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Bayley Scales of 
Infant and Toddler 
Development III 
(Bayley-III-NL) 

Bayley, N. (2006) 
Nederlandse bewerking door van Baar, A.L., Steenis, L.J.P., 
Verhoeven, M., & Hessen, D.J. (2014), Vlaamse versie door 
Smits-Engelsman, D.C.M. (2015) 
Amsterdam: Pearson 
Overzichten diagnostisch materiaal Cognitief Zwak Functioneren 
en Motoriek 

Doel of meetpretentie Vroegkinderlijke ontwikkeling in kaart brengen om eventuele 
ontwikkelingsachterstand vast te stellen.  
Bruikbaar bij onderkennende en indicerende onderzoeksvragen. 

Subschalen/dimensies Observatielijst met 3 hoofdschalen (gemiddelde 100 en SD 15) 
en 5 subtests (gemiddelde 10 en SD 3) 

• Cognitieschaal  

• Taalschaal (Taalbegrip en Taalproductie) 

• Motoriekschaal (Fijne Motoriek en Grove Motoriek) 
Vragenlijsten 

• Sociaal-Emotionele Ontwikkeling Schaal (gemiddelde 10 
en SD 3) 

• Adaptief Gedragschaal (gemiddelde 100 en SD 15 voor 
de samengestelde score, gemiddelde 10 en SD 3 voor de 
afzonderlijke domeinen) 

Informatiebron Leerling bij observatielijsten / ouder bij vragenlijsten 

Doelgroep/normgroep Kinderen van 16 dagen tot 42 maanden 15 dagen 
Bij oudere leerlingen met een (zeer) laag ontwikkelingsniveau is 
deze schaal ook bruikbaar. 

Jaar normen, 
steekproef 

Normering liep in Nederland van april 2011 tot september 2013, 
daarna extra normering in Vlaanderen, gepubliceerd in juni 
2015. 
Steekproef van Nederlandse en Vlaamse kinderen en hun 
ouders; zowel kinderen zonder als met (risico op) 
ontwikkelingsachterstand (10% van de steekproef).  
Aparte normen voor Nederland en Vlaanderen. De 
groepsgrootte per leeftijdsgroep heeft voor Nederland een range 
van 69-233, voor Vlaanderen 28-110.  

Afnamewijze en duur Individuele afname 
Testafname: 30 minuten voor kinderen tot 6 maanden, 50 
minuten voor kinderen van 6 tot 12 maanden, 90 minuten vanaf 
13 maanden 
Vragenlijst voor ouders: geen gegevens over afnameduur 

Bijkomende info Nederlandstalige versie van Bayley-III, opvolger van BSDI-II 
Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek stelde in 2016 een 
aantal aandachtspunten op bij het gebruik van het instrument in 
Vlaanderen. 
Bayley-III-NL-Special Needs Addition (Bayley-III-NL-SNA) is een 
aanvullende versie bij de Bayley Ontwikkelingsschalen waarin 
de afname en scoring van bepaalde items aangepast worden, 
zodat deze afgenomen kunnen worden bij kinderen met een 
communicatieve, visuele of fijn-motorische beperking. De SNA-
versie werd in Vlaanderen niet geëvalueerd. De normen zijn 
deze van van de Bayley-III-NL, waardoor dezelfde 
aandachtspunten gelden.  

Beoordeling 

CAP 2017  
Normen: Recent, +  

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CZF_overzicht_diagnostisch_materiaal.docx
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/M_overzicht_diagnostisch_materiaal.docx
https://portaal.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/wp-content/uploads/2020/05/Bayleyaandachtspunten_KwaliteitscentrumvoorDiagnostiek_januari2017.pdf
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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.  

Commissie 
psychodiagnostiek 
(BFP) 

Specifieke intelligentietest (type s) 
Voorlopig aanvaardbaar (kwaliteitslabel C).  

Faire diagnostiek Bij de normgroep voor Vlaanderen is er een 
ondervertegenwoordiging van kinderen met een migratie 
achtergrond en een duidelijke ondervertegenwoordiging van 
kinderen van laagopgeleide moeders. 

Beoordeling Prodia 2e keuze mits rekening te houden met de aandachtspunten 
vanuit Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. 

Datum opmaak fiche september 2019 
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