
 
Tabel 2.3.5b Kenmerken van vragenlijsten met Nederlandse normwaarden die gebruikt kunnen worden om van een algemene (niet-geselecteerde) 
populatie van kinderen van 0-18 jaar de motorische ontwikkeling te beoordelen. 

Vragenlijst Leeftijd 
doelgroep 

Wie neemt 
de test af? 

Inhoud Afnameduur a Valide? Betrouwbaar? Nederlandse 
normwaarden? 

Totale 
motoriek 

       

Ages and 
Stages 
Questionnaire 
(ASQ) 

144,145 ASQ-60; 
ASQ-48 

4-60 
maanden 
(19 
leeftijd 
gerelateer
de versies 
zijn 
beschikba
ar) 

Ouder(s) 6 vragen per domein in de 
volgende 5 domeinen: 
communicatie, grove motoriek, 
fijne motoriek, probleemoplossend 
vermogen en persoonlijk/sociaal  

10-15 
minuten 

ASQ-48 
Ja 
ASQ-60:  
Ja  

ASQ-48 
Ja 
ASQ-60: 
Ja 

Ja 

DCDDaily-Q146 5-8 jaar 
 

Ouder(s) Hiermee kan uitsluitend gescreend 
worden op DCD; 23 items (ADL-
activiteiten) worden beoordeeld 
van 1 (goed) tot 3 (slecht). De 
totaalscore bestaat uit de som van 
de 23 items (variërend van 23 
(goed) tot 69 (slecht). 

15 minuten Ja Ja Ja 

Groninger 
Motoriek 
Observatiescha
al / Motor 
Observation 
Questionnaire 

5-11 jaar 
 

Leerkrachtb  18 items met betrekking tot fijne 
en grove motoriek 

5 minuten Nee, niet voor 
de algemene 
populatie  
(onderzocht 
met M-ABC en 
DCDQ) 

- Ja 
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for teachers 
(MOQ-T) 

147 
DCD-Q 
(Nederlandse 
CVO)148-154  

5 – 15;6 
jaar 
 

Ouder(s) 15 vragen over grove motoriek, 
Fijne motoriek en schrijven 

10-15 
minuten 

Ja 
 
(onderzocht 
met de M-ABC 
en Groninger 
Motoriek 
Observatiesch
aal) 

Ja Ja 

Checklist 
Movement 
Assessment 
Battery for 
Children-2 

 
5-11+ jaar 

 
Leerkrachte
n** en/of 
ouders 
 

 
test de participatie van het kind; 
43 vragen onderverdeeld in 3 
delen: (a) gerelateerd aan 
functionele activiteiten in een 
stilstaande of voorspelbare 
omgeving, (b) gerelateerd aan 
functionele activiteiten in een 
bewegende, onvoorspelbare 
omgeving, en (c) gerelateerd aan 
het gedrag dat van invloed kan zijn 
op de motoriek van het kind 

 
 10-15 min. 

 
Nee, niet 
voldoende in 
de algemene 
populatie 
 

 
Nee, niet 
voldoende in 
de algemene 
populatie 
 

 
Ja 

aAfnameduur: geldt voor degene die de test afneemt 
bDit kan zowel een groeps- als een gymleerkracht zijn 
 


