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Dit proefschrift beschrijft de Nederlandse normering and validering van de Bayley 

Scales of Infant Development – Tweede editie (BSID-II-NL) en aangepaste versies van 

dit instrument voor gebruik bij kinderen met specifieke beperkingen. De BSID-II-NL is 

een gestandaardiseerd en genormeerd instrument om het algemene ontwikkelingsverloop 

te bepalen van kinderen in het (ontwikkelings)leeftijdsbereik van 1 – 42 maanden. De test 

bestaat uit een Mentale, een Motorische en een Gedragsobservatie schaal. Met als doel 

eerlijke en geschikte diagnostiek mogelijk te maken voor kinderen met specifieke 

beperkingen, hebben we de BSID-II-NL aangepast voor gebruik bij specifieke groepen 

kinderen. Door het aanpassen van de testprocedure, iteminstructies en/of het 

spelmateriaal, kan op een meer adequate manier ondersteunende informatie verzameld 

worden met betrekking tot de beslissing welke vorm van begeleiding, interventie of 

onderwijs het meest geschikt is voor dit kind. Het onderzoek dat in dit proefschrift 

beschreven wordt, heeft geresulteerd in een Nederlandse vertaling en normering van de 

BSID-II, aangepaste testprocedures voor gebruik van de test bij prematuur geboren 

kinderen, een niet-verbale versie voor kinderen met gehoor en/of spraak-/taalproblemen, 

een low vision versie voor slechtziende kinderen en ten slotte een low motor versie voor 

kinderen met motorische beperkingen. De centrale onderzoeksvraag was: Is de 

Nederlandse vertaling en aanpassing van de BSID-II een valide instrument voor 

individuele diagnostiek in het algemeen en voor kinderen met specifieke beperkingen in 

het bijzonder?  

Deze vraag wordt beantwoord door ten eerste de resultaten te analyseren van 

validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek van de BSID-II-NL bij kinderen uit de 

standaardpopulatie (de groep ‘normale’ kinderen). Ten tweede worden de geschiktheid en 

de validiteit van de aangepaste versies onderzocht, door na te gaan wat de beperkingen 

zijn van het gebruik van de BSID-II-NL bij specifieke groepen kinderen en de mogelijke 

oplossingen hiervoor.  

In hoofdstuk 2 worden de constructie, de normering en de psychometrische 

kenmerken  van de BSID-II-NL beschreven. De BSID-II-NL bestaat uit een vertaling van 

de originele (Amerikaanse) materialen en een Nederlandse normering van de Mentale 
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schaal, de Motorische schaal en de Gedragsobservatieschaal. Er is getracht zo weinig 

mogelijk af te wijken van de originele materialen. Er zijn slechts twee belangrijke 

wijzigingen aangebracht: een verruiming van de drempel- en plafondregel voor de 

Mentale en Motorische schaal en een aangepaste factorstructuur van de 

Gedragsobservatieschaal. De normering van de drie schalen is gebaseerd op 1909 

Nederlandse kinderen. De normen zijn bepaald op basis van een methode waarbij gebruik 

gemaakt wordt van de gegevens van de kinderen van alle leeftijdsgroepen bij elkaar. Dit 

levert een regressie vergelijking op, waarmee de (gedrukte) normtabellen per maand zijn 

ontwikkeld, maar waarmee met een computerprogramma ook een meer precieze 

bepaling, in de vorm van dagnormering, mogelijk is. Resultaten uit onderzoek geven aan, 

dat de BSID-II-NL een valide en betrouwbaar instrument is.  

Hoofdstuk 3 richt zich op de invloed van de testprocedure van de BSID-II-NL op 

het gebruik van de test bij prematuur geboren kinderen en de mogelijke verbeteringen 

voor een meer adequaat gebruik van de test bij deze groep kinderen. Ten eerste wordt de 

Nederlandse versie van de test besproken en hoe de aangepaste drempel- en plafondregel 

een verbetering kan zijn met betrekking tot het gebruik van de test bij deze groep 

kinderen.  Ten tweede wordt een alternatieve test procedure voorgesteld die rekening 

houdt met de bijzondere ontwikkeling van prematuur geboren kinderen, maar waarbij nog 

wel gebruik gemaakt kan worden van de ‘standaard’ normering.  

 De niet-verbale versie van de BSID-II-NL komt aan bod in hoofdstuk 4. Deze 

versie is specifiek bedoeld voor kinderen met gehoor en/of spraak-/taalproblemen en 

bestaat uit een selectie van de items van de Mentale schaal, waarbij waar nodig de item 

instructie is aangepast.  Deze aanpassingen bestaan uit het extra benadrukken van 

natuurlijke gebaren bij het geven van de instructie of wanneer dit niet voldoende is, 

pantomime instructie. Voor het leeftijdsbereik van 12 – 30 maanden zijn aparte 

normtabellen ontwikkeld. Om nader onderzoek te doen naar de validiteit van de niet-

verbale Mentale schaal is een vergelijkende studie uitgevoerd bij een groep kinderen met 

een ernstige ontwikkelingsachterstand. Binnen een periode van twee weken zijn zowel de 

standaard als de niet-verbale versie bij deze groep kinderen afgenomen. De resultaten van 

het onderzoek bevestigen de geschiktheid en validiteit van de niet-verbale versie van de 

BSID-II-NL. 
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 In hoofdstuk 5 wordt de aanpassing van de BSID-II-NL besproken voor gebruik 

bij kinderen die slechtziend zijn (de BSID-II-NL Low Vision). Voor een meer adequaat 

gebruik van de test bij deze groep kinderen, zijn de test procedures, de iteminstructies en 

het spelmateriaal aangepast. Uitgangspunt hierbij was om de originele iteminhoud en 

itemmoeilijkheid zoveel mogelijk te behouden, waardoor de standaardnormering van 

toepassing blijft. In dit hoofdstuk wordt de constructie beschreven van een experimentele 

versie van de BSID-II-NL Low Vision voor het leeftijdbereik 30 – 42 maanden. Een pilot 

studie is uitgevoerd om de geschiktheid van de aanpassingen te onderzoeken en om een 

eerste indruk te krijgen van de validiteit van het instrument.  

 De BSID-II-NL Low Motor wordt besproken in hoofdstuk 6. Dit is een 

aanpassing van de Mentale schaal van de BSID-II-NL voor gebruik bij kinderen met 

motorische beperkingen in de (ontwikkelings)leeftijd van 12 – 42 maanden. Ook voor 

deze groep kinderen zijn de testprocedures, de iteminstructies en het spelmateriaal 

aangepast. Resultaten uit validiteitsonderzoek, ondersteunen de aanname dat de low 

motor aanpassingen slechts compenseren voor de motorische beperking van het kind. 

Iteminhoud en itemmoeilijkheid zijn ongewijzigd gebleven. Hierdoor kan de standaard 

normering ook van toepassing blijven op de afname van de low motor versie van de 

BSID-II-NL. De Standaard en Low motor versie van de BSID-II-NL zijn binnen een 

periode van twee weken afgenomen bij 20 kinderen met een normale ontwikkeling en 45 

kinderen met motorische beperkingen. Kinderen met een motorische beperking behaalden 

significant betere resultaten op de Low motor versie dan op de Standaard versie. De 

resultaten op beide versies van de groep normale kinderen waren gelijk.  

 In hoofdstuk 7 ten slotte, beantwoorden we de centrale onderzoeksvraag. 

Daarnaast bespreken we de algemene kanttekeningen bij het onderzoek en aanbevelingen 

voor vervolgonderzoek. Hoewel meer onderzoek nodig is, geven de resultaten van de 

beschreven onderzoeken empirische ondersteuning aan de conclusie dat de Nederlandse 

vertaling en aanpassing van de BSID-II een valide instrument is voor individuele 

diagnostiek bij jonge kinderen in het algemeen en kinderen met specifieke beperkingen in 

het bijzonder.  

 




