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Psychomotorische ontwikkelingstests

Vanvuchelen Marleen, dra. lic. Kinesitherapie, Psychomotorische Therapie

– Provinciale Hogeschool Limburg, departement Gezondheidszorg, opleiding Kinesitherapie, Pediatrische
Revalidatie

– Universitaire Ziekenhuizen Leuven, neus-, keel-, oorziekten, gelaats- en halschirurgie, revalidatiecentrum
gehoor en spraak

– Universitaire Ziekenhuizen Leuven, expertisecentrum autisme
– Departement Revalidatiewetenschappen, K.U.Leuven

1 Movement Assessment Battery For Children (MABC) 
(Henderson & Sugden, 1992)

Beschrijving: Normgerefereerde psychomotorische ontwikkelingstest

Doelgroep Benodigde tijd Kosten Scholing vereist

Kinderen
4 tot 12;11 jaar

Onderzoek van coördi-
natie
ontwikkelingsstoornis
Geen centraal neurolo-
gische aandoeningen

15’ tot 20’ MABC Engelstalige ver-
sie = 873 euro
Inclusief: testkit, hand-
leiding, checklist en test-
formulieren voor vier
leeftijdsgroepen

MABC Nederlandstalige 
versie = 856 euro
Inclusief: testkit, handlei-
ding, checklist en test-
formulieren voor vier
leeftijdsgroepen

Professionelen ver-
trouwd met motorische
problemen en ontwikke-
lingsonderzoek 

INSTRUCTIES AAN DE PATIËNT

Demonstratie, verbale uitleg, oefenpogingen op itemniveau
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OVERZICHT

Vorm
– MABC-CHECKLIST vragenlijst over motorische functies in het dagelijkse leven (6 tot 9 jaar)
– MABC-TEST naar motorisch vermogen volgens vier leeftijdsbanden (4-6, 7-8, 9-10 en 11-12 j)

Subschalen MABC-TEST: 3 functiegebieden
– manuele vaardigheid (3 items) unimanuele snelheid, bimanuele coördinatie, ooghandcoördinatie;
– balvaardigheid (2 items): vangen van bewegend object en werpen naar doel;
– statisch en dynamisch evenwicht (3 items): statisch evenwicht, dynamisch evenwicht bij snelle en 

langzame bewegingen.

Scoring
Ruwe itemscores (een hoge ruwe score stemt overeen met een lage prestatie) worden volgens normen
per volledig leefjaar omgezet in gewogen score (0 tot 5). Sommatie van gewogen scores wordt omgezet in
een percentielscore (totale test, eventueel per functiegebied)
Percentielscore < 5: indicatief voor bewegingsproblemen
Percentielscore 5 tot 15: grensgebied voor bewegingsproblemen
Geen aparte normen voor jongens en meisjes

Standaardisatie
US: representatieve steekproef Amerikaanse kinderen N = 1234
NL: representatieve steekproef Nederlandse kinderen N = 549

BETROUWBAARHEID

De items van de MABC-test zijn gebaseerd op de Test of Motor Impairment-TOMI-R (Stott e.a. 1984). De 
MABC refereert naar de betrouwbaarheidscoëfficiënten van de TOMI-R.

Test-hertest betrouwbaarheid
Itemscores:  0,75
Totale score: percentage of agreement 97 % voor 5-jarigen, 91 % voor 7-jarigen, 73 % voor 9-jarigen

Interbeoordelaarbetrouwbaarheid
Itemniveau (op alle leeftijden ):  0,70
Totale score: percentage of agreement 90 %
Totale score: Cohens Kappa Coëfficiënt = 0,71

VALIDITEIT

Inhoudsvaliditeit
Basis TOMI-R

Constructvaliditeit
Basis TOMI-R

Criteriumvaliditeit
Beoordeling door MABC en KTK: rp= – 0,62 (p<.001) (Smits-Engelman (1998)
Beoordeling (leeftijdsgroep 7-8 jaar) MABC en ball catching test (Van Waelvelde):
rs= -0,72 en -0,76 (Van Waelvelde e.a., 2004)
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Bijlage  Het volledige meetinstrument

Bron: http://www.harcourt-uk.com/images/smallproducts/2125.jpg of
http://www.harcourt-uk.com/product.aspx?n=1315&s=1333&cat=1394&skey=2125

REFERENTIES

Henderson, S.E. & Sugden, D.A. (1992). The Movement Assessment Battery for Children. San Antonio: The 
Psychological Corporation.

Smits-Engelman, B.C.M. (1998). Nederlandse Bewerking van de Movement Assessment Battery for Child-
ren. Handleiding. Lisse: Swets en Zeitlinger Test Publishers.

Stott, D.H., Moyes, F.A., & Henderson, S.E. (1984). The Test of Motor Impairment. San Antonio, Texas: The 
Psychological Corporation.
Van Waelvelde, H., De Weerdt, W., De Cock, P., & Smits-Engelsman, B.C. (2004). Aspects of the validity of
the Movement Assessment Battery for Children, Human Movement Science, 23, 49-60.

WAAR VERKRIJGBAAR

Engelstalige versie: http://www.harcourt-uk.com (608 GBP of 873 euro)
Nederlandstalige versie: http://www.harcourt.be of http://www.harcourt.nl (856 euro)
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2 Peabody Developmental Motor Scales-second edition 
(PDMS-2) (Folio & Fewell, 2000a, 2000b)

Beschrijving: Criteriumgerefereerde en normgerefereerde psychomotorische ontwikkelingstest

Doelgroep Benodigde tijd Kosten Scholing vereist

Kinderen
0 tot 5;11 jaar
Psychomotorische pro-
blemen op vlak van fijne
en grove motoriek

60’ tot 90’ 310 euro
Inclusief:
Examiner’s manual
Guide to item admini-
stration
Examiner record
booklets
Summary forms
Motor activity program 

Professionelen ver-
trouwd met motorische
problemen en ontwik-
kelingsonderzoek 

INSTRUCTIES AAN DE PATIËNT

Demonstratie en verbale uitleg op itemniveau

OVERZICHT

Vorm
249 items met in- en uitstapprocedures, bestaande uit vroege bewegingsmijlpalen, fundamentele bewe-
gingsvaardigheden en gespecialiseerde bewegingsvaardigheden.

Subschalen
(1)Grove motoriek met 4 functiegebieden:

– reflexen: 0-11 maanden (8 items);
– evenwicht: 0-5;11 jaar (30 items);
– locomotorische vaardigheden: 0-5;04 jaar (89 items);
– objectmanipulatie (balvaardigheid): 12 m-5;11 jaar (24 items).

(2)Fijne motoriek met 2 functiegebieden:
– grepen: 0-4;06 jaar (26 items);
– visuomotorische integratie: 1 m-5;11 jaar (73 items).

Scoring
Itemscore volgens vooropgestelde criteria:
0 (niet verworven), 1 (gedeeltelijk verworven), 2 (volledig verworven)
Sommatie van de itemscores per functiegebied resulteert in een ruwe score
Omzetting van de ruwe scores in standaardscores, percentielscores en eventueel leeftijdsequivalenten
per functiegebied volgens leeftijdsnormen
Leeftijdsnormen per maand (0-2 j), per 2 maanden (2-4;06 j), per 6 maanden (4;06-5;11 jaar)
Sommatie van standaardscores resulteren in een fijn, grof en totaal motorisch quotiënt
Correctie voor ex-prematuriteit tot en met de leeftijd van 24 maanden
Geen aparte normen voor jongens en meisjes

Standaardisatie
US: representatieve steekproef Amerikaanse kinderen N = 2003
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BETROUWBAARHEID

Interne consistentie
Cronbach’s alpha per leefjaar over de verschillende subschalen en functiegebieden varieert van 0,85 tot
en met 0,98, met twee uitzonderingen 0,71 en 0,77 (evenwicht bij de driejarigen, respectievelijk vierjari-
gen)

Test-hertest betrouwbaarheid (één week interval voor de subschalen en functiegebieden)
Varieert tussen r= 0,82 en 0,93 (jongere kinderen)

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (voor de subschalen en functiegebieden)
Varieert tussen r= 0,96 en 0,99 (jongere kinderen)

VALIDITEIT

Inhoudsvaliditeit
Testconstructie vanuit Item Response Theory Models
Itemselectie vanuit motorische ontwikkelingstheorieën

Constructvaliditeit
Bevestiging van de subschalen en functiegebieden door confirmatorische factoranalyse
Bevestiging van de leeftijdsdifferentiatie

Criteriumvaliditeit
Correlatie met de PDMS (Folio & Fewell, 1983): grove motoriek r = 0,84, fijne motoriek r = 0,91
Correlatie met de Mullen Scales of Early Learning (MSELA): grove motoriek r = 0,83, fijne motoriek r = 0,73

REFERENTIES

Folio, M.R. & Fewell, R.R. (1983). Peabody Developmental Motor Scales. Austin Texas: Pro-Ed

Folio, M.R. & Fewell, R.R. (2000a). Peabody Developmental Motor Scales. Second Edition. Examiner's Ma-
nual. Austin Texas: Pro-Ed.

Folio, M.R. & Fewell, R.R. (2000b). Peabody Developmental Motor Scales. Second Edition. Guide to item Ad-
ministration. Austin Texas: Pro-Ed.

WAAR VERKRIJGBAAR

http://www.harcourt.be of http://www.harcourt.nl (739 euro)
http://www.harcourt-uk.com (411 GBP of 590 euro)
http://www.proedinc.com (413 US dollar of 310 euro)
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Bijlage Het volledige meetinstrument

Bron: http://www3.parinc.com/products/product.aspx?Productid=PDMS-2

3 Test Of Gross Motor Development second edition 
(TGMD-2) (Ulrich, 2000)

Beschrijving: Criteriumgerefereerde en normgerefereerde psychomotorische ontwikkelingstest

Doelgroep Benodigde tijd Kosten Scholing vereist

Kinderen
3 tot 10;11 jaar

Psychomotorische pro-
blemen op vlak van gro-
ve motoriek

20’ tot 30’ 75 euro, inclusief:
Examiner’s manual
Examiner record
booklets

Professionelen ver-
trouwd met motorische
problemen en ontwikke-
lingsonderzoek 

INSTRUCTIES AAN DE PATIËNT

Demonstratie en verbale uitleg op itemniveau

OVERZICHT

Vorm
12 items: fundamentele grof motorische bewegingsvaardigheden die tweemaal uitgevoerd worden en
kwalitatief beoordeeld worden

Subschalen
(1)Locomotorische vaardigheden (6 items): lopen, galopperen, hinken, loopsprong, horizontale sprong, 

en lopen met zijwaartse bijtrekpas
(2)Objectcontrole (6 items): slaan met een baseball bat, botsen met een bal, vangen van de bal, schoppen 

tegen de bal, bovenhands werpen en onderhands rollen van de bal.
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Scoring
Ruwe scores (som van de gelukte pogingen), standaardscores, percentielscores met aparte tabellen voor
jongens en meisjes (voor gedeelte objectcontrole). Leeftijdsnormen per half jaar (3 tot 7 jaar) en per jaar
(7 tot 10;11 jaar). Leeftijdsequivalenten kunnen worden berekend.

Standaardisatie
US: representatieve steekproef Amerikaanse kinderen N = 1208

BETROUWBAARHEID

Interne consistentie
Cronbach’s alpha voor beide subschalen en voor de totale test: > 0,90

Test-hertest betrouwbaarheid (twee weken interval)
Voor de subschalen en de totale test: tussen 0,84 en 0,96

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
Voor de subschalen en de totale test: 0,98

VALIDITEIT

Inhoudsvaliditeit
Aanpassingen van eerste versie van de TGMD (Ulrich, 1985) op basis van informatie en kritiek van klini-
sche expertisegroep en bewegingsdeskundigen.

Constructvaliditeit
Bevestiging van de subschalen door confirmatorische factoranalyse.
Bevestiging van de leeftijdsdifferentiatie. Correlaties tussen leeftijd en totale score tussen r= 0,69 en
r=0,75.

Criteriumvaliditeit
Correlatie met de Gross Motor Rating Scale – GMRS (Netelbos, 2005) is laag, maar significant r=-0,41
(p<0.01)

REFERENTIES

Ulrich, D.A. (1985). Test of Gross Motor Development. Austin Texas: Pro-Ed.

Ulrich, D.A. (2000). Test of Gross Motor Development. Second Edition. Austin Texas: Pro-Ed.

Netelbos, J.B. (2005) Teachers ratings of gross motor skills suffer from low concurrent validity, Human 
Movement Science, 24, 116-137

WAAR VERKRIJGBAAR

http://www.proedinc.com (99 US dollar of 74 euro)
http://www.harcourt-uk.com (103 GBP of 148 euro)
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Bijlage Het volledige meetinstrument

Bron: http://www.proedinc.com/store/cart_images/test_tgmd2.jpg



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


