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Informatiebron
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Overzicht diagnostisch materiaal Motoriek
Vroegtijdig signaleren van motorische problemen bij kinderen
Bruikbaar bij onderkennende en/of indicerende
onderzoeksvragen
Checklist:
- Deel A: Bewegen in een stilstaande (statische) en/of
voorspelbare omgeving, 15 items ingedeeld in drie subdelen
- Deel B: Bewegen in een bewegende (dynamische) en/of
onvoorspelbare omgeving, 15 items ingedeeld in drie subdelen
- Deel C: Niet-motorische factoren die de prestatie kunnen
beïnvloeden, 13 items die gedrag beschrijven met invloed op
motorische prestaties van een kind
Test: Acht motorische taken afgestemd op drie
leeftijdscategorieën en gegroepeerd in drie componenten:
- Handvaardigheid
- Mikken en vangen
- Evenwicht
Checklist: leerkracht/ouder
Test: Leerling
Checklist: kinderen van 5 tot en met 11 jaar
Test: kinderen/jongeren van 3 tot en met 16 jaar
Checklist:
Normeringsonderzoek met in totaal 1638 checklists ingevuld
door ouder of leerkracht (ong. 50% jongens). Representatief
voor opleidingsniveau van de vader en spreiding over de regio’s.
Per leeftijdscategorie varieert het aantal tussen 71 en 269,
behalve voor ouders van leerlingen in de oudste groep (N = 25).
Test:
Normeringsonderzoek tussen september 2006 en december
2009 bij 2320 Nederlandse en 910 Vlaamse kinderen (ong. 50%
jongens). Representatief voor opleidingsniveau van de vader,
spreiding over de regio’s en nationaliteit.
De normtabellen zijn verdeeld in drie leeftijdscategorieën
- 3-6 jaar (halfjaarnormen, 101-183 kinderen per groep)
- 7-10 jaar (jaarnormen, 125-455 kinderen per groep)
- 11-16 jaar (jaarnormen, 101-223 kinderen per groep)
Checklist en test, pen-en-papier, individueel
20-40 minuten
Nederlandstalige versie van de Movement Assessment Battery
for Children – second edition
De betrouwbaarheid en validiteit van beide Nederlandstalige
versies werden uitgebreid onderzocht en voldoende tot goed
bevonden. Goede voorbereiding en bij voorkeur opleiding van de
testleiders is ten zeerste aanbevolen.
Voor CLB-medewerkers is vooral de checklist van belang i.k.v.
mogelijke doorverwijzing voor verder onderzoek.
Geen beoordeling beschikbaar

Diagnostische fiche ABC-2-NL
Specifiek Diagnostisch Protocol Motoriek

Faire diagnostiek

Beoordeling Prodia
Datum opmaak fiche

Bijkomend onderzoek leverde geen significante verschillen op
tussen de scores van een groep Turkse of Marokkaanse
kinderen woonachtig in Nederland en een groep kinderen
waarvan beide ouders in Nederland geboren zijn.
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