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Voorwoord
De aanleiding tot het ontwikkelen van de DCDDaily en de DCDDaily-Q was het ontbreken van een
gestandaardiseerd instrument waarmee ADL vaardigheden bij kinderen van 5 t/m 8 jaar gemeten
konden worden, en bij kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) in het bijzonder.
Hoewel problemen bij het uitvoeren van ADL de grootste impact hebben op het leven van een kind
en opgenomen zijn als een van de diagnostische criteria voor DCD, was er geen instrument om dit te
meten. Daarom kwamen twee Master studenten Bewegingswetenschappen, Berdien van der Linde
en Jaap van Netten, tot het ambitieuze plan om een dergelijk instrument te ontwikkelen, onder
begeleiding van Marina Schoemaker. Na het succes van de pilot versie zijn met behulp van subsidie
van Fonds Nuts-Ohra de definitieve test en vragenlijst ontwikkeld, en zijn de psychometrische
eigenschappen onderzocht (zie voor het proefschrift: www.RUG.nl). In deze handleiding staat
beschreven hoe de test tot stand is gekomen, en wat de klinimetrische eigenschappen van de
DCDDaily zijn. Meer informatie over de DCDDaily-Q is te vinden op www.dcddaily.com
De DCDDaily en DCDDaily-Q hadden niet tot stand kunnen komen zonder de hulp van Revalidatie
Friesland, REC Midden Brabant, Sophia Kinderrevalidatie, ’t Roessingh en SKREP kinderfysio. Hierbij
willen we een aantal mensen in het bijzonder heel hartelijk danken voor hun medewerking: Heleen
Reinders-Messelink, Annelies de Hoop, Bouwien Smits-Engelsman, Marian Vermeulen en Inge Heus.
Ook gaat onze dank uit naar Ingrid de Jong, Gea Holman, Peter Doornbos, Siegard Heijs, Geanne
Kamping, Yvet Welman, Merel Timmer en Petra Braaksma voor hun hulp bij het testen van de vele
kinderen als onderdeel van hun afstudeerproject. Tenslotte willen wij Petra Braaksma bedanken voor
haar hulp bij het schrijven van deze handleiding en het maken van een groot deel van de foto’s.
Wij hebben met plezier aan de ontwikkeling van de DCDDaily en DCDDaily-Q gewerkt, en hopen dat
de test en vragenlijst met evenveel plezier in de klinische praktijk gebruikt gaan worden, en bijdragen
aan betere diagnostiek bij kinderen met DCD.

Berdien Moraal-van der Linde
Jaap van Netten
Marina Schoemaker

Groningen, april 2019
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Inleiding

De DCDDaily is ontwikkeld om problemen bij het uitvoeren van Algemene Dagelijkse
Levensverrichtingen (ADL) op een gestandaardiseerde en objectieve wijze te meten bij kinderen van
vijf tot acht jaar. Bestaande meetinstrumenten, zoals de MABC2 en de BOT-2 meten vooral hoe goed
kinderen in staat zijn om algemene motorische vaardigheden uit te voeren. De uitslag op de test
geeft daarmee aan of kinderen wel of niet voldoen aan Criterium A van de diagnostische criteria voor
DCD (zie tabel 1). Volgens Criterium B van de diagnostische criteria voor DCD hebben kinderen met
DCD ook problemen met het uitvoeren van ADL vaardigheden, zowel thuis als op school. Een test om
dit te meten ontbrak tot nu toe. Dit vormde de aanleiding tot de ontwikkeling van de DCDDaily.
De DCDDaily is een gestandaardiseerd instrument dat clinici in staat stelt de motorische
capaciteit van kinderen, in hun activiteiten van het dagelijks leven (ADL), te meten. In de DCDDaily
zijn 18 taken geïncludeerd, die “een normale dag” omvatten, van aankleden en ontbijten tot
schoolwerk en spelen. De test kan zowel gebruikt worden in de dagelijkse klinische praktijk als in
wetenschappelijk onderzoek. In deze handleiding wordt eerst beschreven welke fasen doorlopen zijn
bij de ontwikkeling van de test. Vervolgens volgt een overzicht van de klinimetrische eigenschappen
van de test. Tot slot worden de items van de test en de bijbehorende test- en scoringsinstructies
omschreven.
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HOOFDSTUK 1
Ontwikkeling en testeigenschappen van
de DCDDaily
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Ontwikkeling van de DCDDaily
Bij de ontwikkeling van de DCDDaily zijn zes fasen doorlopen (Zie figuur 1).
Fase 1: Beschrijven van het theoretisch model voor de DCDDaily. De definitie van ADL is ontleend aan
de International Classification of Functioning, Disability and Health, het universele kader voor
medische aandoeningen. ADL worden hier gedefinieerd als functionele motorische activiteiten die
gedurende het dagelijkse leven met een dagelijkse frequentie worden uitgevoerd (World Health
Organization, 2007). Hierin worden drie domeinen onderscheiden: ‘verzorging’, ‘productiviteit en
schoolwerk’, ‘vrije tijd en spel’ (Reed & Sanderson, 1999; Sugden, 2006).
Fase 2: Formuleren van vijf eisen ten aanzien van inclusie van taken in de DCDDaily op basis van
literatuuronderzoek :
•

•

•

•

•

(I) ADL dienen op gestandaardiseerde wijze en objectieve wijze beoordeeld te kunnen
worden zodat valide en betrouwbare testresultaten verkregen worden (Blank, SmitsEngelsman, Polatajko & Wilson, 2012; Larkin & Rose, 2005; Rosenblum, 2006),
(II) DCD is een heterogene stoornis met grote variatie in motorische problemen tussen de
kinderen (Missiuna, Moll, King, King & Law, 2007; Polatajko & Cantin, 2005; Sugden, 2006),
daarom dienen alle drie domeinen van ADL vertegenwoordigd te worden in de DCDDaily,
(III) de ADL die deel uitmaken van het functioneren van vijf tot acht jarige kinderen dienen te
worden beoordeeld, dit leeftijdsbereik is gekozen omdat DCD vaak op schoolleeftijd
vastgesteld wordt (Cermak, Gubbay & Larkin, 2002),
(IV) om het functioneren van het kind optimaal weer te geven, dient de beoordeling van ADL
ecologisch valide te zijn (Burton & Miller, 1998; Chaytor, Schmitter-Edgecombe & Burr, 2006;
Josman, Goffer & Rosenblum, 2010; Poeck, 2010): de taken dienen representatief te zijn voor
de daadwerkelijke ADL van het kind en de test wordt uitgevoerd in een natuurlijke omgeving
om de generaliseerbaarheid van de testresultaten te garanderen,
(V) de DCDDaily dient eenvoudig in gebruik te zijn, en is te gebruiken in elke klinische setting
en de afname van de test dient beperkt te blijven tot 30 minuten.

Fase 3: Opstellen van een overzicht van alle ADL die (I) deel uitmaken van het leven van 5 t/m 8
jarige kinderen en (II) waar kinderen met DCD moeite mee hebben. Deze ADL werden in kaart
gebracht door middel van literatuuronderzoek en expert interviews. Twee reviewers doorzochten de
databases van MEDLINE (1989-2007), EMBASE (1989-2007), EBSCO (1989-2007), en Web of Science
ISI (1989-2007) op artikelen die de ADL bij kinderen met DCD beschrijven. Hierbij werden de
volgende zoektermen gehanteerd: 'Developmental Coordination Disorder' en ‘activities of daily
living’. In aanvulling op dit literatuuronderzoek werden semigestructureerde interviews gehouden
met experts die regelmatig werken met kinderen met DCD: fysiotherapeuten (n = 2),
ergotherapeuten (n = 2), en wetenschappers (een revalidatie onderzoeker en een psycholoog).
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Fase 4: Houden van een expertmeeting om de lijst van relevante ADL te bespreken, en om consensus
te bereiken over test-technische aspecten van de DCDDaily. De deskundigen waren ergotherapeuten
(n = 2), fysiotherapeuten (n = 2), een kinderarts (n = 1), een klinisch neuropsycholoog (n = 1), en
onderzoekers in de psychologie, kinderrevalidatie, bewegingswetenschappen (n = 3), allen meer dan
tien jaar werkzaam op het gebied van DCD. Er werd een consensus bereikt over de te includeren
taken, haalbaarheid problemen werden besproken, er werd een ecologisch relevante volgorde van
de taken overeengekomen, taakinstructies werden geformuleerd, en een eenvoudig en transparant
scoringssysteem werd ontworpen. De expertmeeting resulteerde in de pilot versie van de DCDDaily,
bestaande uit 17 taken die ‘een normale dag’ omvatten.
Fase 5: Uitvoeren van een pilot studie met negen kinderen met DCD en 26 kinderen met een normale
motorische ontwikkeling. Om praktische redenen werden alleen kinderen van zeven en acht jaar
geïncludeerd. Hoewel de resultaten met betrekking tot haalbaarheid en de psychometrische
eigenschappen van de DCDDaily veelbelovend waren, werden voor alle taken aanpassingen gemaakt
om de beoordeling te optimaliseren. Een aantal deskundigen, die ook betrokken waren bij de
expertmeeting, waren bij dit proces betrokken, bijvoorbeeld een ergotherapeut, een fysiotherapeut
en twee onderzoekers in de psychologie en bewegingswetenschappen. Daarnaast waren ook vier
gevorderde studenten bewegingswetenschappen, die de pilot versie van het DCDDaily hadden
afgenomen bij de kinderen, betrokken bij deze aanpassingen. Dit resulteerde in een
onderzoeksversie van de DCDDaily, bestaande uit 21 taken.
Fase 6: Uitvoeren van onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid, de validiteit en de
betrouwbaarheid van de onderzoeksversie van de DCDDaily (Van der Linde et al., 2013). Afname van
de test was mogelijk binnen 30 minuten in elke klinische setting. Drie taken (openen en sluiten van
de lunchbox, met een stoel lopen en knikkeren) werden uit de test verwijderd omdat deze niet in
staat bleken te zijn kinderen met DCD en kinderen met een normale motorische ontwikkeling van
elkaar te onderscheiden. Met deze aanpassing ontstond de definitieve versie van de DCDDaily, die
bestaat uit 18 items.
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Tabel 1. Diagnostische criteria voor kinderen met DCD (DSM V) en de operationalisatie van de criteria
zoals landelijk afgesproken op de Nederlandse DCD-beleidsconferentie van 29 november 2013
(Hadders-Algra, Schoemaker & Van den Houten, 2015).
Criterium A:
Het verwerven en uitvoeren van gecoördineerde motorische vaardigheden verloopt aanzienlijk onder
het niveau dat verwacht mag worden gezien de kalenderleeftijd van een kind en de om deze
vaardigheden te leren en te gebruiken. De moeilijkheden komen tot uiting in onhandigheid
(bijvoorbeeld dingen laten vallen, of ergens tegenaan opbotsen), of een trage of onnauwkeurige
uitvoering van motorische vaardigheden (zoals iets vangen, gebruik van schaar of bestek, schrijven,
fietsen, of sporten).
Operationalisatie:
De totaalscore op de M-ABC 2 ligt op of beneden de standaardscore 7 (16de percentiel), of de score op
één van de drie componenten van de M-ABC 2 ligt op of beneden de standaardscore 5 (5de percentiel).
Criterium B:
De deficiëntie in motorische vaardigheid van criterium A vormt een significante en persisterende
belemmering bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) passend bij de kalenderleeftijd
(bijvoorbeeld zelfverzorging en voorziening in levensonderhoud) en heeft invloed op de
schoolprestaties, voorbereidende beroepsactiviteiten, vrijetijdsbesteding en spel.
Operationalisatie:
Uit de hulpvraag moet blijken dat de aandoening de schoolse prestaties of de algemene dagelijkse
activiteiten voortdurend en in belangrijke mate beïnvloedt. Dit is ter beoordeling aan de medisch
specialist die hiertoe geschoold en competent is (kinderrevalidatiearts, kinderarts, jeugdarts,
kinderneuroloog, kinderpsychiater). Met alleen de aanmelding bij een revalidatiecentrum is nog niet
voldaan aan dit criterium. De motorische vragenlijsten: DCD-Q of CVO en GMO worden standaard
gebruikt voor aanvullende informatie over functionele problemen thuis en op school.
Criterium C:
De symptomen beginnen in de vroege ontwikkelingsperiode.
Operationalisatie:
Het criterium is (nog) niet geoperationaliseerd.
Criterium D:
De deficiënties in de motorische vaardigheden worden niet verklaard door een verstandelijke
beperking (verstandelijke ontwikkelingsstoornis) of visusstoornis, en kunnen niet worden
toegeschreven aan een neurologische aandoening die invloed heeft op de beweging (zoals cerebrale
parese, spierdystrofie of degeneratieve stoornis).
Operationalisatie:
De aandoening is niet het gevolg van een medische conditie volgens de resultaten van een medischneurologisch onderzoek. De diagnose kan alleen worden gesteld door een medisch specialist die
hiertoe geschoold en competent is (kinderrevalidatiearts, kinderarts, jeugdarts, kinderneuroloog,
kinderpsychiater). Voorafgaand aan de diagnose moet onderzoek plaatsvinden naar: algemene
lichamelijk conditie (motoriek, neurologie, visus), communicatieve vaardigheden , IQ (alleen indien
twijfel over IQ, IQ test afnemen), gedrag (CBCL/TRF), sociale omstandigheden. De diagnose kan niet
gesteld worden als het IQ op of beneden de 70 valt op een individueel afgenomen, gestandaardiseerde
intelligentietest. Verondersteld mag worden dat het IQ boven de 70 valt, wanneer een kind in het
regulier onderwijs zit en niet gedoubleerd heeft en er geen andere twijfel bestaat over het intelligentie
niveau.
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Figuur 1. Overzicht van de zes fasen van de ontwikkeling van de DCDDaily.
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2. Normering en klinimetrische eigenschappen
Voor de bepaling van de normscores en de klinimetrische eigenschappen van de DCDDaily zijn de
gegevens van verschillende groepen kinderen gebruikt. In dit hoofdstuk zullen eerst de samenstelling
van de groepen en de testprocedure worden toegelicht. Aansluitend zal de totstandkoming van de
normscores besproken worden en tenslotte worden de klinimetrische eigenschappen van de
DCDDaily beschreven.

Groepen
Normgroep
Voor de bepaling van de normscores van de DCDDaily werden 404 Nederlandse kinderen in de
leeftijd van 5 t/m 8 jaar geïncludeerd. Om tot deze steekproef te komen werden kinderen van
reguliere basisscholen verspreid over Nederland geselecteerd, zowel uit stedelijke als landelijke
gebieden. Om een zo representatief mogelijk beeld te geven van Nederlandse kinderen van 5 t/m 8
jaar werden alle kinderen in deze leeftijdscategorie geïncludeerd, ongeacht IQ, achtergrond of
motorische ontwikkeling. Weinig kinderen vielen uit wegens afwezigheid of drukke schema’s met
pauzes of schoolzwemmen, omdat meestal gedurende een periode van twee weken op een school
werd gemeten (<5%).
DCD groep
Voor het bepalen van de klinimetrische eigenschappen van de DCDDaily werd naast de normgroep
ook een groep kinderen geselecteerd met een officiële DCD diagnose. Voor deze steekproef werden
55 kinderen geïncludeerd die in behandeling waren bij revalidatiecentra en fysiotherapiecentra
verspreid over Nederland, zowel uit stedelijke als landelijke gebieden. Alle 55 kinderen voldeden aan
de diagnostische criteria zoals vermeld in de DSM V (American Psychiatric Association, 2013) en
volgens de operationalisatie van deze criteria zoals landelijk is afgesproken op de Nederlandse DCDbeleidsconferentie van 29 november 2013 (zie tabel 1) (Hadders-Algra, Schoemaker & Van den
Houten, 2015).
Controlegroep
Om kinderen met DCD te kunnen vergelijken met kinderen met een normale motorische
ontwikkeling werd tenslotte een derde groep samengesteld. De controlegroep omvat 55 willekeurig
geselecteerde kinderen uit de normgroep, gematcht voor leeftijd (binnen een jaar) en geslacht met
de DCD groep. Kinderen met een klinische aandoening zoals ongecorrigeerde visuele problemen of
een risico op DCD (een score gelijk aan of lager dan het zestiende percentiel op de Movement
Assessment Battery for Children 2 (M-ABC 2)), werden niet meegenomen in de gerandomiseerde
selectie voor de controlegroep. Tabel 2 toont een overzicht van de samenstelling van de groepen wat
betreft leeftijd en geslacht, en de scores op de verschillende testen en vragenlijsten die zijn
afgenomen.

11 | D C D D a i l y

Tabel 2. Beschrijvende statistiek van de normgroep, DCD groep en de controlegroep, per leeftijdsgroep.
Gemiddelde (SD, bereik)
Groepen
M:V ratio
DCDDaily
M-ABC 21
M-ABC 2
DCD-Q
Checklist
Normgroep
n = 404; lft = 7,1 (1,1)
Lft 5 (n = 73)

199:205

23,4 (4,2; 18-41)

49 (29; 0,1-99)

3 (5; 0-34)

45 (22; 0-75)

41:32

27,8 (4,4; 20-41)

42 (27; 0,5-98)

4 (6; 0-20)

41 (21; 11-74)

Lft 6 (n = 119)

51:68

24,1 (3,8; 18-39)

46 (28; 1-99)

3 (5; 0-25)

42 (21; 0-74)

Lft 7 (n = 108)

54:54

21,9 (3,1; 18-39)

52 (30; 0,1-99)

3 (5; 0-34)

47 (23; 0-75)

Lft 8 (n = 104)

53:51

21,0 (2,7; 18-35)

55 (30; 0,1-99)

3 (5; 0-20)

49 (23; 0-75)

47:8

28,8 (5,2; 22-43)

6 (5; 0,1-16)

21 (13; 0-51)

34 (16; 6-36)

5:0

36,8 (5,3; 30-43)

6 (3; 1-9)

14 (7; 7-23)

47 (25; 10-36)

Lft 6 (n = 9)

9:0

32,4 (4,9; 27-41)

7 (6; 0,5-16)

22 (10; 6-36)

38 (13; 22-59)

Lft 7 (n = 21)

17:4

27,5 (4,4; 22-38)

7 (6; 0,1-16)

24 (14; 0-44)

31 (14; 6-57)

Lft 8 (n = 20)

16:4

26,6 (3,3; 22-32)

5 (6; 0,1-16)

18 (14; 0-51)

31 (15; 9-51)

47:8

22,4 (4,0; 18-39)

59 (25; 25-98)

4 (6; 0-25)

46 (24; 14-75)

5:0

26,9 (4,2; 23-33)

42 (25; 25-84)

6 (7; 0-13)

47 (24; 24-71)

Lft 6 (n = 9)

9:0

26,6 (5,3; 22-39)

51 (25; 25-84)

11 (10; 0-25)

31 (20; 15-70)

Lft 7 (n = 21)

17:4

21,3 (2,7; 19-29)

60 (23; 25-98)

2 (4; 0-13)

49 (23; 14-75)

Lft 8 (n = 20)

16:4

20,5 (1,7; 18-24)

66 (26; 25-95)

2 (5; 0-20)

47 (26; 17-75)

DCD groep
n = 55; lft = 7,0 (1,0)
Lft 5 (n = 5)

Controlegroep
n = 55; lft = 7,0 (1,0)
Lft 5 (n = 5)

Opmerkingen: lft: leeftijd; m:v ratio: man: vrouw ratio; SD: standaarddeviatie; M-ABC 2: Movement Assessment
Battery for Children 2; DCD-Q: Developmental Coordination Disorder Questionnaire
1
Gemiddelde Percentielscore

Testprocedure
Voor de bepaling van de normscores en de klinimetrische eigenschappen van de DCDDaily werden
verschillende tests afgenomen. Om de validiteit van de DCDDaily vast te kunnen stellen werden de
scores op de DCDDaily vergeleken met de scores op bestaande instrumenten, die de motorische
ontwikkeling meten: MABC2, MABC2 Checklist, DCD-Questionnaire (DCD-Q). Bij alle kinderen werd
de DCDDaily en de MABC2 afgenomen, hun ouders vulden de MABC Checklist en de DCD-Q in.
Voorafgaand aan de tests ontvingen de ouders van de kinderen een informatiebrief over het
belang van de deelname aan het onderzoek en de inhoud van de verschillende instrumenten. De
tests werden pas afgenomen nadat de ouders hiervoor schriftelijk toestemming hadden gegeven.
De kinderen uit de normgroep voerden de tests uit in een daarvoor ingerichte ruimte op de
school. De kinderen uit de DCD groep voerden de tests uit op de plek waar zij normaal gesproken
werden behandeld. De tests werden afgenomen door ouderejaars studenten
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bewegingswetenschappen en fysiotherapie. Zij werden vooraf getraind in de afname van de
DCDDaily en de M-ABC 2, maar waren niet betrokken bij de totstandkoming van de DCDDaily.
Voor de bepaling van de test- hertest betrouwbaarheid werd bij een willekeurige selectie van
kinderen uit de normgroep de DCDDaily opnieuw afgenomen binnen twee weken na de eerste
testafname door dezelfde testleider als bij de eerste testafname. Aangezien de kinderen met DCD na
hun verwijzing naar een revalidatie of fysiotherapiecentrum al uitgebreid getest waren, namen zij
niet deel aan een hertest om hun belasting tot een minimum te beperken.
Ter beoordeling van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werden video opnamen gemaakt
bij een tweede willekeurige selectie van kinderen uit zowel de normgroep als de DCD groep. Tabel 3
geeft een overzicht van de testen en vragenlijsten die voor de normering en het bepalen van de
klinimetrische eigenschappen afgenomen zijn.
Tabel 3. Overzicht afgenomen tests per doelgroep.
Testeigenschap
Normgroep
DCD groep
Controlegroep
(n = 404)
(n = 55)
(n = 55)
Normering
DCDDaily
Soortgenoot validiteit
DCDDaily
DCDDaily
M-ABC 2
M-ABC 2
M-ABC 2 Checklist
M-ABC 2 Checklist
DCD-Q
DCD-Q
Discriminante validiteit
DCDDaily
DCDDaily
Interne consistentie
DCDDaily
DCDDaily
Test-hertest betrouwbaarheid
DCDDaily 2x (n = 20)
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
Video opnamen van
Video opnamen van
DCDDaily (n = 7)
DCDDaily (n = 7)
Opmerkingen: M-ABC 2: Movement Assessment Battery for Children 2; DCD-Q: Developmental Coordination
Disorder Questionnaire

Normering
De normering van de DCDDaily is vastgesteld op basis van de resultaten van de normgroep. Hierbij
zijn voor elke afzonderlijke taak normscores bepaald en is een cut-off waarde voor de interpretatie
van de totale testscore bepaald.
De beoordeling van de DCDDaily is onderverdeeld in tijd en uitvoering. Voor elke taak werd
gemeten hoe lang een kind over de uitvoering deed. Zoals geïllustreerd wordt in figuur 2, kunnen
deze tijdscores voor elke taak worden weergegeven in een frequentieverdeling. Deze
frequentieverdeling kan verdeeld worden in drie gestandaardiseerde categorieën. Elke categorie is
gekoppeld aan een score variërend van 1 tot 3, waarbij 1 een goede score, 2 een matige score en 3
een slechte score (dus een erg trage uitvoering) aanduidt. Tabel 4 laat zien welk criterium
gehanteerd is voor het bepalen van de gestandaardiseerde scores. Een score 1 komt overeen met
percentielscores 16-100; een score 2 komt overeen met percentielscores 2,3 -16 (vergelijkbaar met
de P16 bij de MABC-2); en een score 3 komt overeen met een percentielscore beneden 2,3% (dus
een iets strengere grens dan het 5e percentiel dat voor de MABC-2 wordt gehanteerd.
De uitvoering van de taken wordt doorgaans beoordeeld op basis van een vooraf vastgesteld
beoordelingssysteem waarin een goede, matige en slechte uitvoering (respectievelijk score 1, 2 en 3)
gedefinieerd wordt voor elke taak (zie bijlage 3). Voor de taken 5 tot en met 8 (muizentrapje vouwen,
schrijven, kleuren, knippen) geldt een andere beoordeling van de uitvoering. De uitvoering van deze
taken wordt beoordeeld aan de hand van het aantal correcte of incorrecte handelingen binnen de
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taak. Deze scores worden getransformeerd in gestandaardiseerde scores op vergelijkbare wijze als
de tijdscores. Bijlage 3 toont een overzicht van de normscores voor elke leeftijdsgroep.
De standaardscores voor tijd en uitvoering worden gemiddeld om te komen tot een taakscore. Aan
de hand van de taakscores voor de 18 afzonderlijke taken wordt de totale testscore bepaald
(DCDDaily testscore = de som van de 18 taakscores; zie Tabel 5 voor normering van de testscores).

Figuur 2. Voorbeeld van standaardisatie van de tijdscores in drie categorieën op basis van de
frequentieverdeling van de kinderen uit de normgroep.

Tabel 4. Bepaling gestandaardiseerde scores voor tijdscores en de beoordeling van taken waarbij het aantal
correcte/incorrecte uitvoeringen bepaald worden (taak 5 tot en met 8: muizentrapje vouwen, schrijven, kleuren,
knippen).
Score
Waardering
Scoregebied*
1
Goed
<= Gem + 1 SD
2
Matig
> Gem + 1 SD & < gem + 2 SD
3
Slecht
>= Gem + 2 SD
Opmerkingen: gem: gemiddelde; SD: standaarddeviatie(s)
* Taak 5 (muizentrapje vouwen: beoordeling aantal correcte vouwen) vormt een uitzondering. Hiervoor geldt:
score 1 goed bij score>= gem - 1 SD; score 2 matig bij score < gem - 1 SD en score> gem – 2 SD; score 3 slecht bij
<= gem - 2 SD.
Tabel 5. Normering Test score

Normering test score
≥95 percentiel
85e-95e percentiel

5 jaar
≥ 36
35
34

Tot 85e percentiel

≤ 33,0

e

6 jaar
≥ 31,0
30
29
28
≤ 27

7 en 8 jaar
≥ 27,0
26
25
24
≤ 23

Interpretatie
Problemen met uitvoeren ADL
Risico op problemen met uitvoeren
ADL
Geen problemen met uitvoeren ADL

Tot slot is voor de test als geheel (zonder rekening te houden met verschillende leeftijdsgroepen) de
sensitiviteit en specificiteit geanalyseerd. Sensitiviteit en specificiteit zijn ≥ 80% bij een cut-off
waarde van 24,6 als minimum score voor het voldoen aan Criterium B.
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Klinimetrische eigenschappen
De DCDDaily is ontwikkeld om problemen met ADL zoals mobiliteit, persoonlijke hygiëne, aankleden,
eten en schrijven in kaart te brengen. Hiermee biedt de DCDDaily de mogelijkheid om problemen
met het uitvoeren van motorische handelingen zoals genoemd in criterium B voor de diagnose van
DCD op gestandaardiseerde wijze te beoordelen. Daarnaast kan de DCDDaily ook ondersteunen in
het opstellen van behandeldoelen.
Met name voor het stellen van de juiste diagnose, zijn de kwaliteit van de meting en het
meetinstrument van groot belang. De kwaliteit van een meting hangt samen met eigenschappen van
de testleider (bijvoorbeeld kennis over correcte testuitvoering), het kind dat de test uitvoert
(bijvoorbeeld concentratievermogen) en omgevingsfactoren (bijvoorbeeld tijdstip waarop de test
afgenomen wordt, afleiding, etc.) (Terwee, De Vet & Scholten, 2008). De kwaliteit van het
meetinstrument, de DCDDaily, kan in kaart gebracht worden met behulp van de klinimetrie waarbij
de validiteit en betrouwbaarheid beoordeeld worden. Kortgezegd heeft validiteit betrekking op de
vraag: meet het meetinstrument, de DCDDaily, wat het beoogt te meten? De betrouwbaarheid van
de DCDDaily houdt verband met de mate waarin kinderen van elkaar kunnen worden onderscheiden,
ondanks de meetfout.
Omdat de DCDDaily gericht is op het meten van één kind, op één moment in de tijd om te
discrimineren tussen kinderen met DCD en kinderen die zich qua motoriek normaal ontwikkelen,
zullen de volgende eigenschappen besproken worden: inhoudsvaliditeit, soortgenootvaliditeit,
discriminante validiteit, interne consistentie, test-hertest betrouwbaarheid en
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Een overzicht van deze klinimetrische eigenschappen is te
vinden in tabel 5.
Validiteit
Inhoudsvaliditeit
Aan de hand van de inhoudsvaliditeit wordt ‘’de mate waarin de inhoud van het meetinstrument een
adequate afspiegeling is van het construct dat het meetinstrument beoogt te meten’’ beoordeeld
(Terwee, De Vet & Scholten, 2008). Wanneer de taken geen adequate afspiegeling vormen van de
ADL van een kind, kunnen onterecht problemen met ADL geconstateerd worden. Dit is bijvoorbeeld
het geval wanneer de test onbedoeld teveel taken bevat die een sterk beroep doen op het cognitieve
vermogen van het kind. In dit geval kan een vertekening van het construct ADL ontstaan en wordt
feitelijk niet zozeer de ADL vaardigheid gemeten maar juist de cognitieve vaardigheid van het kind.
Teneinde de inhoudsvaliditeit van de DCDDaily te onderbouwen volgt een beschrijving van de
doelpopulatie, het doel en de testconstructie van de DCDDaily.
De populatie voor wie de DCDDaily ontworpen is, betreft kinderen van vijf tot acht jaar bij
wie het vermoeden bestaat dat zij DCD hebben. Zoals eerder aangegeven is de DCDDaily ontworpen
om te beoordelen of kinderen voldoen aan criterium B voor de diagnose van DCD: ‘’De aandoening
zoals vermeld onder criterium A beïnvloedt voortdurend en in belangrijke mate leeftijdsspecifieke
ADL activiteiten (bijvoorbeeld zelfverzorging) en beïnvloedt schoolse prestaties, activiteiten
verbonden met bijbaantjes of (toekomstige) baan, vrijetijdsbesteding en spel.’’

Soortgenootvaliditeit
Een tweede manier om de validiteit van de DCDDaily verder in kaart te brengen, is de beoordeling
van de soortgenootvaliditeit. Deze vorm van criteriumvaliditeit geeft aan in welke mate ‘’kinderen
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die op het ene instrument afwijkend presteren ook afwijkend presteren op een ander instrument dat
hetzelfde construct beoogt te meten’’ (Kalverboer, 1996). De soortgenootvaliditeit van de DCDDaily
wordt uitgedrukt in de correlatie van deze test met drie andere instrumenten: de M-ABC 2, M-ABC 2
Checklist en de DCD-Q.
De M-ABC 2 is een veelgebruikte test voor de beoordeling van de motorische vaardigheden
van kinderen met DCD (criterium A van de diagnostische criteria voor DCD). De validiteit en
betrouwbaarheid van de M-ABC, en de daarvan afgeleide M-ABC 2, zijn uitgebreid in kaart gebracht
en voldoen over het algemeen aan de eisen (Henderson, Sugden & Barnett, 2007). De M-ABC 2
Checklist en de DCD-Q zijn vragenlijsten voor de ouders van kinderen met DCD. Het doel van deze
vragenlijsten is het in kaart brengen van de beperkingen in het dagelijks leven van een kind met DCD
(criterium B). Ook deze vragenlijsten werden voldoende valide en betrouwbaar bevonden en worden
aanbevolen voor gebruik bij kinderen met motorische problemen (Cairney, Missiuna, Veldhuizen &
Wilson, 2008; Schoemaker, Niemeijer, Flapper & Smits-Engelman, 2012; Schoemaker, SmitsEngelman & Jongmans, 2003). Een hogere score op de DCDDaily en de M-ABC 2 Checklist duidt op
een slechtere prestatie, een hogere score op de M-ABC 2 en de DCD-Q duidt juist op een betere
prestatie.
De soortgenootvaliditeit van de DCDDaily werd bepaald op basis van de totale testscores van
de kinderen uit zowel de normgroep als de DCD groep. Tussen de scores op de DCDDaily en de MABC 2 werd een correlatie van -0,51 vastgesteld. Wanneer de soortgenootvaliditeit met behulp van
een gouden standaard wordt bepaald, wordt een correlatie van ten minste 0,70 als acceptabel
beschouwd. In dit geval is er echter geen sprake van het gebruik van een gouden standaard. De
matige maar significante correlatie tussen de DCDDaily en de M-ABC 2 kan verklaard worden vanuit
de toegevoegde waarde van de DCDDaily ten opzichte van de M-ABC 2 (Blank et al., 2012; Streiner &
Norman, 2008). Beide tests zijn gestandaardiseerde en objectieve klinische tests voor het beoordelen
van motorische vaardigheden. Een belangrijk verschil is dat beide testen verschillende motorische
vaardigheden meten: de DCDDaily is gericht op het meten van ADL, terwijl de M-ABC 2 gericht is op
het meten van algemene motorische vaardigheden.
Dezelfde redenering geldt voor de zwakke maar significantie correlaties van de DCDDaily met
de M-ABC 2 Checklist en de DCD-Q, respectievelijk 0,24 en -0,28. De vergelijking van deze
instrumenten toont een belangrijk verschil tussen capaciteit (zoals beoordeeld met een
gestandaardiseerde klinische test zoals de DCDDaily) en uitvoering (zoals beoordeeld met
vragenlijsten) (Streiner & Norman, 2008). Wat kinderen tijdens een gestandaardiseerde test
presteren komt vaak niet overeen met wat kinderen in hun dagelijks leven doen volgens hun ouders
(Holsbeeke, Ketelaar, Schoemaker & Gorter, 2009).
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Discriminant validiteit
Een belangrijke vraag in de beoordeling van de DCDDaily is of deze in staat is kinderen met en zonder
DCD van elkaar te onderscheiden. Deze vraag betreft een vorm van constructvaliditeit, de
discriminant validiteit.
Voor de bepaling van de discriminant validiteit werden zowel de DCDDaily totaalscores als de
DCDDaily taakscores van de DCD groep en de controle groep vergeleken. Overeenkomstig de
verwachting scoorde de DCD groep significant slechter op de DCDDaily (totaalscore) dan de
controlegroep (29 (5,2) versus 22 (4,0), p < 0,001). Ook op de meeste individuele taken scoorde de
DCD groep significant slechter dan de controlegroep (p < 0,001- 0,005) (zie figuur 3). Taak 11 (lopen
met drinken) vormde een uitzondering en liet geen onderscheid tussen de DCD groep en de
controlegroep zien (p=0,56), maar wel wanneer alleen de kinderen van zes jaar en ouder werden
meegenomen in de analyse (p=0,034).

Figuur 3. Gemiddelde scores van de DCD groep en de controlegroep op alle taken van de DCDDaily.
a. Gemiddelde scores voor alle taken voor de DCD groep (n=55) en de controlegroep (n=55), geordend van
lage scores naar hoge scores van de controlegroep.
b. Een hogere score duidt op een slechtere prestatie.
c. Taken die onderscheid maken tussen de DCD groep en de controlegroep, uitgedrukt als een significant
verschil in gemiddelde scores tussen beide groepen (p< 0,05), zijn aangegeven met een *.
d. Taken: 1 = ontbijtkoek smeren; 2 = ontbijtkoek snijden; 3 = rugzak openen en sluiten; 4 = papier aan elkaar
plakken; 5 = muizentrapje vouwen; 6 = schrijven; 7 = kleuren; 8 = knippen; 9= bouwen; 10 = limonade
inschenken; 11 = lopen met drinken; 12 = limonade oplepelen; 13 = verpakking openen; 14 = veters strikken;
15 = broek aantrekken; 16 = poloshirt aantrekken; 17 = body warmer aantrekken; 18 = hinkelen.
e. SE, standaard error.
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Betrouwbaarheid
Interne consistentie
De interne consistentie geeft aan in welke mate de taken van een meetinstrument aan elkaar
gerelateerd zijn, de homogeniteit van de taken. De interne consistentie van de DCDDaily werd
bepaald op basis van de totale testscores van de kinderen uit zowel de normgroep als de DCD groep.
Dit resulteerde in een Cronbach’s alpha van 0,83. Een Cronbach’s alpha tussen 0,70 en 0,95 wordt
doorgaans als goed beschouwd (Terwee, De Vet & Scholten, 2008), wat betekent dat de DCDDaily
een goede interne consistentie heeft.
Test-hertest betrouwbaarheid
Om inzicht te krijgen in de mate waarin de DCDDaily vrij is van toevallige meetfouten, de stabiliteit
van de DCDDaily, werd de test-hertest betrouwbaarheid bepaald. Hiervoor nam een willekeurige
selectie van 20 kinderen uit de normgroep deel aan een hertest van de DCDDaily. De hertest werd
binnen twee weken na de eerste testafname afgenomen door dezelfde testleider als bij de eerste
testafname. De intraclass correlatie tussen deze beide testmoment bedroeg 0,90. Hiermee valt de
DCDDaily in de categorie die aangeduid wordt met uitstekende betrouwbaarheid (intraclass
correlatie> 0,70) (Terwee, De Vet & Scholten, 2008).
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid wordt eveneens toegepast om de stabiliteit van de DCDDaily
in kaart te brengen. Ter beoordeling van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werden video
opnamen gemaakt bij een willekeurige selectie van kinderen uit zowel de normgroep als de DCD
groep. Twee verschillende beoordelaars beoordeelden deze video’s afzonderlijk van elkaar. De
intraclass correlatie tussen deze beoordelingen bedroeg 0,93. Hiermee kan ook de
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de DCDDaily aangeduid worden als uitstekend (intraclass
correlatie> 0,70) (Terwee, De Vet & Scholten, 2008).
Tabel 6. Overzicht van de klinimetrische eigenschappen van de DCDDaily.
Klinimetrische eigenschap

Testwaarde

Interpretatie

ρ= -0,51*
ρ= 0,24*
ρ= -0,28*

Matige correlatie met DCDDaily
Zwakke correlatie met DCDDaily
Zwakke correlatie met DCDDaily

p< 0,001
p< 0,001-0,005
p= 0,56
p= 0,034

Discriminerend tussen kinderen met en zonder DCD
Discriminerend tussen kinderen met en zonder DCD
Niet discriminerend tussen kinderen met en zonder DCD
Discriminerend tussen kinderen met en zonder DCD

Interne consistentie

α= 0,83

Sterke homogeniteit van de taken

Test-hertest betrouwbaarheid

ICC= 0,90

Uitstekende correlatie testmomenten

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

ICC= 0,93

Uitstekende correlatie beoordelaars

Validiteit
Soortgenootvaliditeit
M-ABC 2
M-ABC 2 Checklist
DCD Q
Discriminant validiteit:
DCD groep minder goede score dan
controlegroep op:
Totaalscores
Individuele taken 1-18 (excl. 13)
Taak 13
Taak 13, vanaf 6 jaar
Betrouwbaarheid

Opmerking: correlaties die significant verschillend van nul zijn (p<0,001), zijn aangegeven met een *.
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HOOFDSTUK 2
Het afnemen van de DCDDaily
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1. Algemene richtlijnen
Materialen
De testleider kan met behulp van het materiaaloverzicht zelf een testkoffer samenstellen. Met het
oog op de betrouwbaarheid en de validiteit van de testresultaten is het van belang dat de materialen
zorgvuldig gekozen worden en te allen tijde voldoen aan de beschrijvingen die in het overzicht
gegeven worden (zie hoofdstuk 4). Eventueel kan er voor gekozen worden de kleding van het kind te
gebruiken tijdens de test. Bijvoorbeeld wanneer de kleding uit de testkoffer veel te groot of juist te
klein is voor het kind. Voorwaarde bij het gebruik van de eigen kleding van het kind is dat ook deze
kleding voldoet aan de beschrijving van de kleding in de handleiding (bijvoorbeeld de eisen voor
broekpijpen, rits en knopen). Bij herhaald gebruik van dezelfde testmaterialen is het raadzaam de
volledigheid en de staat van de materialen voor elke test te controleren en materialen aan te vullen
of te vervangen. De opstelling van de materialen is te vinden bij de taakbeschrijvingen (zie hoofdstuk
5).

Omgeving
De afname van de DCDDaily vindt plaats in een omgeving waarvan verwacht mag worden dat het
kind een normale, dagelijkse uitvoering van de taken laat zien. De ruimte dient groot genoeg te zijn
voor het plaatsen van een tafel van 2 bij 1 meter, twee stoelen en een hinkel pad (lengte 2,40
meter). Storende invloeden zoals slechte ventilatie, verlichting, temperatuurregulatie, lawaai dienen
vermeden te worden. Daarnaast verdient het voorkeur een neutrale omgeving te kiezen die ook
visueel minimale afleiding biedt. Hier kan bijvoorbeeld ook rekening mee worden gehouden door het
kind met de rug naar het raam te positioneren.

Veiligheid
De testleider wordt te allen tijde geacht de veiligheid van het kind voorop te stellen. Hierbij kan
gedacht worden aan de keuze van de materialen (geen mes met een scherpe punt, controleren of
het kleed met hinkelblok niet schuift, geschiktheid van de kleding van het kind), de omgeving (geen
obstakels in het looppad, geen voorwerpen op de vloer of aan de muur rond het hinkelblok) maar
ook aan de veiligheid tijdens de uitvoering van de taken (het kind laat de stoel kantelen, het kind
heeft moeite om zijn evenwicht te bewaren bij het aantrekken van de broek).
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Testprocedure
Voorafgaand aan de test
In voorbereiding op de test dient de testleider de handleiding nauwgezet door te nemen. Met name
kennis van de handelingen die het begin en einde van de tijdsopname markeren en kennis van de
correcte uitvoering van de taken, zijn belangrijk voor een goed verloop van de testafname.
Voorafgaand aan de test legt de testleider alle materialen klaar.

Bij aanvang van de test stelt de testleider zich aan het kind voor en legt het verloop van de
testprocedure uit. Er wordt uitgelegd dat het kind verschillende taken zal uitvoeren die het op een
doorsnee dag ook tegenkomt. Deze taken zijn onderverdeeld in de blokken ontbijt, school, pauze,
winkelen en spelen. De test is ontworpen om te onderzoeken hoeveel tijd een kind gewoonlijk nodig
heeft voor de taken. Het is het daarom van belang duidelijk aan te geven dat het kind de taken in zijn
gebruikelijke tempo en nauwkeurig uitvoert. De duur van de test is bij benadering 30 minuten. Na
deze uitleg controleert de testleider of het kind vragen over de test heeft en geeft de testleider aan
dat het kind ook tussen de taken door vragen mag stellen. Ten slotte vraagt de testleider het kind zijn
naam en leeftijd op het voorblad van de scoreformulieren in te vullen. Dit is met name bedoeld om
het kind op zijn gemak te stellen maar geeft de testleider ook een eerste indruk van de vaardigheid
van het kind.
Tijdens de test
Om te beginnen worden de taken in de aangegeven volgorde afgenomen. Voorafgaand aan elke taak
wordt een instructie gegeven. De testleider wordt hierbij geacht goed op te letten of het kind de
opdracht begrijpt en gemotiveerd is. Wanneer het kind in de loop van de testafname onvoldoende
concentratie toont of ongemotiveerd raakt, kan er voor gekozen worden een korte pauze in te
lassen. Deze pauze is enkel bedoeld om het kind tot rust te laten komen. Met uitzondering van
eventuele noodzakelijke onderbrekingen wordt de DCDDaily in één keer afgerond. Tijdens
onderbrekingen worden geen andere taken of tests uitgevoerd.
Bij elke taak kiest de testleider zodanig positie zodat de uitvoering gedurende de gehele taak
te observeren is. Na de instructie geeft de testleider duidelijk aan dat het kind mag beginnen, zodat
de testleider de tijdsopname tijdig kan starten. Bij enkele taken heeft het kind keuze uit verschillende
materialen zoals verschillende kleuren papierenstroken of kleurpotloden. In dit geval geeft de
testleider het kind vooraf de keuze welke materialen hij wil gebruiken zodat het kind hier geen tijd
aan besteedt tijdens de uitvoering van de taak. Materialen die in het betreffende blok niet gebruikt
worden, dienen buiten het bereik of het zicht van het kind gezet te worden.
Scoring
De scores bestaan uit een tijdsopname en een kwantitatieve beoordeling van de uitvoering van de
taak of het aantal correcte of incorrecte uitvoeringen binnen de taak. Deze scores worden gedurende
de test ingevuld in de scoreformulieren. Eventueel kan de testleider kwalitatieve aantekeningen
maken voor therapeutische doeleinden (bijvoorbeeld met betrekking tot houding, pen greep, etc.). In
bijlage 1 en 2 zijn respectievelijk een vereenvoudigd scoreformulier en een scoreformulier met
suggesties voor kwalitatieve aantekeningen te vinden.
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Deelscore tijd
In de taakinstructie wordt voor elke taak beschreven welke handelingen het begin en het einde van
de tijdsopname markeren. Het is belangrijk dat de testleider deze kennis paraat heeft omdat de
tijdsopname en de observatie van de uitvoering gelijktijdig plaatsvinden. In het algemeen start de
tijdsopname wanneer het kind de materialen aanraakt en stopt de tijdsopname wanneer het kind de
taak voltooid heeft.
Voor elke taak is een maximale tijd vastgesteld. Wanneer deze tijd overschreden wordt, mag
het kind de taak eventueel wel afmaken (onder voorwaarde dat de taak dit toelaat en het de
motivatie van het kind bevordert) maar beoordeelt de testleider het resultaat dat bereikt is tot aan
de maximale tijd van de taak. In dit geval en ook wanneer het kind opgeeft, noteert de testleider
‘maximaal’ bij de tijdsopname. De tijd, gemeten in seconden, wordt genoteerd op het
scoreformulier.
Deelscore uitvoering
Bij de meeste taken betreft de beoordeling van de uitvoering een kwalitatieve beoordeling op basis
van een schaal met de categorieën ‘goed’, ‘matig’ en ‘slecht’ (respectievelijk score 1, 2 en 3). In het
algemeen wordt de uitvoering met ‘goed’ beoordeeld wanneer het kind er in slaagt de opdracht
vloeiend uit te voeren. Wanneer de uitvoering niet vloeiend is of wanneer het kind morst wordt de
uitvoering als ‘matig’ beoordeeld. Wanneer het kind er niet in slaagt de taak uit te voeren, valt, zich
bezeert, iets laat vallen of opgeeft, wordt de uitvoering met ‘slecht’ beoordeeld.
Bij taak 5 tot en met 8, muizentrapje vouwen, schrijven, kleuren en knippen, komt de score
voor uitvoering tot stand op basis van het aantal correcte (vouwen) of incorrecte (fouten)
uitvoeringen binnen de taak. Op deze manier is de gescoorde categorie voor deze taken meer
objectief te beoordelen. Wanneer het beoordelen van het aantal correcte of incorrecte uitvoeringen
teveel tijd kost kan de testleider er voor kiezen het product van de taak te bewaren en dit na afloop
van de test te beoordelen.
Berekenen testscores
Na afloop van de test worden de tijdscores en de scores voor taak 5 tot en met 8 gestandaardiseerd
aan de hand van de normscores (zie bijlage 3). De standaardscores voor tijd en uitvoering worden
gemiddeld om te komen tot een taakscore. Aan de hand van de taakscores voor de 18 afzonderlijke
taken wordt de totale testscore bepaald (DCDDaily testscore = de som van de 18 taakscores).
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2. Materialen
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Materialen
Basis
-

Tafel, 2x1m
2 Stoelen, één voor het kind en één voor de testleider

Benodigdheden testleider
-

Handleiding
Scoreformulieren (zie bijlage 1 en 2)
Stopwatch of telefoon met tijdsopnamefunctie, zonder stop- en startgeluiden
2 Bic pennen
Eventueel: Puntenslijper, markeerstift, tape voor het hinkelkleed

Benodigdheden taakuitvoering
Blok1: Ontbijt
-

Plat, rond bord: diameter circa 25cm
Metalen mes, volwassen bestek: lengte circa 20cm
Metalen vork, volwassen bestek: lengte circa 20cm
Koektrommel, rond: diameter circa 18cm, hoogte circa 7cm
Lunch box: circa 19x13x7cm
Boter in plastic kuipje, 500g op kamertemperatuur
Voorgesneden ontbijtkoek: circa 8x6x2cm
Kinderrugzak met goed functionerende rits (bv. Rits van merk m-line)

Blok 2: School
-

-

Plakstift met dop: diameter circa 3cm, hoogte circa 12cm
Kinderschaar: totale lengte circa 13cm
Bic pen
Kleurpotloden
Stroken papier: 1,5cm breed, 20 cm lang
38 losse Lego© blokken (2 bij 4 rondjes op de blokken) en basisplaat. De blokken moeten
niet nieuw zijn, dan zijn ze te stroef. (Legostenen te krijgen via: http://lossestenen.nl/; artikel
nummer 3001 voor de stenen en 3867-36 voor de basisplaat)
Uitgeprinte schrijf- en kleur/kniptaak (bij de kleur/knip taak het geprinte A4 halveren tot A5
en alleen dat deel aan het kind geven)
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Blok 3: Pauze
-

-

-

Fles met water of limonade: plastic frisdrankfles (1 liter, diameter circa 8cm, hoogte circa
28cm) met draaidop (diameter circa 3cm), gevuld tot aan 3 cm onder de bovenrand van de
fles
Metalen tafellepel, volwassen bestek: lengte circa 20cm (bij voorkeur een lepel waarvan het
gedeelte dat in de mond wordt geplaatst niet al te groot is)
Standaard plastic beker, zonder oor: diameter bovenkant circa 8cm, diameter onderkant
circa 5cm, hoogte circa 9cm. Te vullen tot aan 1cm onder de bovenrand van de beker en leeg
te lepelen tot 2cm onder de bovenrand van de beker (markeer beide hoogtes met een streep
aan de binnenkant van de beker)
Voorverpakte (Sultana)koeken (o.i.d.), in plastic verpakking: circa 8,5x3,5x2cm

Blok 4: Winkelen
-

-

Veterschoen, van het kind of Europese maat 34 en 37
Lange broek, van het kind of Europese maat 122/128 (en indien nodig maat 134/142 voor 8jarige kinderen): rechte pijpen, goed functionerende rits, en knoop
Poloshirt, van het kind of Europese maat 134/142 (en indien nodig maat 146/152 voor 8jarige kinderen): met tenminste 2 knopen bij de hals (bv. Te koop bij Zeeman)
Body warmer, van het kind of Europese maat 146/152: goed functionerende rits

Blok 5: Spelen
Kleed met hinkelblok of hinkel pad van (schilders)tape op de grond: 10 vakken van 30x30cm,
vak 4 en 5, en vak 7 en 8 vormen de dubbele vakken (zie foto)
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3. Taakbeschrijvingen
Blok 1: Ontbijt
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Taak 1
Ontbijtkoek smeren
Benodigde materialen
-

Bord
Mes
Vork (gebruik optioneel voor het kind)
Voorgesneden ontbijtkoek in de koektrommel
Boter
Stopwatch

Opstelling
Het kind zit aan de tafel met het bord voor zich en mes en vork naast bord (rechts mes, links vork;
linkshandigen mogen het mes met de rechterhand oppakken en naar linkerhand brengen). Een plak
voorgesneden ontbijtkoek ligt zonder verpakking in een afgesloten koektrommel en het boterkuipje
is gesloten.

Instructie
In deze koektrommel ligt een plak ontbijtkoek. Leg de ontbijtkoek op je bord en besmeer er boter op,
zodat de bovenkant helemaal bedekt is met boter. De koektrommel en het boterkuipje moeten weer
dichtgedaan worden. (De testleider mag een kind eraan herinneren als een kind dit vergeten is.)

Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

B. Uitvoering
Goed (1)
Matig (2)
Slecht (3)

Het kind raakt de koektrommel aan
Het kind heeft de ontbijtkoek gesmeerd en de koektrommel en het boterkuipje
gesloten
5 jaar
6 jaar
7 jaar 8 jaar
2,5 min 2,5 min 2 min 1,5 min
Hierna wordt de uitvoering beoordeeld
Het kind smeert de ontbijtkoek netjes en knoeit niet met de boter (het geeft niet
als de koek dik besmeerd is).
Het kind smeert de ontbijtkoek maar knoeit met de boter, bijvoorbeeld op de
vingers of het bord
- Het kind slaagt er niet in de ontbijtkoek volledig te smeren, of;
- Het kind laat iets vallen of stoot iets omver, of;
- Het kind bezeert zich, of;
- Het kind geeft op, of;
- Het kind is nog niet klaar met het uitvoeren van de taak bij het bereiken van de
maximale tijd
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Taak 2
Ontbijtkoek snijden
Benodigde materialen
-

Bord
Mes
Vork (gebruik optioneel voor het kind)
Voorgesneden ontbijtkoek
Stopwatch

Opstelling
Het kind zit aan de tafel met het bord voor zich en mes en vork naast bord. De gesmeerde
ontbijtkoek ligt op het bord.

Instructie
Het is de bedoeling dat je straks de ontbijtkoek met je mes in tweeën snijdt. Daarna moet je de beide
helften met de gesmeerde kanten op elkaar leggen.

Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind raakt het mes aan
De dubbelgevouwen ontbijtkoek ligt op het bord
30 Seconden, hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
Goed (1)
Matig (2)

Slecht (3)

Het kind snijdt de ontbijtkoek in tweeën met drie of minder snijbewegingen (een
snijbeweging is een beweging naar voren of naar achteren)
- Het kind snijdt de ontbijtkoek in tweeën met vier of meer snijbewegingen, of;
- Het kind snijdt de ontbijtkoek in tweeën zonder een snijbeweging te maken: het
kind drukt het mes door de ontbijtkoek
- Het kind slaagt er niet in de ontbijtkoek te snijden, of;
- Het kind laat iets vallen of stoot iets omver, of;
- Het kind bezeert zich, of;
- Het kind geeft op, of;
- Het kind is nog niet klaar met het uitvoeren van de taak bij het bereiken van de
maximale tijd
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3.B.1
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Taak 3
Rugzak
Benodigde materialen
-

Lunchbox (gesloten)
Voorgesneden ontbijtkoek
Rugzak met gesloten rits
Stopwatch

Opstelling
Het kind zit aan de tafel, de lunch box ligt gesloten op de tafel, en de gesloten rugzak staat rechtop
tegen de stoel- of tafelpoot op de grond naast de stoel waar het kind op zit.
Voorbereiding
De testleider of het kind legt eventueel de gesmeerde ontbijtkoek in de lunch box.
Instructie
Het is de bedoeling dat je straks de rugzak open maakt en de lunch box in de rugzak stopt. Daarna
maak je de rits weer helemaal dicht en doe je de rugzak met beide hengsels op je rug.
Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind raakt de rugzak of de lunch box aan
Het kind heeft de gesloten rugzak met lunch box op de rug
5 jaar
6 jaar
7 jaar 8 jaar
1,5 min 1,5 min 1 min 1 min
Hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
Goed (1)
Matig (2)
Slecht (3)

Het kind voert de taak vloeiend uit – even stoppen om de rugzak te herpakken
mag
Het kind heeft moeite met het in de rugzak doen van de lunch box of het openen
of sluiten van de rugzak maar slaagt er zelfstandig in de opdracht te voltooien
- Het kind slaagt er niet in de rugzak te openen, sluiten, de lunch box in de rugzak
te
doen of de rugzak op de rug te doen, of;
- Het kind laat iets vallen of stoot iets omver, of;
- Het kind bezeert zich, of;
- Het kind geeft op, of;
- Het kind is nog niet klaar met het uitvoeren van de taak bij het bereiken van de
maximale tijd
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Blok 2: School
Voorbereiding
De testleider of het kind brengt de stoel naar de andere kant van de tafel voor de schooltaken.
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Taak 4
Papier aan elkaar plakken
Benodigde materialen
-

4 Papierstroken (1.5 x 20 cm)
Plakstift
Stopwatch

Opstelling
Het kind zit aan de tafel met de papierstroken en de plakstift voor zich.
Voorbereiding
Het kind kiest twee papierstroken uit. De testleider laat een voorbeeld van de taak zien: twee
papierstroken die bij de uiteinden haaks op elkaar geplakt zijn.
Instructie
Dit is een voorbeeld van het beginnetje van een muizentrapje. De papierstroken zijn helemaal aan
het eind aan elkaar geplakt, haaks, met de hoeken op elkaar. Het is de bedoeling dat jij straks ook de
uiteinden van je twee papierstroken haaks, net zoals in het voorbeeld, aan elkaar plakt. Daarna doe
je de dop weer op de plakstift.
Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

B. Uitvoering
Goed (1)

Matig (2)

Slecht (3)

Het kind raakt de plakstift aan
Het kind heeft de papierstroken aan elkaar geplakt, de dop op de plakstift gedaan
5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar
1,5min 1min 1min 1min
hierna wordt de uitvoering beoordeeld

Het kind opent en sluit de plakstift vloeiend en plakt de papierstroken aan elkaar
zonder met de lijm op de handen te knoeien (knoeien rond de stroken mag, de
plakstift is breder dan de papierstroken. Als het kind ‘in de lucht’ plak i.p.v. op
tafel mag er wel wat lijm op de vingers terecht komen.)
Het kind heeft moeite met een van de taakonderdelen (het openen of sluiten van
de plakstift, het kind knoeit met de lijm of heeft moeite de papierstroken op de
juiste manier aan elkaar te plakken), maar slaagt er zelfstandig in de opdracht te
voltooien
- Het kind slaagt er niet in de plakstift te openen of te sluiten of de papierstroken
aan elkaar te plakken, of;
- Het kind laat iets vallen of stoot iets omver, of;
- Het kind bezeert zich, of;
- Het kind geeft op, of;
- Het kind is nog niet klaar met het uitvoeren van de taak bij het bereiken van de
maximale tijd
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Taak 5
Muizentrapje vouwen
Benodigde materialen
- 2 Paar papierstroken (haaks op elkaar gelijmd bij de uiteinden, 1.5 x 20 cm; 1 set voor de
testleider en 1 set voor het kind)
- Stopwatch
Opstelling
Het kind zit aan de tafel met twee papierstroken die bij de uiteinden haaks op elkaar geplakt zijn voor
zich.
Voorbereiding
De testleider demonstreert de opdracht door twee papierstroken beurtelings en zo strak mogelijk
over elkaar heen te vouwen en licht dit verbaal toe: je vouwt de stroken zo over elkaar heen. De taak
hoeft niet helemaal voorgedaan te worden, doe het wel voor op de tafel en in de lucht.
Instructie
Het is de bedoeling dat je zo, net zoals ik, om en om de papierstroken strak over elkaar heen vouwt.
Je vouwt de papierstroken over elkaar heen, totdat je papierstroken helemaal opgebruikt zijn.
Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind raakt de papierstroken aan
Het kind heeft de papierstroken gevouwen tot deze volledig gebruikt zijn
5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar
3min 2min 2min 2min
hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
De score is het aantal volledige vouwen van het muizentrapje (d.w.z. het gevouwen deel bedekt het
onderliggende deel). De vouwen van beide papierstroken worden geteld, een onvolledig uitgevoerde
vouw worden niet meegeteld. Deze beoordeling kan uitgevoerd/gecontroleerd worden na afloop van
de test, meetellen (in stilte) met het vouwen van het kind kan ook (zie Tabel 3 van Hoofdstuk 3.1 op
p. 71 voor de normering van het aantal vouwen).

Groen: volledige vouw,

Blauw: onvolledige vouw

N.B. Wanneer het kind opgeeft, iets laat vallen, zich bezeert of de taak nog niet heeft uitgevoerd bij
het bereiken van de maximale tijd wordt de Uitvoering score 3.
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Taak 6
Schrijven
Benodigde materialen
-

Schrijftaak
Bic pen
Stopwatch

Opstelling
Het kind zit aan de tafel met de schrijftaak en de bic pen voor zich.

Instructie
Hier ligt een schrijftaak met cijfers voor jou. Hier staat het cijfer… één. Deze kleine één moet je zo,
over het lijntje, overtrekken. Daarna staat hier een beginnetje van de één, die ga je afmaken, tot er
weer een één staat. En daarachter staat een leeg vakje. Hier ga je zelf een één schrijven, binnen de
lijntjes. De bovenkant van het cijfer moet het bovenste lijntje raken, en de onderkant het onderste
lijntje. Dit ga je ook doen met de andere cijfers. Dus eerst het kleine cijfer overtrekken, beginnetje
afmaken en dan zelf het cijfer binnen de lijnen schrijven.

Scoring
A. Tijd
De tijdsopname start wanneer de pen het papier raakt. De tijdsopname stopt wanneer alle cijfers
ingevuld zijn.
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind raakt het papier met de pen
Het kind heeft alle cijfers ingevuld
5 jaar
6 jaar 7 jaar 8 jaar
3,5min 3min 2min 1,5min
Hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
De score is het aantal fouten in de cijfers die het kind zélf geschreven heeft. Deze beoordeling kan
uitgevoerd worden na afloop van de test, met behulp van de tabel op volgende bladzijde en Tabel 3
van Hoofdstuk 3.1 op p. 71). (Het overgetrokken cijfer en het cijfer dat afgemaakt moest worden,
worden niet beoordeeld.)
N.B. Wanneer het kind opgeeft, iets laat vallen, zich bezeert of nog niet klaar is met het uitvoeren
van de taak bij het bereiken van de maximale tijd wordt de Uitvoering score 3.
Z.O.Z. voor vervolg.
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Cijfer
1
2
3
4
5
Totaal

Buiten de lijnen

Grootte

Vorm

Bibberig

Totaal

Uitleg:
- Buiten de lijnen (1 als over de lijnen, 0 als op of binnen de lijnen)
- Grootte (1 als de grootte afwijkt van het voorbeeld, 0 als de grootte hetzelfde is als het voorbeeld)
- Vorm (1 als vorm afwijkt van het voorbeeld, 0 als de vorm hetzelfde is als het voorbeeld)
Voor vorm geldt een uitzondering als het kind cijfers heeft leren schrijven met een andere methode
(bijvoorbeeld met een recht streepje onderaan de twee, i.p.v. een slingertje). In het geval van een
andere, maar goed gelukte vorm mag alsnog een 0 worden gescoord.
- Bibberig (1 als bibberig en niet strak, 0 als niet bibberig en strak)
Voorbeeld:
- De 1, 2 en 5 scoren 0: hetzelfde als het voorbeeld, voor alle onderdelen
- De 3 scoort een 1 voor vorm (komt niet overeen met het voorbeeld)
- De 4 scoort een 1 voor bibberig en niet strak
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Taak 7
Kleuren
Benodigde materialen
-

Kleurtaak (geprint op A4 printerpapier, daarna gehalveerd tot A5 (zelf knippen, zie foto)
Kleurpotloden (goede kleurpotloden (Bruynzeel of Heuting), altijd geslepen)
Stopwatch

Opstelling
Het kind zit aan de tafel met de kleurtaak en het kleurpotlood voor zich.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de taak kiest het kind een kleurpotlood.

Instructie
Hier ligt een kleurtaak voor jou. Het is de bedoeling dat je straks deze ballon, ook onder het touwtje,
netjes inkleurt, binnen de lijntjes. Het vierkantje in de ballon moet wit blijven. [Als het kind stopt met
kleuren terwijl het vlak nog niet volledig ingekleurd is mag het kind worden aangespoord de ballon
volledig in te kleuren.]

Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind raakt het papier met het kleurpotlood
Het kind heeft de aangegeven delen van de ballon volledig ingekleurd
5 jaar 6 jaar
7 jaar
8 jaar
3min 2,5min 2,5min 2,5min
Hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
De score is het aantal strepen buiten de lijnen (onafhankelijk van de grootte van de streepjes, het is
ook fout zodra er een stip buiten de lijn zichtbaar is; één heen- en weergaande beweging die
resulteert in twee streepjes telt als twee fouten) en/of (daarbij opgeteld) het aantal witte vlakken
(onafhankelijk van de grootte daarvan). (Zie Tabel 3 van Hoofdstuk 3.1 op p. 71 voor de normering
van het aantal vouwen.)
N.B. Wanneer het kind opgeeft, iets laat vallen, zich bezeert of nog niet klaar is met het uitvoeren
van de taak bij het bereiken van de maximale tijd wordt de Uitvoering score 3.
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Taak 8
Knippen
Benodigde materialen
-

Kleurtaak
Schaar
Stopwatch

Opstelling
Het kind zit aan de tafel met de kleurtaak en schaar voor zich.

Instructie
Het is de bedoeling dat je straks netjes over de lijn van het touw van de ballon knipt, totdat je
helemaal bij de ballon bent. Je mag niet buiten de lijnen knippen.

Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind raakt het papier met de schaar
Het kind bereikt de ballon met de schaar
5 jaar
6 jaar 7 jaar 8 jaar
3,5min 3min 3min 2min
Hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
De score is het aantal keer dat het kind buiten de lijnen heeft geknipt (onafhankelijk van de grootte
van de knippen). Wanneer het kind niet precies tot aan de ballon heeft geknipt, of juist door de
ballon knipt, wordt dit ook als een fout gerekend. Als het kind door het tuitje knipt wordt dit níet fout
gerekend (omdat het ‘touw’ na het tuitje nog doorloopt). (Zie Tabel 3 van Hoofdstuk 3.1 op p. 71
voor de normering van het aantal vouwen.)
N.B. Wanneer het kind opgeeft, iets laat vallen, zich bezeert of nog niet klaar is met het uitvoeren
van de taak bij het bereiken van de maximale tijd wordt de Uitvoering score 3.
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Taak 9
Bouwen
Benodigde materialen
-

Twee muurtjes van 9 LEGO blokken op een LEGO ondergrond
2x10 losse LEGO blokken (10 blokken voor de testleider, als voorbeeld, en 10 voor het kind)
Stopwatch

Opstelling
Het kind zit aan de tafel met het voorbeeld en de losse LEGO blokken voor zich.

Voorbereiding
De testleider demonstreert de opdracht door de eerste trap te bouwen van tien LEGO blokken en
deze op de ondergrond te plaatsen, tegen het muurtje (hiermee de helft van het muurtje in gebruik
nemend).

Instructie
Het is de bedoeling dat je met deze tien LEGO blokjes ook een trap bouwt. Daarna moet je de trap
naast die van mij tegen het muurtje vastzetten.

Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind raakt het eerste LEGO blok aan
Het kind heeft de volledige trap naast het voorbeeldexemplaar op de ondergrond
bevestigd
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
3,5min 3,5min 2,5min 2,5min
Hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
Goed (1)
Matig (2)
Slecht (3)

Het kind bouwt de trap zonder deze te breken
Het kind bouwt de trap waarbij de trap een of meerdere keren breekt tijdens het
bouwen of tijdens het plaatsen tegen de muur
- Het kind slaagt er niet in de trap te bouwen, of;
- Het kind geeft op, of;
- Het kind is nog niet klaar met het uitvoeren van de taak bij het bereiken van de
maximale tijd
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Blok 3: Pauze
Voorbereiding
Het kind loopt terug naar de andere kant van de tafel, de ontbijttafel die ook gebruikt wordt voor de
taken van de pauze.
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Taak 10
Limonade inschenken
Benodigde materialen
-

Fles met water of limonade (dicht)
Beker
Stopwatch

Opstelling
Het kind staat bij de tafel met de gevulde fles en de beker voor zich.

Instructie
Het is de bedoeling dat je straks de dop van de fles draait en het water / de limonade in deze beker
schenkt, helemaal tot aan de bovenste streep van de beker. Daarna draai je de dop weer op de fles.

Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind raakt de fles of de beker aan, het gaat hierbij om het voorwerp dat als
eerste aangeraakt wordt
Het kind heeft de beker tot aan de bovenste streep gevuld en de dop weer op de
fles gedraaid
1 Minuut, hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
Goed (1)
Matig (2)

Slecht (3)

Het kind schenkt het water / de limonade zonder te morsen en draait de dop
vloeiend van en op de fles
Het kind heeft moeite met een van de taakonderdelen (het openen of sluiten van
de fles; of het kind morst; of het kind schenkt iets verder dan tot/op de bovenste
streep) maar slaagt er zelfstandig in de opdracht te voltooien
- Het kind slaagt er niet in het water / de limonade in te schenken, of;
- Het kind laat de beker overstromen;
- Het kind laat iets vallen of stoot iets omver, of;
- Het kind bezeert zich, of;
- Het kind geeft op, of;
- Het kind is nog niet klaar met het uitvoeren van de taak bij het bereiken van de
maximale tijd
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Taak 11
Lopen met drinken
Benodigde materialen
-

Beker met limonade (of water), gevuld tot 1 cm onder de bovenrand
Stopwatch

Opstelling
Het kind staat bij de kopse kant van de tafel met de beker limonade voor zich. Het looppad rond de
tafel is vrij van obstakels.

Instructie
Het is de bedoeling dat je straks de beker oppakt en met de beker in je handen naar de andere kant
van de tafel loopt, zonder te morsen. Daar zet je de beker op de tafel (het kind maakt dus twee
bochten).

Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind raakt de beker aan
Het kind is met de beker naar de overzijde van de tafel gelopen en heeft de beker
op de tafel gezet
5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar
1min 30sec 30sec 30sec
Hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
Goed (1)
Matig (2)
Slecht (3)

Het kind loopt naar de andere kant van de tafel en zet de beker zonder te morsen
op de tafel
Het kind loopt naar de andere kant van de tafel met de beker en zet de beker op
de tafel, hierbij morst het kind limonade
- Het kind slaagt er niet in te lopen met de beker, of;
- Het kind laat iets vallen of stoot iets omver, of;
- Het kind bezeert zich, of;
- Het kind geeft op, of;
- Het kind is nog niet klaar met het uitvoeren van de taak bij het bereiken van de
maximale tijd
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Taak 12
Limonade oplepelen
Benodigde materialen
-

Beker met limonade (of water), gevuld tot 1 cm onder de bovenrand, met een tweede streep
op 2 cm onder de bovenrand.
Lepel
Stopwatch

Opstelling
Het kind zit aan de tafel, op de plek waar ook de schooltaken uitgevoerd worden. De beker met
limonade en de lepel liggen voor het kind op de tafel.

Instructie
Het is de bedoeling dat je straks de limonade oplepelt tot aan de onderste streep in de beker, zonder
te morsen.

Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind raakt de beker of de lepel aan, het gaat hierbij om het voorwerp dat als
eerste aangeraakt wordt
Het kind heeft de limonade tot de onderste streep in de beker opgelepeld
2 Minuten, hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
Goed (1)
Matig (2)
Slecht (3)

Het kind lepelt de limonade vloeiend op tot aan de onderste streep (ongeveer 5
lepels) in de beker, zonder hierbij op de tafel te morsen
Het kind lepelt de limonade op tot aan de onderste streep in de beker, hierbij
morst het kind limonade op de tafel
- Het kind slaagt er niet in de limonade op te lepelen tot aan de onderste streep in
de beker, of;
- Het kind laat iets vallen of stoot iets omver, of;
- Het kind bezeert zich, of;
- Het kind geeft op, of;
- Het kind is nog niet klaar met het uitvoeren van de taak bij het bereiken van de
maximale tijd
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Taak 13
Verpakking openen
Benodigde materialen
-

Voorverpakte koekjes (Bv. Sultana, iets anders van dezelfde afmeting mag ook: 8.5x3.5x2)
Stopwatch

Opstelling
Het kind zit aan de tafel, met de voorverpakte Sultana voor zich.

Instructie
Maak straks het pakje koek maar open, en haal de koekjes er helemaal uit.

Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind raakt het pakje koek aan
Het kind heeft de koeken volledig uit de verpakking gehaald
1 Minuut, hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
Goed (1)
Matig (2)

Slecht (3)

Het kind opent de verpakking vloeiend en pakt de koeken er in één beweging uit
(even zoeken naar goede grip mag)
Het kind opent de verpakking niet vloeiend (bijvoorbeeld doordat de verpakking
niet scheurt bij de eerste trekbeweging of doordat er eerst een te klein hoekje
afscheurt) of pakt de koeken er haperend uit
- Het kind slaagt er niet in de verpakking te openen of de koeken uit de
verpakking te halen, of;
- Het kind laat iets vallen, of;
- Het kind bezeert zich, of;
- Het kind geeft op, of;
- Het kind is nog niet klaar met het uitvoeren van de taak bij het bereiken van de
maximale tijd
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Blok 4: Winkelen
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Taak 14
Veters strikken
Benodigde materialen
-

Veterschoen
Stopwatch

Opstelling
De veterschoen ligt klaar op de grond.

Voorbereiding
Het kind trekt een veterschoen aan. Het kind mag hierbij naar eigen inzicht/gewoonte gaan zitten/
knielen/ blijven staan. Indien nodig stroopt de testleider de broekspijp iets op en trekt de veters aan.

Instructie
Het is de bedoeling dat je de veters van deze schoen strikt.

Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind heeft de schoen al aan en raakt de schoenveters aan
Het kind heeft de veters gestrikt
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
2,5min 1,5min 1,5min 1min
Hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
Goed (1)
Matig (2)

Slecht (3)

Het kind slaagt er in de veters vloeiend en in één poging te strikken, zodanig dat
de strik blijft zitten als het kind even met de voet zou schudden.
Het kind slaagt er in de veters te strikken, maar;
- Het kind strikt de veters niet vloeiend, of;
- Het kind heeft meerdere pogingen nodig om de veters te strikken
- Het kind slaagt er niet in de veters te strikken, zodanig dat de strik blijft zitten als
het kind even met de voet zou schudden, of;
- Het kind geeft op, of;
- Het kind is nog niet klaar met het uitvoeren van de taak bij het bereiken van de
maximale tijd
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Taak 15
Broek aantrekken
Benodigde materialen
-

Broek met rits en knoop die door knoopsgat moet
Stopwatch

Opstelling
De broek ligt met open rits en open knoop op de grond.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de taak trekt het kind zijn schoenen en broek uit, indien trui of shirt hinderlijk is,
trekt het kind deze ook uit.

Instructie
Het is de bedoeling dat je straks de broek van de grond pakt. Daarna trek je de broek aan en doe je
de rits en de knoop dicht.

Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind raakt de broek aan
Het kind heeft de broek aangetrokken en de rits en de knoop dichtgedaan
5 jaar
6 jaar
7 jaar 8 jaar
1,5min 1,5min 1min 1min
Hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
Goed (1)
Matig (2)

Slecht (3)

Het kind slaagt er in de broek vloeiend in één keer aan te trekken en sluit de rits
en de knoop in één beweging
Het kind slaagt er in de broek aan te trekken, maar:
- Het kind trekt de broek niet vloeiend aan, of;
- Het kind slaagt er niet in de rits of de knoop in één keer te sluiten
- Het kind slaagt er niet de broek aan te trekken, of;
- Het kind slaagt er niet in de rits of de knoop te sluiten, of;
- Het kind valt of bezeerd zich op andere wijze, of;
- Het kind geeft op, of;
- Het kind is nog niet klaar met het uitvoeren van de taak bij het bereiken van de
maximale tijd
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Taak 16
Poloshirt aantrekken
Benodigde materialen
- Poloshirt, met tenminste 2 knopen bij de hals
- Stopwatch
Opstelling
Belangrijk: Het kind trekt eerst de eigen broek weer aan. Het poloshirt ligt op de grond met de
knopen los en zichtbaar voor het kind. Het kind staat aan de onderkant van het poloshirt
Voorbereiding
Voorafgaand aan de taak trekt het kind zijn shirt of trui uit.
Instructie
Je pakt straks het poloshirt van de grond. Daarna trek je het poloshirt aan en doe je de onderste
twee knopen dicht.
Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind raakt het poloshirt aan
Het kind heeft het poloshirt aangetrokken en twee knopen dichtgedaan
5 jaar 6 jaar
7 jaar
8 jaar
2min 1,5min 1,5min 1min
Hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
Goed (1)
Matig (2)

Slecht (3)

Het kind slaagt er in het poloshirt vloeiend aan te trekken en sluit de knopen in
één keer, zodat de beweging van de knoop door het knoopsgat vloeiend is.
Het kind slaagt er in het poloshirt aan te trekken, maar:
- Het kind trekt het poloshirt niet vloeiend aan, of;
- Het kind sluit de knopen niet in één keer
- Het kind slaagt er niet in het poloshirt aan te trekken, of;
- Het kind laat het poloshirt vallen, of;
- Het kind trekt het poloshirt niet op correcte wijze aan (bijvoorbeeld
achterstevoren), of;
- Het kind werkt de knoop in een verkeerd knoopsgat, of;
- Het kind sluit een van de knopen niet, of;
- Het kind valt of bezeert zich op andere wijze, of;
- Het kind geeft op, of;
- Het kind is nog niet klaar met het uitvoeren van de taak bij het bereiken van de
maximale tijd
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Taak 17
Body warmer aantrekken
Benodigde materialen
-

Body warmer met rits (op de foto is een bodywarmer met rits en knopen te zien, dit is niet
nodig, een rits is voldoende)

-

Stopwatch

Opstelling
De body warmer ligt op de grond met open rits, de rits zichtbaar voor het kind. Het kind staat aan de
onderkant van de bodywarmer.

Instructie
Je pakt straks de body warmer van de grond. Daarna trek je de body warmer aan en doe je de rits
dicht.

Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)

Het kind raakt de body warmer aan
Het kind heeft de body warmer aangetrokken en de rits dichtgedaan
30 Seconden, hierna wordt de uitvoering beoordeeld

B. Uitvoering
Goed
Matig

Slecht

Het kind slaagt er in de body warmer vloeiend aan te trekken en sluit de rits in
één keer
Het kind slaagt er in de body warmer aan te trekken, maar:
- Het kind trekt de body warmer niet vloeiend aan, of;
- Het kind sluit de rits niet in één keer
- Het kind slaagt er niet in de body warmer aan te trekken, of;
- Het kind laat de body warmer vallen, of;
- Het kind sluit de rits niet, of;
- Het kind valt of bezeerd zich op andere wijze, of;
- Het kind geeft op, of;
- Het kind is nog niet klaar met het uitvoeren van de taak bij het bereiken van de
maximale tijd
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Blok 5: Spelen
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Taak 18
Hinkelen
Benodigde materialen
-

Kleed met hinkelblok of (schilders)tape om een hinkel pad te maken, vakken van 30 bij 30 cm
Stopwatch

Opstelling
Het hinkelblok ligt op de grond, de vloer en muren rondom het hinkelblok zijn vrij van obstakels. De
testleider staat buiten het bereik van het kind, bij het begin van het hinkelblok, achter het kind. Het
kind heeft de eigen schoenen aangetrokken (om uitglijden te voorkomen).
Instructie
[Schoenen aan]
Kom maar voor het hinkelblok staan, op twee benen. Het is de bedoeling dat je straks met één been
in de enkele vakken springt. En als er twee vakken naast elkaar staan, spring je tegelijk met één been
in elk vak. In het laatste vak mag je op twee benen tegelijk landen. Let er goed op dat je niet op de
lijnen springt. Oefen eerst maar een keer.
Indien nodig geeft de testleider tijdens het oefenen commentaar zoals: probeer niet op de lijnen te
springen, vergeet niet met twee benen tegelijk stil te staan in vak 10.
Scoring
A. Tijd
Start
Stop
Maximale tijd
(= score 3)
B. Uitvoering
Goed (1)

Matig (2)
Slecht (3)

Het kind maakt de eerste sprong
Het kind landt met twee benen in vak 10
30 Seconden, hierna wordt de uitvoering beoordeeld

Het kind springt met één been op enkele en met twee benen op de dubbele
vakken. Het kind springt in een constant tempo, zonder pauzes tussen de
sprongen. In het laatste vak staat het kind met twee benen tegelijk stil
- Het kind landt op de lijnen [zie voorbeeld], of;
- Het kind springt niet in een constant tempo
- Het kind landt met twee benen op een enkel vak (behalve de laatste), of;
- Het kind kan de overgang van één naar twee of twee naar één been niet maken,
of;
- Het kind landt niet gelijktijdig met beide benen in de dubbele vakken, of;
- Het kind landt buiten de vakken, of;
- Het kind valt, of;
- Het kind slaagt er niet in op twee benen te blijven staan in het laatste vak, of;
- Het kind geeft op, of;
- Het kind is nog niet klaar met het uitvoeren van de taak bij het bereiken van de
maximale tijd
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HOOFDSTUK 3
Het scoren van de DCDDaily
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1. Normering

Tabel 1. Normtabel voor het bepalen van de standaardscore voor tijd voor 5 en 6 jarigen
Taak

5 jaar
Score 1
Score 2
Score 3
1
Ontbijtkoek smeren
0-104
105-138
≥139
2
Ontbijtkoek snijden
0-19
20-26
≥27
3
Rugzak
0-50
51-64
≥65
4
Papierstroken plakken
0-47
48-62
≥63
5
Muizentrapje vouwen
0-131
132-171
≥172
6
Schrijven
0-161
161-202
≥203
7
Kleuren
0-128
128-166
≥167
8
Knippen
0-144
145-185
≥186
9
Bouwen
0-145
146-202
≥203
10 Limonade inschenken
0-42
42-52
≥53
11 Lopen met drinken
0-23
23-31
≥32
12 Limonade oplepelen
0-85
86-110
≥111
13 Verpakking openen
0-32
33-42
≥43
14 Veters strikken
0-95
96-140
≥141
15 Broek aantrekken
0-57
58-75
≥76
16 Poloshirt aantrekken
0-69
70-9
≥91
17 Bodywarmer aantrekken
0-25
25-30
≥31
18 Hinkelen
0-8
9-10
≥11
Maximale tijdscores krijgen de gestandaardiseerde tijdscore 3 toegekend.

Score 1
0-104
0-15
0-46
0-33
0-92
0-120
0-111
0-117
0-135
0-36
0-17
0-73
0-29
0-50
0-47
0-56
0-25
0-6

6 jaar
Score 2
105-143
16-20
47-61
34-42
93-117
121-158
112-147
118-153
136-191
37-45
18-23
74-96
30-42
51-73
48-63
57-75
26-29
7-8

Score 3
≥144
≥21
≥62
≥43
≥118
≥159
≥148
≥154
≥192
≥46
≥24
≥97
≥43
≥74
≥64
≥76
≥30
≥9

Tabel 2. Normtabel voor het bepalen van de standaardscore voor tijd voor 7 en 8 jarigen
Taak

7 jaar
Score 1
Score 2
Score 3
1
Ontbijtkoek smeren
0-77
78- 98
≥99
2
Ontbijtkoek snijden
0-12
13-16
≥17
3
Rugzak
0-38
39-48
≥49
4
Papierstroken plakken
0-30
31-37
≥38
5
Muizentrapje vouwen
0-88
89-115
≥116
6
Schrijven
0- 87
88-110
≥111
7
Kleuren
0-111
112-142
≥143
8
Knippen
0-114
115-151
≥152
9
Bouwen
0-105
106-146
≥147
10 Limonade inschenken
0-34
35-42
≥43
11 Lopen met drinken
0-20
21-27
≥28
12 Limonade oplepelen
0-73
74-96
≥97
13 Verpakking openen
0-25
26-33
≥34
14 Veters strikken
0-46
47-66
≥67
15 Broek aantrekken
0-36
37-47
≥48
16 Poloshirt aantrekken
0-47
48-63
≥64
17 Bodywarmer aantrekken
0-25
25-30
≥31
18 Hinkelen
0-6
7-8
≥9
Maximale tijdscores krijgen de gestandaardiseerde tijdscore 3 toegekend.

Score 1
0-56
0-14
0-36
0-32
0-81
0-73
0-110
0-94
0-99
0-35
0-16
0-57
0-28
0-35
0-35
0-37
0-25
0-6

8 jaar
Score 2
57-68
15-18
37-46
33-43
82-102
74-89
111-145
95-116
100-144
36-45
17-22
58-72
29-38
36-48
36-47
38-49
26-30
7

Score 3
≥69
≥19
≥47
≥44
≥103
≥90
≥146
≥117
≥145
≥46
≥23
≥73
≥39
≥49
≥48
≥50
≥31
≥8
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Tabel 3.
Normtabel voor het bepalen van de standaardscores voor de uitvoering van taak 5, 6, 7, en 8
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
Taak
5
Muizentrapje vouwen aantal volledige vouwen
Score 1
≥10
≥15
≥16
≥17
Score 2
5-9
11-14
12-15
14-16
Score 3
≤4
≤10
≤11
≤13
6
Schrijven
aantal fouten
Score 1
≤13
≤10
≤7
≤7
Score 2
14-17
11-13
8-11
8-10
Score 3
≥18
≥14
≥12
≥11
7
Kleuren
aantal fouten
Score 1
≤16
≤13
≤11
≤10
Score 2
17-24
14-19
12-16
11-14
Score 3
≥25
≥20
≥17
≥15
8
Knippen
aantal fouten
Score 1
≤11
≤8
≤5
≤4
Score 2
12-17
9-12
6-9
5-8
Score 3
≥18
≥13
≥10
≥9
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Tabel 4. Normering test score
≥95e percentiel
85e-95e percentiel

5 jaar
≥ 36
35
34

Tot 85e percentiel

≤ 33,0

6 jaar
≥ 31,0
30
29
28
≤ 27

7 en 8 jaar
≥ 27,0
26
25
24
≤ 23

Interpretatie
Problemen met uitvoeren ADL
Risico op problemen met uitvoeren
ADL
Geen problemen met uitvoeren ADL
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2. [Print] Scoreformulier

Scoreformulier DCDDaily
Naam:
Adres
Geboortedatum:
School:
Voorkeurshand: Rechts/ Links
Diagnose DCD:
Ja/ Nee
In behandeling: Ja/ Nee
Taak

Tijd (s)

Geslacht:
M/V
Woonplaats:
Datum testafname:
Groep:

Testafnemer:
Tijd
Standaardscore*

Uitvoering**

Uitvoering
standaardscore

* Zie tabel 1 en 2 voor de normering van de tijdscore
** Zie tabel 3 voor de uitvoeringsscore item 5 t/m 8
Noot: Noteer 3 voor tijdscore en uitvoeringsscore wanneer de maximale tijd
bereikt is of wanneer het kind opgeeft

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ontbijtkoek smeren
Ontbijtkoek snijden
Rugzak
Papier aan elkaar
plakken
Muizentrapje vouwen
Schrijven
Kleuren
Knippen
Bouwen
Limonade inschenken
Lopen met drinken
Limonade oplepelen
Verpakking openen
Veters strikken
Broek aantrekken
Poloshirt aantrekken
Body warmer
aantrekken
Hinkelen

Aantal vouwen:
Aantal fouten:
Aantal fouten:
Aantal fouten:

+

Totaalscore

Testscore = (Totaalscore Tijd standaardscore + Totaalscore Uitvoering standaardscore) / 2 = _____

+

3.[Print] DCDDaily Taak 6, Cijfers schrijven

Naam: ……………………………………………………………………………………………
Datum: …………………………………………………………………………………………..

4. [Print] DCDDaily Taak 7 en 8, kleur- en kniptaak

Naam: …………………………………………………………………
Datum: …………………………………………………………………
(Ook noteren op achterzijde na het knippen)
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Bijlage: Scoreformulier met suggesties voor kwalitatieve aantekeningen

DCDDaily
Interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen

NAAM:

GESLACHT: M / V

ADRES:

WOONPLAATS:

GEBOORTEDATUM:

DATUM TESTAFNAME:

SCHOOL:

GROEP:

VOORKEURSHAND: Rechts / Links

CODERING:

DIAGNOSE DCD: Ja / Nee
IN BEHANDELING: Ja / Nee

TESTAFNEMER:

1. Ontbijtkoek smeren
Score
Goed
Matig
Slecht

Tijd
……….sec.

Probleemgebieden
Koektrommel openen
Koek op bord leggen
Boterkuipje openen
Boter uit kuipje halen
Inzicht in hoeveelheid boter
Boter op koek doen

Boter uitsmeren
Mes greep
Koektrommel dicht doen
Boterkuipje dicht doen
Planning en organisatie
Anders, nl.___________________

Opmerkingen: ______________________________________________________

2. Ontbijtkoek snijden
Score
Goed
Matig
Slecht

Tijd
……….sec.

Probleemgebieden
Koek snijden
Mes greep
Druk op mes
Koek dubbel vouwen
Anders, nl.____________________
Opmerkingen: ______________________________________________________
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3. Rugzak
Score
Goed
Matig
Slecht

Tijd
……….sec.

Probleemgebieden
Inzicht in rits
Rits openen
Broodtrommel in rugzak doen
Rits sluiten
Hengsel over één schouder doen

Arm door andere hengsel steken
Rugzak aantrekken
Planning en organisatie
Anders, nl.____________________

Opmerkingen: ______________________________________________________

4. Papier aan elkaar plakken
Voorkeurshand
Links
Rechts

Score
Goed
Matig
Slecht

Probleemgebieden
Lijm openen
Lijm smeren
Manier van lijm vasthouden
Druk op lijm
Strookjes op elkaar drukken

Tijd
……….sec.

Lijm sluiten
Anders, nl.____________________

Opmerkingen: ______________________________________________________
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5. Muizentrapje vouwen
Score
Goed
Matig
Slecht

Tijd

Aantal
vouwen

………sec.

………

Techniek
(van vouwen)
Op tafel
In de lucht

Probleemgebieden
Inzicht in muizentrapje vouwen
Aangrijpingspunt op strookjes
Anders, nl.____________________
Opmerkingen: _______________________________________________

6. Schrijven
Voorkeurshand
Links
Rechts

Tijd

Aantal
fouten

……sec.

……......

Scoring schrijftaak
Cijfer
1
2
3
4
5
Totaal

Buiten de lijnen

Grootte

Vorm

Bibberigheid

Totaal

Uitleg:
- Buiten de lijnen (1 als over de lijnen, 0 als binnen de lijnen)
- Grootte (1 als niet dezelfde grootte als de sheet, 0 als dezelfde grootte als de sheet)
- Vorm (1 als vorm niet overeenkomt met sheet, 0 als vorm niet overeenkomt met sheet)
- Bibberigheid (1 als bibberig en niet strak, 0 als niet bibberig en strak)
Probleemgebieden
Pengreep
Druk op pen
Hoek van de pen met het papier
Vloeiendheid van schrijven
Houding (bijvoorbeeld ver over papier gebogen)
Anders, nl.____________________
Opmerkingen: ______________________________________________________
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7. Kleuren
Voorkeurshand
Links
Rechts

Tijd

Aantal fouten

……sec.

…………..

Probleemgebieden
Potloodgreep
Druk op potlood
Uitwijking hand
Draaien papier
Vloeiendheid
Anders, nl.____________________
Opmerkingen: ______________________________________________________

8. Knippen
Voorkeurshand
Links
Rechts

Tijd

Aantal fouten

……...sec.

……………

Probleemgebieden
Schaargreep
Scherpe bochten
Zwakke bochten
Beginpunt
Eindpunt
Openen van de schaar
Vloeiendheid
Anders, nl.___________________
Opmerkingen: ______________________________________________________
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9. Bouwen
Score

Tijd

Trappetje neerzetten

 Goed
 Matig,……..keer
 Slecht

…...…sec.

Gelukt
Niet gelukt

Probleemgebieden
Inzicht in lego
Aandrukken blokjes
Anders, nl.___________________
Opmerkingen: ______________________________________________________

10. Limonade inschenken
Score
Goed
Matig, ……druppen
Slecht

Tijd

………sec

Techniek
(van schenken)
2 handen
1 hand
ene hand fles,
beker in andere

Probleemgebieden
Dop open draaien
Dop vasthouden
Morsen tijdens schenken
Vloeiendheid
Tot streepje schenken
Dop erop doen en dicht draaien
Planning en organisatie
Anders, nl.___________________
Opmerkingen: ______________________________________________________
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11. Lopen met drinken
Score
Goed
Matig
Slecht

Tijd

……….sec.

Techniek
(van beker vasthouden)
met 1 hand
met 2 handen
anders,nl…………......
………………………….

Probleemgebieden
Beker oppakken
Beker vasthouden
Morsen tijdens lopen
Loopt met wijde boog
Kijkt naar beker
Morsen tijdens neerzetten
Vloeiendheid
Anders, nl.___________________
Opmerkingen: ______________________________________________________

12. Limonade lepelen
Voorkeurshand
Links
Rechts

Score
Goed
Matig,…...druppen
Slecht

Tijd

Aantal
scheppen

……sec.

……………

Probleemgebieden
Lepel greep
Afstand van lepel tot mond
Morsen
Vloeiendheid
Anders, nl.___________________
Opmerkingen: ______________________________________________________
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13. Verpakking openen
Score
Goed
Matig
Slecht

Tijd
……….sec.

Probleemgebieden
Verpakking openen
Kracht
Fijne motoriek
Planning en organisatie
Koek uit verpakking halen
Anders, nl.____________________
Opmerkingen: ______________________________________________________

14. Veters strikken
Score
Goed
Matig
Slecht

Tijd
……….sec.

Probleemgebieden
Knoop leggen
Lus maken
Veter er omheen leggen
Lus doorhalen en aantrekken
Vloeiendheid
Planning en organisatie
Anders, nl.____________________
Opmerkingen: ______________________________________________________
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15. Broek aantrekken
Score
Goed
Matig
Slecht

Tijd
……….sec.

Techniek
Zitten
Staan
Eerst zitten, dan staan

Probleemgebieden
Benen door broekspijpen steken
Gulp dicht ritsen
Knoop dichtmaken
Anders, nl.___________________
Opmerkingen: ______________________________________________________

16. Poloshirt aantrekken
Score
Goed
Matig
Slecht

Tijd
……….sec.

Probleemgebieden
Hoofd door hals steken
Armen door mouwen steken
Knoop dichtmaken
Anders, nl.___________________
Opmerkingen: ______________________________________________________
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17. Body warmer aantrekken
Ervaring
Veel
Weinig
Geen

Zelfreflectie
Goed
Matig
Slecht

Score
Goed
Matig
Slecht

Tijd
……….sec.

Probleemgebieden
Armen door armsgaten steken
Rits aan de onderkant vastmaken
Rits omhoog ritsen
Anders, nl.___________________
Opmerkingen: ______________________________________________________

18. Hinkelen
Voorkeursbeen
Links
Rechts

Score
Goed
Matig
Slecht

Tijd
……….sec.

Probleemgebieden
Landen op de lijnen of buiten het vak
Vloeiendheid
Hinkelen op één been
Van één naar twee benen
Van twee naar één been
Balans houden in laatste vak
Anders, nl.___________________
Opmerkingen: ______________________________________________________
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Persoonskenmerken
Hieronder kan aangegeven worden of de volgende persoonskenmerken invloed hebben gehad op de
resultaten.
Slechte Concentratie
Angstig
Ongeorganiseerd
Weinig interesse
Zenuwachtig
Snel afgeleid
Gebrek aan doorzettingsvermogen
Perfectionistisch
Anders, nl.___________________

Algemene probleemgebieden
Hieronder kan aangegeven worden of de volgende probleemgebieden bij meerdere taken zijn
opgevallen.
Inzicht in taken
Houding
Balans
Kracht
Coördinatie
Vloeiendheid
Fijne motoriek
Grove motoriek
Planning en organisatie
Anders, nl.___________________
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