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Nancy Bayley (2006)
Nederlandse bewerking: Baar, Steenis, Verhoeven & Hessen
Vlaamse bewerking door D.C.M. Smits-Engelsman
Amsterdam: Pearson, 2014
Opgenomen in het Specifiek Diagnostische Protocol
Zwakbegaafdheid & Verstandelijke beperking en Motoriek.
Vroegkinderlijke ontwikkeling in kaart brengen om eventuele
ontwikkelingsachterstand vast te stellen
Bruikbaar bij onderkennende en indicerende onderzoeksvragen.
1. Observatielijst met 3 hoofdschalen en 5 subtests
Cognitieschaal
Taalschaal
Taalbegrip
Taalproductie
Motoriekschaal
Fijne Motoriek
Grove Motoriek
2. Vragenlijsten
Sociaal-Emotionele Ontwikkeling Schaal
Adaptief Gedrag Schaal
Leerling / ouder
Kinderen van 16 dagen tot 42 maanden 15 dagen
Normering liep in Nederland van april 2011 tot september 2013
Daarna extra normering gebeurd in Vlaanderen, gepubliceerd in
juni 2015
Steekproef van 2981 kinderen en hun ouders (1953
Nederlanders en 1028 Vlamingen); zowel kinderen zonder als
met (risico op) ontwikkelingsachterstand (10% van de
steekproef)
Aparte normen voor Nederland en Vlaanderen
Voor Vlaanderen onderrepresentatie van kinderen met moeders
met een laag opleidingsniveau en van kinderen met een andere
thuistaal dan het Nederlands.
Individuele afname
Testafname: 30’ voor kinderen tot 6 maanden, 50’ voor kinderen
van 6 tot 12 maanden, 90’ vanaf 13 maanden
Vragenlijst voor ouders: geen gegevens over afnameduur
Nederlandstalige versie van Bayley-III, opvolger van BSDI-II

2017
Normen: Recent, +
Betrouwbaarheid: De indexen zijn voor alle leeftijden
betrouwbaar te noemen. De betrouwbaarheden van de
vragenlijsten zijn voldoende tot goed. Voor de jongste
leeftijdsgroepen (tot 6 maanden 15 dagen) liggen de
subtestbetrouwbaarheden beneden .70, dus eerder
onvoldoende.
Validiteit: Validiteitsonderzoek bevestigt de structuur van de
test. Onderzoek naar de convergente en divergente validiteit ligt
in de lijn van de verwachtingen.
2015
Uitgangspunten bij testconstructie: goed
Kwaliteit van het testmateriaal: goed
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Commissie
psychodiagnostiek
(BFP)
Faire diagnostiek

Beoordeling Prodia
Datum opmaak fiche

Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen: goed
Betrouwbaarheid: voldoende
Begripsvaliditeit: voldoende
Criteriumvaliditeit: onvoldoende geen onderzoek)
Specifieke intelligentietest (type s)
Voorlopig aanvaardbaar (kwaliteitslabel C).
Bij de normgroep voor Vlaanderen is er een
ondervertegenwoordiging van kinderen met een migratie
achtergrond en een duidelijke ondervertegenwoordiging van
kinderen van laagopgeleide moeders.
2e keuze
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