

MOV011.MOD
MOV013.MOD
MOV015.MOD
MOV017.MOD


Afnemen test: 1 tot 19 

Test 10 

 DS: inzicht verkrijgen in het verbreken van de verbinding 
tussen twee voorwerpen waarbij een lichte weerstand 
moet worden overwonnen. Opbouw van kracht in de hand 
is nodig. 

 

Test 11, 12 en 13 

 DS: inzicht verkrijgen in nauwkeurig plaatsen van een 
voorwerp in een plat vlak. Oppervlakte-plaatsingen. De 
tolerantie van de voorwerpen t.o.v. elkaar is maatgevend 
voor de vereiste controle op de hand 

                   MOV01B 

       MOV01D 

       MOV01F 

MOV01B.MOD
MOV01D.MOD
MOV01D.MOD
MOV01F.MOD


Afnemen test: 1 tot 19 

Test 14 
 DS: inzicht verkrijgen in het draaien, tegen een weerstand 

in, van de linkerhand, pols en onderarm. 
       MOV020 

 
Test 15 
 DS: inzicht verkrijgen in het draaien, tegen een weerstand 

in, van de rechterhand, pols en onderarm. 
 

Test 16 
 DS: inzicht verkrijgen in , op basis van een visueel 

waarneembaar signaal, het nemen van een enkelvoudige 
beslissing en het overgaan tot aktie. 

       MOV023 

 

MOV020.MOD
MOV023.MOD


Afnemen test: 1 tot 19 

Test 17 

 DS: inzicht verkrijgen in de coördinatie tussen de ogen, de 
handen en een voet tijdens nauwkeurige plaatsingen door 
de handen. 

 

Test 18 

 DS: inzicht verkrijgen in de coördinatie tussen de linker- en 
rechterhand. 

       MOV025 

 

 

MOV025.MOD


Afnemen test: 1 tot 19 

Test 19 

 DS: 

– samenbrengen meeste invloedsfactoren, afzonderlijke 
testen 

– zicht krijgen op hanteren van simpel stuk gereedschap, 
schroeven, moeren en bouten 

– inzicht in opnemen van instructie en in gelijkmatigheid 
van bewegingspatronen gedurende langere cyclus         

MOV026 

 

 

MOV026.MOD


Afname Ruward-1 



Afname Ruward-1 



Afname Ruward-1 

Schriftelijke rapportage 
Rapportage handvaardigheidstest 

format rapportage.doc


Versnelde taakanalyse 

Doelen 

In samenspraak met de leerling en de stagementor worden 
volgende doelen geformuleerd 

 Het uitvoeren van de meest elementaire vaardigheden 
(rijken, grijpen, verplaatsen, plaatsen, loslaten) vlot 
uitvoeren volgens een opgelegd tempo. 

 Inzicht verkrijgen in, op basis van een visueel 
waarneembaar signaal, het nemen van een enkelvoudige 
beslissing en het overgaan tot actie. 

 



Versnelde taakanalyse 

Taak: sorteren op meerdere niveaus 

 Voorstelling MOV027 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MOV027.MOD


Versnelde taakanalyse 

Taak: sorteren op meerdere niveaus 

 



Versnelde taakanalyse 

Besluit taak: sorteren op meerdere niveaus 

 

 Taak is voor T. geschikt en wordt aangeboden als training 

 

 Taak is gericht naar training (score 30-100) en vaardigheden 
die gekend zijn, onderhouden worden en kunnen toegepast 
worden in productie (score > 100) 
o Training: basisbewegingen en beslissingen 

o Productie: selectie-hanteren en symmetrie 

 

 Taak wordt eveneens gebruikt als tempotraining in 
combinatie handhaving kwaliteit 



Algemeen besluit 

 Uit de Ruward-1 blijkt dat T. over het algemeen goed scoort. Hij 
kan nog enige training gebruiken bij de basisbewegingen, 
oppervlakte montage, beslissingen nemen en montage. Hierdoor 
zal ook automatisch zijn tempo verhogen. 

 

 De taak wordt aangeboden als training. We maken een bewuste 
keuze om te trainen rond basisbewegingen en beslissingen, 
omdat deze vaardigheden belangrijk zijn voor zijn stage. 

 

 Uit de stage blijkt dat de Ruward-1 en de versnelde taakanalyses 
een positieve bijdrage hebben geleverd. Vooral door de training 
van de  werkhandeling ‘beslissen’ komt T. op een hoger niveau 
naar prestatie toe. 
stage 
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