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Developmental Coordination Disorder: 

kinderen met motorische problemen
Remo Mombarg, lector Bewegingsonderwijs en jeugdsport, r.mombarg@rug.nl

1-9-2017

Programma: 14.00-17.00 

Thema’s
1. Afwijkende motorische ontwikkeling 60 min
2. Signalering en diagnostiek 60 min 
3. Voorbeeld casuïstiek Lorenzo 5 jaar 30 min

Waarom deze workshop: 
-zicht krijgen op de (afwijkende) motorische ontwikkeling van kinderen

Wat kan je hierna:
• problemen signaleren
• hulpvragen op motorisch gebied op te stellen
• richting geven aan diagnostiek

Keuze-opdrachten:
-uitvoeren papieren casus
-bekijken een aantal (video)beelden om te kijken wat er wel/niet lukt
-quiz (via socrative) om eigen kennis te testen

Literatuur

• Kirby, A., & Sugden, D. A. (2007). Children with developmental coordination 
disorders. Journal of the Royal Society of Medicine, 100, 182 – 186

• Netelenbos, J.B. (2008). Diagnostiek van het motorisch functioneren. 

• Steenbergen, B., et al, Implicit and explicit learning, Disability and 
Rehabilitation, (2010) 32: 1509 – 1516.

• Dutch consensus statement DCD (2011

Vragen: Remo Mombarg:  r.mombarg@pl.hanze.nl

Opdracht:

Vanuit je eigen praktijk kijken hoe je signalering, diagnostiek en behandeling 
vorm kan geven

Thema 1:

afwijkende 

motorische 

ontwikkeling
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Welke kinderen hebben een motorische achterstand

Bewegingsproblemen

In het dagelijks leven

In de ontwikkeling

mailto:r.mombarg@pl.hanze.nl
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DCD-kinderen
Prevalentie
• 3-10 % van alle kinderen, 60-80% jongens,
• 50-80% houdt problemen op latere leeftijd (Skinner & Piek, 2001;2008)
• 50-90% evenwicht (Geuze, 2001); 
• 75% onvoldoende kinesthesie (Wilson, Maruff, Butson, Williams, Lum & Thomas, 2004);
• visueel-motoriek, weinig repertoire en niet efficiënt (Schoemaker; 2001);
• Samengevat: (Wilson, 2012) :” Predictive control and the ability to develop stable 

coordination patterns”
• Zichtbaar bij complexe, nieuwe, simultane bewegingen

Gevolgen

• Kinderen met DCD spelen minder in de pauzes (Smyth & Anderson, 2000)

• Kinderen met DCD spelen minder intensief (Bouffard et al., 1996)

• Kinderen met DCD zijn minder taakgericht tijdens de (gym)les (Causgrove Dunn & Dunn, 
2006)

Kenmerken DCD 
(developmental coordination disorder)

(oa. Wilson, Ruddock, Smit-Engelsman, Polatajko & Blank, 2013)

Simultane vaardigheden & 
evenwicht

Niet efficiënt; a-ritmisch

Onvoldoende kinesthesie

Drie invalshoeken voor 
diagnostiek en behandeling

Kinderen met onvoldoende coördinatie: (neurale) rijpings theorie (Gesell, 1945)

Kinderen met onvoldoende basale vaardigheden: schema-theorie (Fitts & Possner, 1967; Schmidt, 

1975)

Kinderen met onvoldoende gedragsvaardigheden: dynamische systeemtheorie 
ecologische theorie (Henderson & Sugden, 2003)
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Rijpingstheorie
• Gebruik maken van zenuwbaanontwikkeling

– Van hoofd naar  voeten

– Van binnen naar buiten

– Van algemeen naar specifieke gedetailleerde aansturing van spieren

– Van gescheiden naar gecombineerde beweging: hierarchische integratie

• Uitgangspunten:

– Groei zenuwbanen en differentiatie

– Synaptisch groeien en snoeien

– Myelinisatie
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Schematheorie: vaardigheidsontwikkeling
• Gebruik maken van fasen van leren

– Aanleren: verschillende instructiemethoden 

– Automatiseren: sneller, ge-coördineerder

– Wendbaar maken: (verzwaren, verbinden en variëren)

• Uitgangspunten:

– Leren gebeurt door te kijken en te oefenen

– In de hersenen worden beweegschema’s opgeslagen

– Bijsturing op basis van in- en externe feedback

Doel/Beeld

Prikkels

Beweging

Waarneming
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Dynamische systeemtheorie: Beweeggedrag
• Gebruik maken van sociaal leren

– Leren door imiteren, waarderen en corrigeren

– Leren door samen te spelen

– Opbouw via: alleen spelen, parallel spelen, samen spelen, tegen elkaar spelen 

• Uitgangspunten:

– Leren is afhankelijk van rolgedrag

– Beweeggedrag is situatief (role-script)

– Beweeggedrag verondersteld cognitieve vermogen

(invoelend vermogen, meta-cognitie)

Kind

Aanbod

BegeleiderOmgeving
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Thema 2 Signalering en diagnose van DCD
• Criterium A: Leren motorische vaardigheden vertraagd
Uitingen: onhandigheid en een trage en onnauwkeurige uitvoering van motorische 
vaardigheden ; (M-ABC ≤16e, per onderdeel ≤ 5%)

• Criterium B: Moeite met dagelijkse levensverrichtingen (ADL) passend bij de 
kalenderleeftijd, en hebben invloed op de schoolprestaties, (voorbereidende) 
beroepsactiviteiten, vrijetijdsbesteding en spel. (GMO:DCD-Q)

• Criterium C: De symptomen beginnen in de vroege ontwikkelingsperiode
(anamnese; BSID, Van Wiechen)

• Criterium D: De deficiënties in de motorische vaardigheden worden niet beter verklaard 
door een verstandelijke beperking of visusstoornis, en kunnen niet worden 
toegeschreven aan een neurologische aandoening die invloed heeft op beweging (zoals 
cerebrale parese, spierdystrofie, een degeneratieve stoornis); IQ en CBCL alleen indien 
nodig

Wat is Developmental Coördination Disorder (DSM-V)
Specific Developmental Disorder of Motor Functions (SDDMF: ICD-10)

Protocol DCD

Bron: EACD.org

http://nvfk.fysionet.nl

• M-abc (≤16 of ≤5)

• Aanvullend kwalitatief

• Aanvullend ontwikkeling (mijlpalen)

A) Ontwikkelingsachterstand

• Interview

• DCD-Q (Ouders)

• GMO (leerkracht)

• Kinderarts/psy/neur

B) Belemmering dagelijks leven

• Interview

• Van Wiechen/BSID

C) Vroege ontwikkeling ≤5jr

• Lichamelijk onderzoek

• IQ/gedrag

• Kinderarts/psy/neur

D) Niet anders verklaarbaar

Observeren Signaleren Verwijzen

Diagnosticeren

Handelingsplan

Opstellen

Evalueren

Remediëren

Diagnostisch proces

Screeningsinstrumenten

1. Interview/vragenlijst: 

2.   DCD-Q (questionnaire): http://www.dcdq.ca/ (Wilson, 2007)

3.   Checklist van de movement assessement Battery for children (Movement ABC, 
Henderson and Sugden, 1992)

4. DCD-Daily of DCD-Daily-Q (Linde, Schoemaker, 2014)

• Overige: anamnese lijsten, vroegkinderlijke diagnostiek, intelligentieonderzoek, spel/schoolpleinobservatie, 
faalangstlijsten, SMZ, KID-N, PEDI, van Wiechen (groene boekje), MOQ-T, Schoemaker, 2003

1.Interview/vragenlijst voor ouders: 

• Bijvoorbeeld

• Op welk gebied zijn er problemen: dagelijks en bij sporten

• Welke sporten doet/deed de leerling

• Hoe was de ontwikkeling (mijlpalen)?

• Wat hebben ze al gedaan/weten ze al?

• Welke hulp krijgt/kreeg de leerling?

• Signalen

• -later behalen van motorische mijlpalen: fietsen

• -valt vaak

• -moeite met (touwtje)springen

• -klimt niet graag

• -snel moe

Fotointerview, 

http://www.dcdq.ca/
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1. Developmental coordination Disorder Questionnaire, Wilson, 2007

•Doelgroep kinderen 5-15 jaar

•Door: ouders

•Doel: beeld van controle tijdens bewegen, fijne motoriek, algemene motoriek

2. Signaallijst M-ABC-2

• Doelgroep: 5-12 jaar

• Door: leerkrachten, ouders, Therapeuten, 
Onderzoekers

• Doel: problemen met vaardigheden in dagelijks 
leven signaleren:

3. DCD-daily Questionnaire, Moraal e.a..dcddaily.com

• 23 Activiteiten van het Dagelijkse Leven (ADL)

• 5-8 jaar

• Participatie, kwaliteit en snelheid van leren

Kritiek
• De testen meten allemaal wat anders:

– MABC gouden standaard, maar gevaar
van overidentificatie

• MABC weinig aandacht voor fijne motoriek

• Testen meten verschillende delen van de 
motoriek

• Oplossing: standaarden combineren

Diagnostiek

1. Kwalitatieve observaties : globale motorische observatie 

2. Bayley –scales of Infant Development (BSID-M), 

3. Movement assessement Battery for children (Movement ABC, Henderson & Sugden, 
1992)

4. DCD-Daily (Linde, Schoemaker, 2014)

5. Neurologische testen (divers. o.a. Mesker,)

Overige: TGM-D-2, Specifieke neurologische testen

GLOMOS: Paul Beenen

1. Doelgroep : 6 tot 20 jaar
2. Materiaal : 8 oefeningen

a)Voortbewegen : gaan, lopen , hinkelen, hakken-tenen.

b) Klimmen     : wandrek, touw

c) Springen    : op- en afspringen, aanloop

d) Rollen : koprol

e) Evenwicht    : op de bank

f) Werpen/vangen: verschillende ballen

g) Dribbelen    : stuurfunctie dominante hand

h) Slaan       : slagbal, badminton, ooghandcoördinatie, 

Kenmerk:  niet kijken naar de beheersing van de oefeningen, maar naar de 
afwijkingen in de beweging

1. Kwalitatieve observaties
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Stuiten

Stuiten

X Slaat/duwt op de bal
x Voorkeur Rechts.
0 Voorkeur Links.
0 Meebeweging rechteronderarm.
x Meebeweging linkeronderarm.
0 Meebeweging rechterhand.
x Meebeweging linkerhand.
x De linker niet werkende hand 
strekt.
0 De rechter niet werkende hand 
strekt.
x De linker wijsvinger strekt.
0 De rechter wijsvinger strekt.

Hardlopen
Lopen
0 Een niet volledige strekking van het been
0 Achterover.
0 Voorover.
0 De rechtervoet gaat naar binnen.
0 De linkervoet gaat naar binnen.
0 De rechtervoet gaat naar buiten.
0 De linkervoet gaat naar buiten.
0 Het rechteronderbeen gaat naar binnen.
0 Het linkeronderbeen gaat naar binnen.
0 Het rechteronderbeen gaat naar buiten.
0 Het linkeronderbeen gaat naar buiten.
0 Paslengte rechts is kleiner dan links.
0 Paslengte links is kleiner dan rechts.
0 De linkerarm zwaait naar buiten.
0 De rechterarm zwaait naar buiten.
0 Strekking van de beide handen.
0 Meebeweging in de vingers van beide handen
0 Meebeweging in de rechterhand.
0 Meebeweging in de linkerhand.

27

2. Bayley Scales of Infant Development-

Third Edition-Nederlandse versie

BSID-III-NL 1-42

Doelgroep: 0-42 maanden
Materiaal: testkoffer en testruimte
Doel:Richt zich op onderzoek van gedragsfuncties 

bij jonge kinderen, teneinde stoornissen, 
achterstanden of afwijkingen in de ontwikkeling te 
kunnen opsporen 

Onderdelen: Motorische schaal: 
•Fijne motoriek: handmotoriek
•Grove motoriek: zitten en lopen

Pearson/RuG 

Training BSID-II-M-

NL2010

Item18,20,24 richt zichzelf op & houdt hoofd (11 maand)

Denk om beheerst laten zakken 45 en 90 graden

Pearson/RuG 

Training BSID-II-M-

NL2010

Item 29 gebruikt hele hand om stokje te pakken

Item 57 =partieel

Vingers moeten spreiden en dan samengaan

Bij 57duimoppositie en vingers palm niet raken

Trap oplopen BSID

30

Scoor eens mee: Hoeveel punten krijgt dit kind?

66 & 69: trap op, trap af; 

79 & 80: trap op trap af alternerend, 

95 & 108: trap op trap af zonder steun.
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Uitslag BSID

31

Mentale schaal: IQ
Motorische schaal: IQ

Score Classificatie

115 en hoger Versnelde 
ontwikkeling

85-114 Normale 
ontwikkeling

70-84 Vertraagde 
ontwikkeling

69 en lager Sterk vertraagde 
ontwikkeling

3. Movement-ABC- 2

1.Doelgroep : 3-16 jaar

2.Materiaal : koffer

3.Inhoud    : ontwikkeling tov leeftijdsgenoten

4.Kwaliteit : Normering (in mei NL-normen)

Betrouwbaarheid

Test-hertest .88 (*)

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid .92

Predictieve validiteit

Criterium/soortgenoten .58 (PMDS & BOT)

5.Gemak : geen link naar handelingsplan

6.Kosten    : € 1100 (materiaal), handleiding (€ 70), 

testbladen (€ 40 p.p.)

Leeftijd 3-6 jaar
• Handvaardigheid

– munten plaatsen in een spaarpot

– kralen rijgen

– Spoortekenen

• Mikken en vangen

– pittenzakje vangen met twee handen (1.8 m)

– pittenzakje op mat mikken (1.8 m)

• Evenwicht

– staan op één been (L+R)

– op de tenen over een lijn lopen (4,5 m: 15 stappen)

– Matspringen met 2 benen (6 matten)

Voorbeelden

 3 of 6 voordoen

 L en R 

 2 testpogingen

1,8 m

1. Doelgroep
2. Materiaal

Score op basis van  21 items van brood smeren tot knikkeren

Uitslag: goed –gemiddeld-zwak

1. Brood is besmeerd
2. Brood is besmeerd, maar er is geknoeid
3. Brood is niet (compleet) besmeerd of iets is omgegooid of het 

kind geeft het op

Tijd in sec.

4. DCDDaily, Van der Linde, 2014   & DCD-daily Q

3-9-2017 Titel presentatie aanpassen  36
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5. Neurologische testen, Mesker

 Doel: vaststellen coordinatie
 Goed te gebruiken om aansturing ledematen te bekijken

• Bal werpen

• Pakken vingers

• Bal schoppen

• Handen Wrijven

• Knijpjes in handen

• Vingers draaien

• Hinkelen

• Springen op 2 voeten

 Balans

 Rennen

 Ogen

 ATNR (asymmetrische tonische 
nekreflex)

 Vingertip

 Lichaamsdelen aanwijzen

 Lopen over een lijn

 Huppelen

1. Doelgroep 0-12 jaar (Mesker)

2. Materiaal: bal, gymnastiekzaal

Vingertip

13. Vingertip. O onafhankelijk bewegen 
rechts 

O onafhankelijk bewegen 
links

3-9-2017 Titel presentatie aanpassen  39

Werkvorm: plaats de drie teksten bij de drie visies op motorisch leren.
Bespreek met elkaar welke visie en vorm je het meeste aanspreekt en 
welke past bij jouw situatie.

“Er zijn geen problemen gevonden op het gebied van evenwicht, hinkelen, rennen en 
springen. Uit balwerpen en vingers draaien blijkt sterk meebewegen van armen handen 
en vingers. Lateralisatie van handen is nog slechts in beperkte mate ontwikkeld. De 
aanpak kan men inzetten op onafhankelijk bewegen van armen, handen en vingers om 
vervolgens symmetrisch bewegen te ontwikkelen”

“kenmerken bij Peter-jan passen: twijfelend, impulsief, snel afgeleid zijn en een 
overschatting en onderschatting van eigen kunnen. De sterke kenmerken zijn: actief, 
georganiseerd, tegen falen kunnen, plezier hebben bij succes, doorzettingsvermogen en 
voldoende durf. Voor Peter-jan is het plezierig als de oefening afgebakend zijn en 
prikkelrijk zijn, zodat hij voldoende gemotiveerd blijft om te oefenen. …vooral baat heeft 
bij visuele informatie en begrenzende, stabiele positieve begeleiding.” 

“De motorische ontwikkeling van Annelies is zwak (score 3van de 20) De balvaardigheid is 
matig (6 van de 20) en de ontwikkeling van het evenwicht is normaal (8 van de 20; 
M=10/sd 3). Annelies heeft ook problemen als beide handen moeten samenwerken, zoals 
bij het knutselen met materialen.
Haar evenwichtsvaardigheid is sterk ontwikkeld. Advies is dan ook om haar vooral dingen
te laten knutselen die ze wil (scoobido) en sport meer te richten op bijvoorbeeld inline-
skaten of schaatsen.”

Thema 3 Casus

Casuïstiek Peter-jan
Casus zelf doen: 

Een casus: Peter-jan

Onderzoeksvraag

• In hoeverre zijn er problemen op het gebied van de kleine motoriek?

• Op welke wijze zijn deze eventuele problemen te 

verminderen/compenseren?

DCD?
a) Dagelijkse motorische activiteiten, slechter 
b) Het motorische leren op school en thuis problematisch
 Uitvragen ouders: vragenlijst!

Meten met ?
Kwalitatief: grondvormen van bewegen
Kwantitatief: ABC-movement

Vragenlijst voor ouders: 

Bijvoorbeeld

• Op welk gebied zijn er problemen: dagelijks 

en bij sporten

• Welke sporten doet/deed de leerling

• Hoe was de ontwikkeling?

• Wat hebben ze al gedaan/weten ze al?

• Welke hulp krijgt/kreeg de leerling?
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Gegevens van ouders:

Motorische ontwikkeling in thuissituatie, schoolsituatie

Volgens de vader en de moeder moeite met een aantal klein motorische 

vaardigheden, zoals schrijven. 

Signaallijst Movement –ABC afgenomen

Enigszins problemen met de schoolse vaardigheden, zoals schrijven en tekenen. 

Op het gebied van zelfverzorging, balvaardigheden en sport- en 

spelvaardigheden worden geen problemen geconstateerd. Dit geldt zowel voor 

bewegen in een statische als het bewegen in een dynamische omgeving. 

Uit de omschrijving van de gedragsfactoren die de motorische vaardigheden 

kunnen beïnvloeden komt naar voren dat volgende kenmerken bij Peter-jan

passen: twijfelend, impulsief, snel afgeleid zijn en een overschatting en 

onderschatting van eigen kunnen. De sterke kenmerken zijn: actief, 

georganiseerd, tegen falen kunnen, plezier hebben bij succes, 

doorzettingsvermogen en voldoende durf.

Uit de scores op de signaallijst Movement-ABC blijkt dat problemen zich vooral 

voordoen op het gebied van gedrag. De totaal score van 0 geeft aan dat er 

geen sprake is van een achterstand op een specifiek gebied.

Geschiedenis van de motorische ontwikkeling
Ontwikkeling in mijlpalen:
• Peter-jan heeft een normale motorische ontwikkeling.
• Peter-jan liep ongeveer rond de 10de maand. 
• Peter-jan heeft rond 48 maanden leren fietsen
• Peter-jan heeft zwemdiploma A, B en C

Op dit moment zit Peter-jan op paardrijden. Daarnaast  zwemt en 
knutselt hij graag. Voor het overige zijn er geen bijzonderheden gemeld. 
Wel heeft Peter-jan moeite om zich te concentreren en zelfstandig te 
werken

ABC-movement handvaardigheid
ABC-movement

mikken en vangen

ABC-movement evenwicht Testuitslagen Peter-jan:8 jr. 10 mnd. 16 dgn.

Onderdeel Scores Norm Totaal punten

Handvaardigheid 6 21

•Munten plaatsen r: 32 sec; l: 34 sec. 7

•Kralen rijgen 27 sec. 9

•Spoor tekenen 3 ft. 5

Balvaardigheid 6 13

•Pittenzak vangen 2/10 3

•Pittenzak werpen 7/10 10

Statisch + dynamisch evenwicht 5 19

•Balanceren op een been r: 2 sec; l: 5sec. 5

•Tenenlopen 15 passen 11

•Mat naar mat springen 4  en 3 3

ABC movement totaal 4 53
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Extra vaardigheden
Basis voor sporten

Conclusie
Op de Movement-ABC presteert Peter-jan op een beneden gemiddelde score 

van 5 (percentielscore 2). Er is sprake van een ernstig vertraagde 

motorische ontwikkeling. Dit geldt vooral  voor  het evenwicht en in iets 

mindere mate voor de handvaardigheid en de mik- en vangvaardigheid. 

De oorzaak kan gevonden worden in het onnauwkeurig aansturen van de 

vinger- en voetbewegingen. Dit heeft geen  negatieve invloed op de grote 

motorische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld rollen, rennen, gooien en 

springen. Hierdoor zal Peter-jan prima deel kunnen nemen aan allerlei 

sporten. 

Uit de kwalitatieve observaties van de bewegingen blijkt echter wel dat Peter-

jan veel overbodige bewegingen heeft. Geconcludeerd kan worden dat er 

problemen zijn in de motorische ontwikkeling, waarbij de hand- en 

voetvaardigheid zich nadrukkelijk trager ontwikkelt

Oefeningen: coördinatie
Het lijkt mij verstandig om gericht te gaan werken aan zijn handvaardigheid. 
training hij dan eerst gaan werken aan het onafhankelijk bewegen van de 
linker- en rechterarm en hand tijdens bal-of handvaardigheden. Bij deze 
vaardigheden kan er gedacht worden aan het stuiten met één hand terwijl in 
de andere hand een bal op een plankje gehouden wordt, het draaien van 
tolletjes en een elektrisch spiraal. Daarna kan gewerkt worden aan een meer 
nauwkeurige schrijfbeweging door gebruik te maken van een rechtopstaand 
bord of een ontspannen schrijfmethode, zoals schrijfdans.  

Oefeningen: vaardigheid
Op school en thuis kan men zich richten op het verbeteren van het 
evenwicht. Hierbij gaat het voornamelijk om de voetmotoriek. Leuke 
spelletjes hierin zijn: skateboard, skeeleren, lopen op blikken (plastic), 
hinkelbaan en wiebelboards. 
Voor Peter-jan is het plezierig als de oefening afgebakend zijn en prikkelrijk 
zijn, zodat hij voldoende gemotiveerd blijft om te oefenen. Uit de rapportage 
van de RENN over de leervaardigheden blijkt dat hij vooral baat heeft bij 
visuele informatie en begrenzende, stabiele positieve begeleiding. Dit 
betekent dat de oefeningen het beste voorgedaan kunnen worden. 

Een casus: Lorenzo 5, 5 jaar

Onderzoeksvraag

•Is er sprake van een motorische achterstand

DCD?
a) Dagelijkse motorische activiteiten, slechter 
b) Het motorische leren op school en thuis problematisch
 Uitvragen ouders: vragenlijst!

Meten met ?
Kwalitatief: grondvormen van bewegen
Kwantitatief: ABC-movement

Vragenlijst voor ouders: 

Bijvoorbeeld

• Op welk gebied zijn er problemen: dagelijks 

en bij sporten

• Welke sporten doet/deed de leerling

• Hoe was de ontwikkeling?

• Wat hebben ze al gedaan/weten ze al?

• Welke hulp krijgt/kreeg de leerling?
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Gegevens van ouders: Hulpvraag aanpassen?

Motorische ontwikkeling in thuissituatie: Volgens de moeder heeft Lorenzo 

moeite met een aantal motorische vaardigheden in een stabiele situatie, 

zoals met het evenwicht, knopen dicht maken en tekenen. Lorenzo heeft 

echter geen moeite met lopen, springen, hinkelen en gooien. De problemen 

met de motorische vaardigheden nemen toe wanneer Lorenzo zich in een 

minder voorspelbare situatie bevindt. Zo heeft Lorenzo moeite met vrijwel alle 

balspelletjes waarbij een bewegende bal gebruikt wordt. Uit de omschrijving 

van de gedragsfactoren die de motorische vaardigheden kunnen beïnvloeden 

komt naar voren dat volgende kenmerken bij Lorenzo passen: 

ongeorganiseerd, passief, impulsief, snel afgeleid zijn, overbeweeglijk, en 

gebrek aan doorzettingsvermogen. De sterke kenmerken zijn: goed 

inschatting eigen kunnen, tegen falen kunnen, plezier hebben bij succes, 

zelfstandig en voldoende durf.

Motorische ontwikkeling: Lorenzo is geboren met een stuitligging. Desondanks 
liep Lorenzo ongeveer rond de 12de maand. Op dit moment is Lorenzo bezig 
met zijn zwemdiploma (A). Voor het overige zijn er geen bijzonderheden 
gemeld. Wel heeft Lorenzo al geruime tijd moeite om stil te blijven zitten. ‘Het 
lijkt dan net of hij moet plassen.

ABC-movement handvaardigheid

Let op 4 rijen van 3!

ABC-movement

balvaardigheid ABC-movement evenwicht

Testuitslagen Lorenzo
Onderdeel Scores Norm Totaal 

punten

Handvaardigheid 7 24

•Munten plaatsen r: 22 sec; l: 43 sec. 5

•Kralen rijgen 58 sec. 8

•Spoor tekenen 0 ft. 11

Balvaardigheid 10 21

•Pittenzak vangen 9/10 13

•Pittenzak werpen 4/10 8

Statisch + dynamisch evenwicht 9 29

•Balanceren op een been r: 8 sec; l: 14 sec. 8

•Tenenlopen 15 passen 11

•Mat naar mat springen 5 11

ABC movement totaal 9 75

Percentielscore 37 

Basis voor sporten
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Basis voor sporten

Toevoegen informatie

GEDRAG Cognitie: Motivatie zelfsturing
Sociaal-emotionele 

factoren

Analyse binnen component

Analyse  coordinatie Analyse vaardigheid

COMPONENTSCORE harmonisch

Conclusie per component: 

HV/MV/EV  Harmonisch?

Conclusie algemene motorische achterstand

Interpretatie Scores

Opdracht Lorenzo

• Probeer eigen conclusies te trekken

• Stel vast of er een achterstand is en op welke gebieden

– Coördinatie 

– Vaardigheid

– Gedrag

• Wat zijn sterke en zwakke kanten?

• Formuleer een advies:

• -wat zou je adviseren bij dit kind

• -wat wil je nog weten

3-9-2017 Titel presentatie aanpassen  63

Dynamisch testen

Doel: adaptieve wijze van testen om maximale uit 
kind te halen

• Items aanpassen

• Instructie, aanwijzingen of feedback aanpassen

• Nu stapsgewijs: herhalen, uitleggen, voordoen, 
meedoen.

•  Let op: normering vervalt bij afwijkingen van 
de standaardinstructie

Meer weten?

-bezoek mrt-praktijk: maandagmiddag of 
woensdagmiddag

-test afnemen (screening op vaardigheden)

-casus inleveren (obv gegevens)

-cd-rom vragen beantwoorden

-eigen problemen in eigen instellingen


