HANDLEIDING

Herziene uitgave van de Reynell-Zinkin
ontwikkelingsschalen voor kinderen met een
visuele beperking

Voorzien van referentiewaarden voor Nederlandse kinderen
die slecht zien van 0 tot 48 maanden

M.P.J. Vervloed •
H. Timmer - van de Vosse ••
M.M. van Mens-Weisz ••
J.H.M. Hamers •••
•
••
•••

Vakgroep Orthopedagogiek: Ontwikkeling en Leren, Katholieke Universiteit Nijmegen
Bartiméus, Stichting voor onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele
handicap
Vakgroep Pedagogiek, Universiteit Utrecht

De oorspronkelijke Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen voor jonge visueel
gehandicapte kinderen is in 1979 uitgegeven door NFER Publishing Company Ltd.,
Darville House, 2 Oxford Road East, Windsor SL41DF, UK
ISBN 0 7005 02378
De handleiding van de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen kan besteld worden bij
Bartiméus, t.a.v. M. Voorburg, stafbureau, postbus 1003, 3700 BA Zeist.

Handleiding Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen, Vervloed e.a., April 1998, blz. 2

Voorwoord
Voor u ligt de Nederlandstalige handleiding van de Reynell-Zinkin
ontwikkelingsschalen. Het werk dat verricht is om tot deze handleiding te komen
vloeide voort uit de doctoraalscriptie pedagogiek van Hanneke Timmer-van de Vosse
(Van de Vosse, 1992). De stichting Bartiméus heeft vervolgens een projectaanvraag
van Marion van Mens-Weisz financieel en inhoudelijk ondersteund om een
vervolgonderzoek mogeijk te maken. Vervolgens is Mathijs Vervloed, die ten tijde van
het project evenals Marion van Mens-Weisz werkzaam was bij Bartiméus, in de
gelegenheid gesteld het project af te ronden. Getracht is, post hoc, met in de klinische
praktijk afgenomen schalen, een wetenschappelijk verantwoorde handleiding voor de
Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen te produceren. Deze handleiding kan de
oorspronkelijke Engelse handleiding vervangen. Wij zijn de uitgever van de ReynellZinkin developmental scales, NFER-Nelson Publishing Company Ltd., zeer erkentelijk
voor hun medewerking en voor hun toestemming om de herziene handleiding te
mogen uitgeven. Aan de handleiding is toegevoegd een beschrijving van een
onderzoek naar de constructie van nieuwe referentiewaarden voor Nederlandse
kinderen die slecht zien. Deze referentiewaarden zijn gebaseerd op de chronologische
leeftijd van de kinderen en komen in de plaats van de normen die gebaseerd zijn op
sociale ontwikkelingsleeftijden van Engelse kinderen die slecht zien.
De handleiding bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft kort de Reynell-Zinkin
ontwikkelingsschalen. In het tweede deel bespreken we het onderzoek om te komen
tot referentiewaarden gebaseerd op de chronologische leeftijd van de kinderen. In dit
deel vindt u ook gegevens over de betrouwbaarheid en de validiteit van de ReynellZinkin ontwikkelingsschalen. In het derde deel beschrijven we hoe de Reynell-Zinkin
ontwikkelingsschalen dienen te worden afgenomen en gescoord. De bijlagen bevatten
de referentiewaarden, de materiaallijst en het scoreformulier.
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Deel I
Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen
Inleiding
De Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen, 'developmental scales for young visually
handicapped children, part one mental development'1 zijn in 1979 gepubliceerd door
Joan Reynell. De handleiding bestaat uit twee artikelen waarin de theorie achter de
schalen (Reynell, & Zinkin, 1975) en het verloop van de ontwikkeling van visueel
gehandicapte kinderen (Reynell, 1978) worden beschreven.
De Reynell-Zinkin bestaat uit zes ontwikkelingsschalen. Indien het
ontwikkelingsniveau van een kind het niet toelaat deze zes schalen af te nemen kan
men het onderdeel communicatie invullen. Dit onderdeel is niet voorzien van normen
en is met name bedoeld voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van meervoudig
gehandicapte kinderen. De zes schalen van de Reynell-Zinkin zijn, met tussen
haakjes de oorspronkelijke Engelse naam en afkorting:
- Sociale aanpassing (Social adaptation, SA)
- Sensomotorisch begrip (Sensori-motor understanding, SMU)
- Exploratie van de omgeving (Exploration of the environment, EE)
- Reactie op geluid (Response to sound and verbal comprehension, VC)
- Vocalisaties en expressieve taal, structuur (Vocalisation & expressive language,
structure, ELS)
- Expressieve taal, woordenschat en inhoud (Expressive language, vocabulary and
content, ELC)
Het doel van de schalen is volgens Reynell (1979): '...to enable professional people,
concerned with young visually handicapped children, to have some guidelines for
assessment and developmental advice' (p.11). De bedoeling is dat de schalen
bijdragen aan het geven van geschikte adviezen aan ouders en verzorgers van visueel
gehandicapte kinderen met betrekking tot de dagelijkse zorg en alledaagse
activiteiten. Volgens Reynell (1979) is de kracht van de schalen dat: '...they give a
guide to the developmental stages the child has reached, and the progression of
subsequent stages, so that appropriate early teaching may be given' (p.11).
De Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen staan geheel ten dienste van de begeleiding
van visueel gehandicapte kinderen en er is een direct verband tussen 'assessment’ 2
en behandelen. Dit is een belangrijke reden waarom de Reynell-Zinkin
ontwikkelingsschalen in de ambulante begeleiding van visueel gehandicapte kinderen
worden gebruikt. Dit ondanks het feit dat er aan de Reynell-Zinkin
ontwikkelingsschalen ook beperkingen zitten. Zo zijn de stappen tussen de
verschillende items binnen een schaal soms erg groot, zijn er geen gegevens over
betrouwbaarheid en validiteit en ontbreken er schalen voor houding en motoriek,
sociale vaardigheden en ruimtelijke oriëntatie. Voor deze domeinen van de
ontwikkeling is de diagnosticus aangewezen op andere, vaak niet voor visueel
gehandicapte kinderen genormeerde, instrumenten.
1 Het tweede deel van de schalen 'motor development' is wel aangekondigd maar nooit gepubliceerd .
2 Assessment betekent letterlijk 'beoordeling' of 'schatting'. Omdat er geen goede vertaling van de term 'assessment'

voorhanden is die in psychologische terminologie voldoende duidelijk maakt hoe een 'assessment' schaal zich verhoudt tot
een 'test' en omdat de term 'assessment' is ingeburgerd in het psychologisch jargon, hebben wij er voor gekozen in deze
handleiding de onvertaalde term assessment te gebruiken.
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Reynell-Zinkin versus Reynell taalontwikkelingstest
Een substantieel onderdeel van de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen is ontleend
aan de Reynell Developmental Language Scales (Reynell, & Huntley, 1987), welke
ook in Nederland gebruikt worden (Bomers, & Mugge, 1989). Met name de schalen
verbaal begrip in beide instrumenten vertonen grote mate van gelijkenis. Er zijn echter
enige wezenlijke verschillen tussen beide instrumenten:
- De Reynell taalontwikkelingstest is een psychometrisch onderbouwde test, wat
betreft betrouwbaarheid en validiteit, en is voorzien van normen voor kinderen
tussen de één en zeven jaar. De Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen zijn, zoals
gezegd, slechts ten dele psychometrisch onderzocht en de normen zijn
gerelateerd aan de sociale ontwikkelingsleeftijden van kinderen van nul tot vijf jaar.
- De Reynell taalontwikkelingstest bevat aparte instructies voor kinderen met
gehoorstoornissen, twee-talige kinderen en kinderen die geen Engels spreken. De
Reynell Zinkin ontwikkelingsschalen kennen deze aparte instructies niet.
Overigens kent de Reynell taalontwikkelingstest alleen normen voor normale en
Engels sprekende kinderen. De andere groepen zijn te heterogeen om aparte
normen voor te ontwikkelen (Reynell, & Huntley, 1987).
- De Reynell taalontwikkelingstest is gebaseerd op het normale patroon en verloop
van de taalontwikkeling. De expressieve taalschaal kent drie componenten
(structuur, woordenschat en inhoud), die deels parallel en deels sequentieel
verlopen. Standaardscores worden echter alleen voor de totale expressieve
taalschaal gegeven en niet voor de afzonderlijke componenten. Voor de
afzonderlijke componenten worden wel scores in grafische vorm gegeven. De
Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen gaan uit van een ander verloop van de
taalontwikkeling bij visueel gehandicapte kinderen. De expressieve schaal is
gesplitst in een schaal ‘Structuur’ en een gecombineerde schaal ‘Woordenschat
en Inhoud’. Voor deze beide componenten van expressieve taal zijn aparte sociale
ontwikkelingsleeftijden berekend. De reden hiervoor is dat volgens Reynell en
Huntley (1987) visueel gehandicapte kinderen moeite hebben taal te verbinden
met concrete referenten, terwijl ze oppervlakkig gezien vloeiend spreken3.
- De Reynell taalontwikkelingstest kent een aparte vorm van de verbaal-begripschaal voor meervoudig gehandicapte kinderen. In deze B-vorm worden minder
voorwerpen gebruikt die door middel van oogfixaties aangewezen kunnen worden.
Gezien de problemen met visueel fixeren kennen de Reynell-Zinkin
ontwikkelingsschalen deze B-vorm niet.
- Met betrekking tot het gebruikte materiaal zijn er enige verschillen. In de ReynellZinkin ontwikkelingsschalen worden andere voorwerpen gebruikt. Alle voorwerpen
zijn op ware grootte om visueel gehandicapte kinderen niet in verwarring te
brengen. Miniatuur voorwerpen worden niet gebruikt. Bij items waar een keuze
moet worden gemaakt gebruikt de Reynell-Zinkin minder voorwerpen per item,
namelijk drie, dan de Reynell taalontwikkelingstest. Een reden wordt hiervoor niet
gegeven. Verondersteld mag echter worden dat de keuze tot drie beperkt is, omdat
bij meer voorwerpen waarschijnlijk eerder het vermogen om overzicht te houden
en geheugencapaciteiten worden gemeten en niet het taalbegrip.

3 Of dit werkelijk zo is valt te bezien (zie bijvoorbeeld Warren, 1994). Een discussie

hierover valt echter buiten het bereik van deze handleiding.
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Deel II
Onderzoek naar nieuwe referentiewaarden voor
kinderen die slecht zien
Inleiding
De oorspronkelijke Reynell-Zinkin schalen zijn slechts ten dele psychometrisch
onderzocht. Dit komt omdat de aard van de schalen, de heterogeniteit van de
verschillende populaties visueel gehandicapte kinderen (blind, slechtziend,
meervoudig gehandicapt) en de problemen met het bereiken van enige vorm van
standaardisatie, statistische analyses in de weg staan. Reynell en Zinkin vinden het
verder onrealistisch de ontwikkeling van visueel gehandicapte kinderen af te zetten
tegen de ontwikkeling van ziende kinderen (Reynell, 1979). Zij hebben daarom voor
de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen globale normen ontwikkeld voor blinde,
slechtziende maar toch ook voor ziende kinderen. Overigens zijn deze globale normen
afgezet tegen de sociale ontwikkelingsleeftijd, welke gemeten is met de MaxfieldBuchholtz schalen (1957) of de Williams scale (1956). De normen zijn niet afgezet
tegen de chronologische leeftijd, omdat deze voor kinderen met een
ontwikkelingsachterstand weinig zeggend is. Reynell (1979) geeft drie toepassingen
voor de normen. Zij vormen een indicatie voor:
1) de mate van progressie van een individueel kind
2) specifieke terreinen waarop de ontwikkeling moeizaam verloopt
3) de snelheid van ontwikkeling van een kind vergeleken met kinderen met
vergelijkbare visuele beperkingen
Doordat met ruwe in plaats van standaardscores wordt gewerkt, kunnen de scores
op verschillende schalen niet met elkaar vergeleken worden. Er kunnen daarom geen
uitspraken worden gedaan over de specifieke terreinen waarop de ontwikkeling
moeizaam verloopt. Een kind vergelijken met het gemiddelde van de groep waartoe
het behoort (blind, slechtziend of ziend) wordt bemoeilijkt door het feit dat de
normscores verwijzen naar ontwikkelingsleeftijden op de Maxfield-Buchholtz of
Williams scale en niet naar chronologische ontwikkelingsleeftijden. Deze getrapte
werkwijze laat ons inziens geen vergelijking toe van een kind ten opzichte van de
groep als men zijn of haar score op de Maxfield-Buchholtz of Williams scale niet kent.
Slechts de eerste toepassing is ons inziens op dit moment psychometrisch
verantwoord.
In de praktijk van de ambulante begeleiding is gebleken dat de globale normen
van de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen niet voldoen. Er bestond het vermoeden
dat de normscores de ontwikkeling van visueel gehandicapte Nederlandse kinderen
overschat. Met name op cognitief gebied lijken de kinderen in de alledaagse praktijk
minder te presteren dan op grond van de Reynell-Zinkin score wordt verondersteld. In
een scriptieonderzoek is dit vermoeden onderzocht en bevestigd (Van de Vosse,
1992; Timmer-Van de Vosse, Hamers, & Van Mens-Weisz, 1994). De 110 blinde en
slechtziende kinderen uit de populatie van Bartiméus ontwikkelden zich significant
afwijkend van de populatie van 108 blinde en slechtziende kinderen waarop de
Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen zijn gebaseerd. Het verschil in scores werd door
Van de Vosse (1992) geheel verklaard door het feit dat Reynell en Zinkin gebruik
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maakten van de scores op de Maxfield-Buchholtz of Williams scale in plaats van de
chronologische leeftijd.
Gebruikmakend van een deel van de data van het onderzoek van Van de Vosse
is een vervolgonderzoek gestart. Doel van dit onderzoek was nieuwe
referentiewaarden4 te ontwikkelen voor de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen
gebaseerd op data verkregen bij slechtziende kinderen die in begeleiding zijn bij
Bartiméus. Om de referentiegroep zo homogeen mogelijk te houden is er voor
gekozen om alleen enkelvoudig slechtziende kinderen in het onderzoek op te nemen.
Bij Bartiméus zijn maar een gering aantal enkelvoudig gehandicapte blinde kinderen
in begeleiding. Het is daarom niet mogelijk geweest om ook voor de groep blinde
kinderen referentiewaarden te berekenen5. Ten gevolge van het post hoc karakter van
dit onderzoek zijn geen ziende kinderen onderzocht. De Reynell-Zinkin
ontwikkelingsschalen schetsen derhalve alleen de ontwikkeling van kinderen die
slecht zien.

Methode van onderzoek
Opzet
Voor de berekening van de referentiewaarden is gebruik gemaakt van reeds eerder
afgenomen Reynell-Zinkin schalen. Alle afnames zijn gedaan in het kader van de
reguliere begeleiding en niet specifiek voor de berekening van referentiewaarden. De
afnames vonden plaats tussen 1986 en 1996 door acht ervaren pedagogen en
psychologen van de ambulante begeleiding van centrum Bartiméus. Gezien het post
hoc karakter van dit onderzoek was het niet mogelijk de wijze van afnemen van de
Reynell-Zinkin schalen te trainen totdat een bepaalde mate van overeenstemming
tussen de proefleiders is bereikt. Evenmin zijn de proefpersonen aselect toegewezen
aan de proefleiders.

Referentiegroep
Voor de berekening van sommige betrouwbaarheids- en validiteitsgegevens is gebruik
gemaakt van een bestand waarin ook scores van kinderen waren opgenomen die
naast de visuele beperking bijkomende beperkingen hadden. Alle andere
berekeningen, onder andere met betrekking tot de referentiewaarden, zijn uitgevoerd
op een bestand van 82 slechtziende kinderen zonder bijkomende beperkingen anders
dan de visuele beperking. Slechtziendheid is onderscheiden van blindheid door de
volgende functionele definitie: "Slechtziend is een kind waarbij het grijpen van een
voorwerp rechtstreeks geleid wordt door het gezichtsvermogen". Deze definitie is
conform de definitie die Reynell en Zinkin hanteerden in hun onderzoek (Reynell,
1979). Een nadeel van deze definitie van slechtziendheid is dat motorisch beperkte
4 Met opzet spreken we niet van normen omdat dit een te pretentieuze term zou zijn. De term 'referentiewaarden' geeft

beter de status van de te construeren waarden aan dan de term 'norm'
5 Voor blinde kinderen is men bijv. aangewezen op de (Engelse) Williams Intelligence Test for children with defective vision
(Williams, 1956), de Perkins-Binet tests of intelligence for the blind (Davis, 1980) der Bielefelder Entwicklungstest für blinde
Klein- and Vorschulkinder (Brambring et al., 1987) of der Beobachtungsbögen zur Frühförderung blinder Klein- und
Vorschulkinder (Brambring, Gennat, & Gosch).
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kinderen mogelijk onterecht blind worden genoemd als zij niet visueel geleid kunnen
reiken en pakken. Bij toekomstig onderzoek heeft een indeling op grond van een
visustest de voorkeur. Zeker nu het mogelijk is bij jonge kinderen en meervoudig
gehandicapte kinderen de visus te bepalen met behulp van 'grating procedures' (bijv.
Teller Acuity Test, Cardiff Acuity Test en Ganspoel Raster Test). De visus van alle
onderzochte kinderen is minder dan 20/60. Dit komt doordat alle kinderen ten tijde van
het onderzoek in begeleiding waren bij Bartiméus en kinderen alleen tot de zorg van
Bartiméus worden toegelaten indien hun visus minder is dan 20/60. Omdat na de
vierde verjaardag bijna geen Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen zijn afgenomen
beperkt dit onderzoek zich tot kinderen met een leeftijd tot 4 jaar6. Slechts één afname
per kind is in de berekeningen opgenomen.
Opzet van dit onderzoek was referentiewaarden per leeftijdsgroep te berekenen.
De kinderen zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen van 6 maanden. Gekozen is voor een
interval van zes maanden in plaats van drie maanden zoals in de oorspronkelijke
studies van Reynell en Zinkin omdat de aantallen kinderen per leeftijdsgroep anders
te klein zou worden. In Tabel 1 staan de aantallen kinderen per leeftijdsgroep, de
gemiddelde chronologische leeftijd per leeftijdsgroep en het aantal en percentage
jongens in de onderzoekspopulatie.
Tabel 1

Leeftijdsgroep, testleeftijd en sekse

Groep
in
maanden

n

0- 6
7-12
13-18
19-24
25-30
31-36
37-42
43-48

8
11
13
12
10
14
8
6

Testleeftijd

Geslacht manlijk

M

SD

n

%

5.1
9.4
15.0
21.7
26.9
33.6
39.8
45.2

0.8
1.7
1.5
1.6
1.5
1.8
1.5
1.7

4
5
7
7
5
7
5
4

50.0
45.0
53.8
58.3
50.0
50.0
62.5
66.7

In totaal namen er 44 jongens en 38 meisjes aan het onderzoek deel. De kinderen
wonen verspreid over 8 provincies (zie Tabel 2). Van de 82 kinderen waren er 34 het
oudste kind in het gezin en 48 tweede of later in de kinderrij. Wat betreft gezinsgrootte
waren: 22 kinderen enig kind, 34 kinderen hebben één broertje of zusje en 26 kinderen
hebben meer dan één broertje of zusje. Negen kinderen hebben een ouder of jonger
broertje of zusje dat ook visueel gehandicapt is. Acht kinderen hebben een visueel
gehandicapte vader of moeder. Voor drie kinderen geldt dat ze zowel een ouder als
broertje of zusje hebben dat visueel gehandicapt is. De oorzaak van de visuele
6 De reden hiervoor is ten eerste dat de psychologen en pedagogen van Bartiméus vinden dat de Reynell-Zinkin

ontwikkelingsschalen het niveau van de ontwikkeling van oudere peuters overschatten. Ten tweede zijn er vanaf drie jaar
ontwikkelingsschalen en intelligentietests voor ziende kinderen beschikbaar, die, met enige aanpassingen, een goede
indicatie geven van het ontwikkelingsniveau van een visueel gehandicapt kind.

Handleiding Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen, Vervloed e.a., April 1998, blz. 10

handicap is voor 39 kinderen genetisch bepaald. Voor 24 kinderen is het nietgenetisch en voor 19 kinderen is het niet bekend of de oorzaak al dan niet genetisch
bepaald is. De oogheelkundige diagnoses staan vermeld in tabel 3.
Tabel 2
Afkomst naar provincie

Provincie

Tabel 3
Oogheelkundige diagnose

n

Friesland
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Flevoland

1
24
19
17
8
8
4
1
-----82

Diagnose

Albinisme
Cataract
Coloboom
Aniridie
Tapetoretinale degeneratie
Nystagmus
Achromatopsie
Amaurosis congenita van Leber
Peters anomalie
Cerebrale Visus Stoornis
Opticus hypoplasie
Chorioretinitis
Nervus opticus atrofie
Myopia gravor
Retinoblastoom
Retinopathie van de prematuur
Glaucoom
Retinoschisis
Persisterend hyperplastisch glasvocht
Onbekend
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n

17
10
10
7
6
6
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
-----82

Resultaten
Itemanalyse
De items van de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen worden dichotoom gescoord, in
dit geval of het item wel of niet wordt beheerst. Een test met dichotome scores
differentieert het best wanneer de moeilijkheidsgraden (p-waarden) variëren tussen
0.10 en 0.90, terwijl de gemiddelde moeilijkheidsgraad 0.50 bedraagt (Nunnally, &
Bernstein, 1994). De Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen zijn echter niet opgezet als
ontwikkelingstest om kinderen van elkaar te kunnen onderscheiden of om
voorspellingen te kunnen doen maar 'assessment' schalen, die klinisch gebruikt
kunnen worden bij het opstellen van behandelingsplannen. Indien een p-waarde lager
dan 0.10 of hoger dan 0.90 is kan het betreffende item toch relevant zijn. Juist
vaardigheden die kinderen zelden of juist heel vaak vertonen kunnen aanleiding geven
tot interventie indien een individueel kind deze vaardigheid wel, respectievelijk, niet
beheerst. Wel kan gesteld worden dat items die helemaal niet spreiden (p=0.0 of p=1)
ook voor een 'assessment' schaal niet relevant zijn en beter verwijderd kunnen
worden. In Tabel 4 staan de items die bij de onderzochte kinderen geen spreiding
vertoonden en daarom beter uit de schalen verwijderd kunnen worden. Dat vooral de
laatste items van de taalschalen niet spreiden wordt waarschijnlijk veroorzaakt door
het feit dat geen kinderen ouder dan vier jaar zijn onderzocht.
Tabel 4

Reynell-Zinkin items zonder spreiding

Item

p

Omschrijving item

SA1
SA2

1.0
1.0

Kind glimlacht
Kind lacht

SM1

1.0

Actief grijpen van object wanneer het in de hand gegeven wordt

VC35
VC36

0.0
0.0

Zoek het kopje waarin het potlood zit
Doe het andere kopje in de doos

ELS19
ELS20
ELS21
ELS22

0.0
0.0
0.0
0.0

Juiste vormen van verleden tijd
Juist gebruik van de toekomende tijd
Bijna alle zinnen zijn correct en compleet
Complexe zinnen (als, omdat)

ELC12
ELC13
ELC14
ELC15
ELC16
ELC17
ELC18

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Kam op omgekeerde doos, 'waar is de kam ?'
'Wat deed ik ?', op kind zijn/haar hand tikken
'wat deed ik ?', een snoepje in de han stoppen
'wat deed ik ?', rinkelen met een bel
'wat deed ik ?', in mijn handen klappen
'wat gebeurde er ?', leg hand kind op de auto en duw die vooruit
'wat gebeurde er ?', help het kind een toren van drie blokken te bouwen.
Duw de toren om.
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Betrouwbaarheid
Proefleidereffect
Omdat dit onderzoek een post hoc onderzoek betreft zijn geen kinderen door
meerdere proefleiders onderzocht (inter-beoordelaars-betrouwbaarheid). Het
proefleidereffect is daarom onderzocht in een hierarchische variantieanalyse, waarin
per schaal het effect van de proefleider na het effect van leeftijdsgroep is onderzocht.
Het proefleiderseffect kon worden berekend voor twee proefleiders die over
verschillende leeftijdsgroepen meerdere kinderen onderzocht hebben. De overige zes
proefleiders hadden te weinig kinderen onderzocht om een zinvolle bijdrage te kunnen
leveren aan dit onderzoek. Een significant effect van de proefleider werd alleen
gevonden voor de score op de schaal ‘sensomotorisch begrip’, F(1,25)=7.96, p < .01.
Voor de andere subschalen werd geen significant effect gevonden.
Overigens moet worden aangetekend dat proefleidereffecten niet makkelijk te
scheiden zijn van variatie in de prestaties van de kinderen bij het type
psychometrische instrumenten waartoe de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen
behoort. Dit onderscheid is pas mogelijk bij volledige randomizatie bij grote aantallen
proefpersonen (zie Van der Meulen, & Smrkovsky, 1983).

Interne consistentie
Met behulp van Cronbachs alpha is de interne consistentie per schaal berekend.
Omdat de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen dichotoom worden gescoord moet
eigenlijk de KR-20 berekend worden (Drenth, & Sijtsma, 1992). De KR-20 is een
speciale variant van Cronbach’s alpha voor dichotome variabelen. Gezien de
bekendheid van Cronbachs alpha als maat voor interne consistentiehomogeniteit is er
voor gekozen deze maat hier te presenteren (Tabel 5). Items zonder spreiding (zie
Tabel 4) zijn meegenomen in de berekening. Weglaten van de items uit Tabel 4 zal
leiden tot hogere alpha’s.
Tabel 5

Homogeniteit (Cronbach alpha)

leeftijdsgroep in maanden
schaal

SA
SM
EE
VC
ELS
ELC

0-6

-.08
.67
0.00
.43
.55
-

7-12

.68
-.47
.57
.78
.43
-

13-18

19-24

25-30

.73
.82
.75
.63
.57
-

.86
.83
.83
.88
.84
.71

.73
.76
.77
.88
.90
.72

31-36

.67
.67
.55
.91
.69
.86

37-42

.72
.69
.55
.97
.97
.92

43-48

0.00
.80
0.00
.94
.51
.78

In Figuur 1 is grafisch weergegeven de leeftijden waarop de interne consistentie een
redelijke betrouwbaarheid heeft van ≥ .65, deze richtlijn is ontleend aan Eggen en
Sanders (1993). In het eerste half jaar is alleen de schaal Sensomotorisch begrip (SM)
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betrouwbaar af te nemen. De taalschalen worden vanaf 19 maanden betrouwbaar,
met uitzondering van de schaal Verbaal Begrip (VC), die tussen een 1/2 en 1 jaar ook
betrouwbaar is. Sociale Aanpassing (SA) is tussen 7 maanden en 3 1/2 jaar
betrouwbaar af te nemen. Exploratie van de Omgeving (EE) is slechts kort
betrouwbaar af te nemen, namelijk tussen 11/2 en 21/2 jaar.

Figuur 1, Grafische weergave betrouwbaarheid voor ≥ 0.65
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48
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_________________
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________________________

ELC

______________________________

Stabiliteit
Voor de berekening van de stabiliteit is gebruik gemaakt van een groter bestand
waarin ook herhaalde afnames van kinderen voorkwamen. Dit bestand bestaat uit 260
afnames van de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen bij 132 kinderen onder de vier
jaar. Pearson produkt-moment correlaties zijn berekend voor de afnames waartussen
één (6 tot 12 maanden) of twee (7 tot 18 maanden) leeftijdsgroepen verschil bestaat,
ongeacht de leeftijd van het kind bij de eerste afname en het hebben van extra
handicaps of beperkingen (zie Tabel 6). De verschillende schalen vertonen en
redelijke tot hoge mate van stabiliteit in perioden van minimaal een half jaar en
maximaal anderhalf jaar. Alleen de stabiliteit van de schaal ELC is matig.
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Tabel 6

Stabiliteit

Pearson correlaties bij
verschil in leeftijdsgroepen van
Schaal

6 tot 12 mnd
r*
n

SA
SM
EE
VC
ELS
ELC

.88
.92
.90
.89
.85
.69

45
46
46
46
45
44

7 tot 18 mnd
r*
n

.89
.90
.76
.82
.87
-.-

20
21
20
21
21
-

* Alle p-waarden < .001

Rijping
Bij een onwikkelingsschaal kan men verwachten dat kinderen met het toenemen van
de leeftijd beter gaan presteren. Om dit te onderzoeken zijn de test-hertest7 gegevens
bestudeerd voor die kinderen die tweemaal getest zijn met een interval van één
leeftijdsgroep (6 tot 12 maanden). In Tabel 7 is te zien dat voor alle schalen de
verschillen tussen beide afnames significant en in de verwachte richting zijn. Het
verschil voor de schaal Expressieve Taal, Inhoud (ELC) is ook significant omdat bij
eenzijdige toetsing de p-waarde gehalveerd mag worden. Met andere woorden, de
Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen zijn in staat progressie in de ontwikkeling te
meten.
Tabel 7

schaal

SA
SM
EE
VC
ELS
ELC

Test-hertest scores

M1

S1

6.36
7.46
2.78
5.83
5.18
.16

2.98
3.92
2.98
3.96
3.00
.81

M2

8.84
10.78
5.11
8.96
7.78
.68

S2

M1- M2

T

df

3.30
4.22
3.13
4.25
2.98
2.26

2.48
3.32
2.33
3.13
2.60
.52

-10.60
-13.27
-11.27
-10.70
-10.53
-1.93

44
45
45
45
44
43

P

<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
.060

7 Gewoonlijk worden test-hertest gegevens gebruikt om leer- en rijpingseffecten uit te sluiten. In het huidige onderzoek

verwachten we juist rijpingseffecten en willen we significante verschillen vinden.
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Standaardmeetfout
Drenth en Sijtsma (1992) definiëren de standaardmeetfout als de spreiding van de
verdeling bij herhaalde testafnames. Bij de standaardmeetfout gaat het er om in
hoeverre de testscore bij eenzelfde proefpersoon consistent is en zijn ware score
weergeeft. De standaardmeetfout voor de ruwe scores is berekend voor alle
leeftijdsgroepen (zie Tabel 8), volgens de formule:

𝑆𝑒 = 𝑆𝐷𝑥 √1 − 𝑟𝑥𝑥
Waarin:

Se = de standaardmeetfout
SDx = standaarddeviatie van de (sub)schaal
rxx = betrouwbaarheid van de (sub)schaal

Voor de betrouwbaarheid van de subschaal is gebruik gemaakt van de alphacoëfficiënten uit Tabel 5. Door de standaardmeetfout te vermenigvuldigen met de zscore die hoort bij het gekozen significantieniveau in de normaalverdeling kan men
betrouwbaarheidsintervallen creëren rondom de gevonden ruwe scores. Door de
standaardmeetfout te vermenigvuldigen met 1,96 en dit product, respectievelijk, op te
tellen bij en aftetrekken van de gevonden ruwe score verkrijgt men bij benadering het
95% betrouwbaarheidsinterval voor deze ruwe score. Op deze wijze schatten we dat
met 95% nauwkeurigheid de echte of ware score die hoort bij de gevonden ruwe score
binnen dit interval ligt.
Bijvoorbeeld, een kind van 30 maanden heeft een score van 12 op de schaal
Sociale aanpassing. De standaardmeetfout bedraagt 1.31 (zie Tabel 8). Met 95%
zekerheid is te stellen dat de ware score behorend bij de ruwe score van 12 ligt in het
interval 12 ± 1,96 x 1.31, dat wil zeggen tussen 9.43 en 14.57.
Tabel 8

Standaardmeetfout

Leeftijdsgroep in maanden
Schaal

0-6

7-12

13-18

19-24

25-30

31-36

37-42

43-48

SA

.74

.81

1.01

1.17

1.31

.92

1.01

.55

SM

1.04

.91

1.19

1.25

1.43

1.38

1.22

.97

EE

.46

.73

.99

.99

.97

.80

.48

.45

VC

.85

.97

.88

1.35

1.44

1.46

1.63

1.77

ELS

.84

.67

.87

1.22

1.20

.91

1.00

.69

ELC

-

-

-

.54

1.06

1.12

1.21

.53
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Validiteit
De validiteit van een test geeft de mate aan waarin een test aan zijn doel beantwoordt.
Voor de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen hebben we de begripsvaliditeit, dat wil
zeggen de test als afspiegeling van een hypothetisch begrip, onderzocht middels de
intercorrelaties van de schalen, de factorstructuur en de samenhang met persoonsen omgevingsvariabelen. Wat betreft de externe validiteit is onderzocht of de schalen
een onderscheid maken tussen enkelvoudig en meervoudig visueel gehandicapte
kinderen. De gelijktijdige validiteit (concurrent validity) kan niet bepaald worden, omdat
ten tijden van het huidige onderzoek er geen betrouwbare, valide en voor Nederlandse
visueel beperkte kinderen genormeerde instrumenten beschikbaar waren. Hoogstens
kan in toekomstig onderzoek gebruik worden gemaakt van de voor visueel
gehandicapte kinderen van 2 tot 30 maanden aangepaste versie van de BOS 2-30
(Smrkovsky, Looijestijn, Wiegman, & Dik, 1996). Voor deze aangepaste BOS versie
zijn echter geen normen ontwikkeld. De predictieve validiteit is irrelevant, omdat de
Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen een 'assessment' instrument vormen en geen
test. Echter voor de klinische praktijk kan het interessant zijn om te bestuderen of de
aparte schalen correleren met bepaalde vaardigheden. Te denken valt aan correlaties
tussen de taalschalen en tests voor taalvaardigheden en correlaties tussen de schaal
voor sensomotorisch begrip en bijvoorbeeld performale intelligentie. Voor de huidige
populaties zijn echter geen criteriumtests beschikbaar.

Intercorrelaties
In bijlage A zijn de significante correlaties tussen de schalen per leeftijdsgroep
vermeld. De hoogte van de correlaties verandert niet over de verschillende leeftijden.
Aan verschillen en overeenkomsten tussen de afzonderlijke schalen kan men
derhalve per leeftijdsgroep dezelfde waarde toekennen. De significante correlaties zijn
in het algemeen hoog. Dit duidt erop dat de afzonderlijke schalen gemeenschappelijke
informatie bevatten. Voor de jongste en oudste leeftijdsgroepen geldt echter dat er
weinig significante intercorrelaties zijn, hetgeen erop kan duiden dat de afzonderlijke
schalen specifieke informatie bevatten voor deze leeftijdsgroepen. Om dit te
onderbouwen is een analyse van de factorstructuur nodig.

Factorstructuur
De factorstructuur van de schalen is bestudeerd om te bekijken of er één of meerdere
onderliggende factoren zijn aan te wijzen. Een principale componenten analyse met
varimax rotatie is uitgevoerd op de ruwe scores. Om voldoende cases in de analyse
te hebben is de factor analyse uitgevoerd voor de totale groep (N=82). De
factoroplossing is apart gecontroleerd voor de jongste (0-24 maanden) en oudste (2548 maanden) kinderen. Alle analyses leverde één factor op met een eigenwaarde ≥ 1.
Voor de totale groep kon 88% van de variantie verklaard worden door deze factor. Alle
schalen hebben een factorlading > .40. De gevonden factor omvat de algehele
cognitieve ontwikkeling en de sociale en praktische zelfredzaamheid. Deze uitkomst
betekent dat geen valide uitspraken over de afzonderlijke domeinen, die gemeten
worden door de aparte schalen, gedaan kunnen worden. Uitspraken over afzonderlijke
schaalscores zijn louter descriptief.
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Samenhang schaalscores met proefpersonen en omgeving
De leeftijd van het kind bepaalt de groep waarvoor een referentiewaarde wordt
berekend. Andere variabelen zouden eveneens aanleiding kunnen geven tot de
constructie van een referentiegroep. Voorafgaand aan de berekening van de
referentiewaarden is daarom bekeken of er een hoofdeffect is op de subtestscores
van de volgende variabelen: sekse, gezinsgrootte, al dan niet genetisch zijn van de
oogheelkundige aandoening, plaats in de kinderrij en diagnose. De verschillende
diagnoses zijn eerst geclusterd in vier groepen aandoeningen: cerebraal en nervus
opticus, retinaal, malformaties aan het oog en albinisme. In afzonderlijke multivariate
analyses is het effect van deze variabelen onderzocht na de bijdrage aan de
testvariantie van de leeftijdsgroep. Voor geen van de genoemde variabelen werd een
significant hoofdeffect gevonden.
Per leeftijdsgroep is de correlatie tussen schaalscore en testleeftijd onderzocht.
Slecht één significante correlatie is gevonden. Voor de kinderen van 30-35 maanden
bestaat er een significante correlatie van .75 ( p < .05) tussen de inhoud van de
expressieve taal en de exacte leeftijden binnen de groep waarop de kinderen getest
zijn. De overige 47 correlaties zijn niet significant. Het is daarom niet nodig
referentiewaarden te ontwikkelen voor specifiekere leeftijdsgroepen8.
Gegevens over leeftijd, opleiding en beroep van de ouders, zwangerschapsduur
en urbanisatiegraad zijn niet bekend. Gezien de uitkomsten van in Nederland veel
gebruikte ontwikkelingsschalen, zoals de KID-N (Schneider, Loots, & Reuter, 1990)
en de BOS 2-30 (van der Meulen, & Smrkovsky, 1983), worden met betrekking tot
deze variabelen geen significante effecten verwacht.

Externe validiteit
Voor het onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de schalen hadden wij
niet de beschikking over gelijktijdig of later afgenomen testen of ontwikkelingsschalen.
Een indruk van de 'concurrent', respectievelijk, predictieve validiteit is daarom niet te
verkrijgen. Wel hebben we gekeken of het hebben van meervoudige beperkingen een
significante factor is in de schaalscores van de Reynell-Zinkin. De verwachting is dat
meervoudig gehandicapte kinderen significant lager scoren dan enkelvoudig visueel
gehandicapte kinderen. Voor deze analyse hebben we gebruik gemaakt van een
bestand van enkel- (n=67) en meervoudig (n=53) visueel gehandicapte kinderen. Van
elk kind is alleen de eerste testafname in de analyse opgenomen. In een multivariate
analyse met leeftijd als covariaat bleek dat na de correctie voor de leeftijd het enkel
danwel meervoudig beperkt zijn een significante factor is, F(6,112) = 6.92, p < .001.
Per leeftijdsgroep is in univariate analyses gekeken of handicap een significante factor
is. In Figuur 2 is dit grafisch weergegeven.

8 Bij de constructie van de grafische weergave van 'smoothed' schaalscores zijn wel scores voor specifiekere leeftijden

berekend. Deze tussenliggende leeftijden zijn echter alleen berekend om vloeiende en daardoor makkelijker afleesbare
krommen te tekenen.
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Figuur 2, Leeftijd waarop de factor enkel/meervoudig gehandicapt significant is
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Na 21/2 jaar zijn bijna geen meervoudig gehandicapte kinderen onderzocht met de
Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen, derhalve is handicap geen significante factor
vanaf deze leeftijd. In het algemeen scoorden de meervoudig gehandicapte kinderen
lager dan de enkelvoudig visueel gehandicapte kinderen. Of deze scores per
leeftijdsgroep significant lager waren is bepaald in afzonderlijke t-testen. Omdat er nu
minder ontbrekende waarden zijn konden deze t-testen over meer proefpersonen
berekend worden. In Tabel 9 staan de gevonden verschilscores tussen enkelvoudig
en meervoudig visueel gehandicapte kinderen per schaal en leeftijdsgroep. In bijna
alle gevallen scoren de enkelvoudig gehandicapte kinderen hoger dan de meervoudig
gehandicapte kinderen. Bij de interpretatie van de scores van enkelvoudig en
meervoudig gehandicapte kinderen dient men te bedenken dat het hier
groepsgemiddelden betreft. De absolute verschillen in ruwe scores voor kinderen tot
13 maanden zijn klein en daardoor voor de 'assessment' van individuele kinderen
nauwelijks klinisch toepasbaar.
In een multivariate analyse met leeftijd en handicap als factor is vervolgens
gekeken of het verschil in scores over de eerste 30 maanden significant groter wordt
met het toenemen van de leeftijd. Ondanks een statistisch significant interactie-effect,
F(36, 590) = 2.66, p < .001, werd geen significante toename van de verschillen in
scores tussen enkelvoudig en meervoudig gehandicapte kinderen gevonden.

Handleiding Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen, Vervloed e.a., April 1998, blz. 19

Tabel 9, Verschilscores tussen enkelvoudig en meervoudig gehandicapte kinderen per
leeftijdsgroep tot 21/2 jaar (totaal N=127)

Schaal

0-6

7-12

13-18

19-24

25-30

SA

0.1

0.6

2.4*

4.4*

1.9

SM

0.6*

0.6

3.8*

4.1*

5.4*

0.8*

2.4*

3.3*

3.5*

1.5*

2.5*

3.3*

2.4

0.7*

3.2*

2.7*

4.2*

0

0

0.4

1.0

EE
VC

-0.8
1.9*

ELS

-0.6

ELC

0

* t-test significant bij enkelzijdige toetsing, p < .05

Referentiewaarden
Per leeftijdsgroep zijn de gemiddelden en standaarddeviaties berekend voor de zes
schalen. Twee proefpersonen met extreme waarden (outliers) zijn bij enige
berekeningen verwijderd. Proefpersoon 81 in de leeftijdsgroep 7-12 maanden is
verwijderd bij de berekening van referentiewaarden voor de schalen SA, VC en ELS.
Proefpersoon 37 in de leeftijdsgroep 37-42 maanden is verwijderd uit de schalen VC,
ELS en ELC. In Tabel 1 is te zien dat de gemiddelde leeftijd waarop de kinderen getest
zijn goed overeenkomt met het midden van de leeftijdsgroepen, met uitzondering van
de testleeftijd in de groep 0-6 maanden. De gemiddelde testleeftijd was hier 5.1
maanden. In de tabellen en grafieken (zie de bijlagen) staan de leeftijden die
overeenkomen met het midden van de leeftijdsgroep, alleen voor de eerste groep
hebben we zes in plaats van drie maanden aangehouden. De leeftijdsgroepen in het
onderzoek verschillen telkens zes maanden. Intervallen per drie maanden zijn
verkregen door lineaire interpolatie. Voor de tabellen en grafieken is gebruik gemaakt
van 'smoothed' gemiddelden en standaardeviaties. De procedure die hiervoor is
gebruikt is afkomstig van de Reynell Developmental Language Scales (Reynell, &
Huntley, 1987) en is waarschijnlijk ook gebruikt voor de Reynell-Zinkin scales
(Reynell-Zinkin, 1979). De gebruikte formule luidt:
Hierbij is het 'smoothed' gemiddelde of standaarddeviatie en M het gemiddelde of de
standaarddeviatie op leeftijd n, n+1 of n-1.
In bijlage B staan de gemiddelde scores en standaarddeviaties per schaal voor de
verschillende leeftijdsgroepen vermeld. Een grafische weergave van de scores uit
bijlage B staat in bijlage C. In bijlage D staan de percentielscores voor de ruwe scores
per leeftijdsgroep vermeld voor de zes schalen. In bijlage E ten slotte zijn alleen de
P10, P50 en P90 per schaal grafisch weergegeven. De grafieken in bijlage E zijn
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vooral voor de klinische praktijk geconstrueerd. In deze grafieken kan snel bekeken
worden of een kind zich extreem snel of langzaam ontwikkelt ten opzichte van
leeftijdsgenoten. Betrouwbaarheidsgrenzen voor de ruwe scores worden niet
gegeven. Zoals te verwachten viel bij het kleine aantal proefpersonen waren de scores
per schaal en leeftijdsgroep niet normaal verdeeld en waren de varianties niet
homogeen over alle leeftijdsgroepen.

Vergelijking oude en nieuwe referentiewaarden
Van de originele sociale ontwikkelingsleeftijden zoals Reynell (1979) die vermeldt in
de handleiding van de Reynell-Zinkin scales zijn geen gemiddelden en
standaarddeviaties bekend. Reynell geeft de range van sociale ontwikkelingsleeftijden
behorend bij een bepaalde ruwe score. Een statistische vergelijking tussen de in het
huidige onderzoek gevonden referentiewaarden en de sociale ontwikkelingsleeftijden
die Reynell (1979) vermeldt is dus niet mogelijk. We hebben op 'face value' de beide
scores vergeleken. Voor beide scores hebben we de 'smoothed' gemiddelden
bekeken die horen bij een bepaalde chronologische dan wel sociale
ontwikkelingsleeftijd. Verschillen van meer dan 2 punten smoothed score kwamen niet
voor. Veelal waren de verschillen in de orde van grootte van de standaardmeetfout
van de nieuwe referentiewaarden (zie Tabel 8). Bij dezelfde 'smoothed' gemiddelde
score vielen de sociale ontwikkelingsleeftijden weliswaar veelal iets hoger uit, de
verschillen zijn echter dermate klein dat niet gesteld kan worden dat ze klinisch
relevant zijn, noch dat de schalen voor slechtziende kinderen met de oorspronkelijke
Engelse normen leidt tot een overwaardering van de prestaties van de kinderen.
Reynell en Zinkin (Reynell, 1979) gebruikten sociale ontwikkelingsleeftijden omdat
zij
ook
verstandelijke
gehandicapte
kinderen
en
kinderen
met
ontwikkelingsstoornissen wilden kunnen onderzoeken. De uitslag van de
oorspronkelijke Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen geeft een indicatie van de mate
waarin de ontwikkeling gemeten met de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen
overeenkomt met de sociale ontwikkelingsleeftijd. De chronologische leeftijd is bij
deze kinderen geen goede criterium variabele, omdat de algehele ontwikkeling bij
deze kinderen geen gelijke tred houdt met de kalenderleeftijd. Indien bij niet
gehandicapte kinderen de sociale ontwikkelingsleeftijd valide gemeten wordt, houdt
deze wel gelijke tred met de kalenderleeftijd. Omdat in het huidige onderzoek naar
nieuwe referentiewaarden geen meervoudig gehandicapte kinderen onderzocht zijn is
het dus logisch dat de nieuwe referentiewaarden nauwelijks afwijken van de sociale
ontwikkelingsleeftijden zoals die worden vermeld bij de oorspronkelijke Reynell-Zinkin
ontwikkelingsschalen. De subjectieve indruk uit de klinische praktijk van pedagogen
en psychologen dat de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen kinderen met een visuele
beperking overschatten heeft mogelijk alleen betrekking op blinde en meervoudig
gehandicapte kinderen, waarvoor in het huidige onderzoek geen nieuwe
referentiewaarden zijn geconstrueerd. De vermeende verschillen gelden niet voor
slechtziende kinderen zonder bijkomende handicaps.
In de oorspronkelijke Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen worden ook normen
gegeven voor ziende kinderen. Reynell (1979) relativeert deze normen in belangrijke
mate. Slechts 43 goed ziende kinderen zijn met de Reynell-Zinkin
ontwikkelingsschalen onderzocht. De verdeling over de verschillende leeftijdsgroepen
is niet bekend. Tevens merkt Reynell (1979) op dat, met name in de eerste paar
levensmaanden, de volgorde van de ontwikkelingsstadia en de tijdsintervallen tussen
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de ontwikkelingsstadia kunnen verschillen voor normaal ziende en visueel
gehandicapte kinderen. In het huidige onderzoek naar nieuwe referentiewaarden zijn
geen normaal ziende kinderen onderzocht. Uitspraken over het niveau van de
ontwikkeling van visueel beperkte kinderen, zoals gemeten met de Reynell-Zinkin
ontwikkelingsschalen, ten opzichte van de 'normale' ontwikkeling kunnen derhalve
alleen gebaseerd worden op klinische ervaring.
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Deel III

Afname en score

Testafname
Algemeen
De Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen kennen geen rigide wijze van afnemen, maar
deze mag worden aangepast aan de leeftijd, handicap en medewerking van het kind.
Indien nodig kunnen delen van de schalen gescoord worden na observatie van het
kind of na mededeling van een ouder. Reynell (1979) geeft het advies in sommige
situaties met verschillende materialen uit te proberen of een kind een bepaald
ontwikkelingsniveau bereikt heeft. Door met verschillende materialen te werken wordt
duidelijk of de vaardigheid generaliseert. Reynell benadrukt dat de schalen een
'assessment' instrument zijn en geen 'test' vormen. Zij vindt het belangrijk te bepalen
welk ontwikkelingsniveau het kind heeft bereikt en voor welk niveau het 'learningready' is. Door deze opzet levert de Reynell-Zinkin handvatten voor de begeleiding en
de behandeling. Door deze eigenschappen van de schalen is het wel een vereiste dat
de proefleider een goede kennis heeft van de vroege stadia van de ontwikkeling van
kinderen. Mede hierom is het verstandig de handleiding te lezen van de Reynell
taalontwikkelingstest. Deze handleiding verschaft enig inzicht in het normale verloop
van de taalontwikkeling. Tevens verkrijgt men zo enige kennis over de achtergrond
van de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen.
Omdat de schalen ten dienste van pedagogisch handelen staan, verdient het
aanbeveling alle opvallende gedragingen en uitingen van de kinderen te noteren. Niet
alleen het feit of een item correct wordt uitgevoerd maar ook de kwaliteit van de
uitvoering is van belang. Zo kan bijvoorbeeld het verwijderen van een klein voorwerp
uit een doos (vraag 12 van sensomotorisch begrip) houterig verlopen, wat iets kan
zeggen over de kwaliteit van de fijne motoriek en/of de oog-handcoördinatie. Een
ander voorbeeld is te letten op de uitspraak van woorden en op de context waarin
woorden uitgesproken worden. Op deze wijze verkrijgt men inzicht in articulatie,
respectievelijk communicatieve vaardigheden en eventuele taaleigenaardigheden
zoals echolalia. Ervaren proefleiders kunnen aan de omgang met het materiaal door
het kind een indruk krijgen van de kwaliteit van het gedrag van het kind. Zo kan men
een indruk krijgen of er sprake is van tactiele angst of afweer en of het kind sterke
voorkeuren voor bepaald materiaal heeft. Voor een goede inschatting van de
ontwikkeling van visueel beperkte kinderen zijn deze subjectieve en kwalitatieve
observaties van groot belang.
De schalen kennen geen motorische schaal. Veel van het materiaal leent zich wel
om een indruk te krijgen van fijnmotorische handelingen als: reiken, grijpen,
overpakken, twee-handig spelen, polsrotatie, rompbalans tijdens spelen, etc.

Setting
Bij voorkeur wordt het kind onderzocht in een vertrouwde omgeving, het liefst thuis.
Ten eerste omdat het kind in deze omgeving moet kunnen functioneren en niet in een
vreemde (laboratorium) situatie. Ten tweede omdat het kind in een vertrouwde
omgeving meer kans heeft spontaan een aantal items te tonen (bijv. zelfstandig eten
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en drinken, bekende voorwerpen ophalen, de deur vinden, trap oplopen etc.),
waardoor deze items niet bevraagd hoeven te worden.

Procedure
De afname van de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen kan, afhankelijk van de
situatie, met willekeurig elke schaal beginnen. De schalen Sociale Aanpassing en
Exploratie van de Omgeving bieden de meeste mogelijkheden tot observatie van
spontaan gedrag en kunnen daarom het best tot het laatst bewaard worden. Een
aantal items zal men dan al hebben kunnen scoren op grond van spontaan gedrag.
Onze indruk is dat de drie taalschalen, zeker voor kinderen vanaf 2 jaar, wat schoolser
overkomen en daarom bij voorkeur worden afgenomen als het kind gewend is aan de
proefleider en de testsituatie. Een goede suggestie is derhalve met de schaal
Sensomotorisch Begrip te beginnen. De meeste kinderen worden aangetrokken tot
het materiaal van de schalen. Aangezien bij de schaal Sensomotorisch Begrip veel
materiaal wordt gebruikt is het alleen al om die reden handig met deze schaal te
beginnen.
De proefleider kan afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het kind en de
situatie beslissen de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen op de grond dan wel aan
tafel af te nemen. Het kind mag liggen of zitten al naar gelang zijn mogelijkheden.
Jonge of angstige kinderen kunnen op schoot bij moeder of vader onderzocht worden.
Motorisch beperkte kinderen dienen bij voorkeur in een goed gesteunde houding,
bijvoorbeeld in een aangepaste stoel of rolstoel, onderzocht te worden.
Voordat men begint aan de afname van de schalen is het wenselijk dat de
proefleider weet wat de visuele vermogens van het kind zijn. Men kan dan onder de
meest ideale omstandigheden de schalen afnemen. Te denken valt aan goede
verlichting, de juiste afstand van aanbieden van het materiaal en een niet te hoog
werktempo.

Benodigdheden
Het testmateriaal voor de schalen is niet als set te verkrijgen. Men dient het materiaal
zelf te verzamelen c.q. aan te schaffen (zie bijlage F). Om generalisatie naar andere
materialen en situaties te kunnen bepalen kan men meerdere vergelijkbare materialen
aanschaffen (bijv. verschillende doosjes met deksels om het open-en-dicht-doen of
het in-en-uitpakken te meten) of gebruik maken van materialen die bij het kind thuis,
in het dagverblijf of de peuterspeelzaal aanwezig zijn.

Aanwijzingen voor afname
Algemeen
De aanwijzingen voor afname zijn rechtstreeks ontleend aan de 'Manual for the
Reynell-Zinkin scales (Reynell, 1979). In beknopte vorm zijn een groot aantal
aanwijzingen als geheugensteun voor de proefleider als commentaar opgenomen in
het nieuw ontworpen scoreformulier (zie bijlage G). De gebruikte afkortingen voor de
schalen zijn afkomstig uit de oorspronkelijke Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen.
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Om een correcte interpretatie van de scores mogelijk te maken is het verstandig
de vitaliteit, stemming, opdrachtgerichtheid, werk-/speeltempo en aandachtscontrole
van het kind te beschrijven. Vermeld tevens of het kind moe, slaperig, hongerig of ziek
is (geweest) en of er meerdere onderzoeken en tests op dezelfde dag plaats vinden.
Controleer bij jonge kinderen de tijdstippen waarop het kind normaal slaapt, eet en
drinkt en of deze tijden ten behoeve van het onderzoek zijn veranderd.

Sociale Aanpassing (SA9)
Veel items in deze schaal zijn gelijk aan items uit de Maxfield-Buchholtz scale (1957).
Het doel van deze schaal is een schatting te maken van het vermogen van het kind
de omgeving te begrijpen zich aan te passen aan de omgeving in termen van reactie
op mensen en zelfredzaamheid. Deze schaal moet bij voorkeur gescoord worden op
grond van directe observatie en niet op grond van mededelingen van ouders.
Geschikte voeding- en verkleedsituaties kunnen zich in de loop van het onderzoek
aandienen. Bijvoorbeeld om het kind te verschonen of bij het nuttigen van voedsel
voor of na het onderzoek. Voor een valide afname leent met name deze schaal zich
er voor te worden afgenomen in een voor het kind bekende en vertrouwde omgeving.

Item beschrijving
1, 2)

Glimlachen, lachen
Glimlachen en lachen dienen een reactie op een sociale situatie te zijn, bijv.
stoeien of het zingen van bekende kinderliedjes met de ouders

3)

Positieve reactie als een bekend persoon met het kind omgaat
Dit kan geobserveerd worden tijdens het onderzoek wanneer er een positieve
verandering in het gedrag van het kind optreedt als ouders in plaats van
onderzoeker met het kind omgaat.

4)

Herkenning van een bekende stem
Laat een van de ouders het kind roepen of iets tegen hem/haar zeggen. Let
op een reactie waaruit herkenning blijkt in tegenstelling tot de reactie op een
onbekende stem.

5)

Vraagt persoonlijke aandacht
Scoor dit item positief als dit gedrag op enig moment tijdens het onderzoek
voorkomt. Het moet om een aanhoudende vraag om aandacht gaan. Het
moet gaan om een bewust verzoek om aandacht van een specifiek persoon
en anders dan door middel van huilen.

6)

Heeft het besef dat er vreemde personen zijn
Er moet een duidelijke indicatie zijn in het gedrag van het kind dat hij/zij
onderscheid maakt tussen bekende en onbekende personen. Gewoonlijk

9 SA = Social Adaptation
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wordt dit duidelijk door een voorzichtige/verlegen benadering van vreemden
of zich terugtrekken.
7)

Helpt mee bij aankleden
Elke reactie waaruit blijkt dat het kind meewerkt tijdens het aankleden, bijv.
arm door mouw duwen of benen strekken in de broek. De bewegingen
moeten doelbewust gemaakt worden en er moet enig begrip uit blijken.

8)

Drinkt uit een kopje, beker of glas dat wordt vastgehouden
Gebruik een gewoon kopje of glas en geen kopje met een deksel of tuit. Ook
voor item 9, 10 en 13 dient men een gewoon kopje te gebruiken. Het drinken
uit een gewoon kopje/glas vereist meer vaardigheden en de drinkbeweging
is anders dan bij het drinken uit een tuitbeker. Zelfs al is het kind hieraan niet
gewend, probeer dan tijdens het onderzoek toch een gewoon kopje zonder
deksel .

9)

Houdt kopje/beker vast tijdens drinken
Elke poging van het kind om de handen om het kopje te brengen onder het
drinken.

10)

Drinkt en houdt kopje/beker zelf vast
Dit moet gebeuren zonder te veel te morsen en zonder hulp van een
volwassene, afgezien van hulp bij het weer terugzetten op tafel van het
kopje.

11)

Probeert zelf met een lepel te eten
Elke poging om zelfstandig met een lepel voedsel naar de mond te brengen.
Morsen is in deze fase toegestaan.

12)

Trekt sokken of schoenen uit als onderdeel van uitkleden
Dit dient doelbewust te gebeuren als onderdeel van het uitkleden en niet het
resultaat te zijn van frunniken aan de eigen kleren.

13)

Drinkt uit een kopje en zet het terug op tafel
In deze fase kan het kind zelfstandig drinken, drinkt het zonder morsen en
plaatst het (open) kopje terug op tafel.

14)

Trekt jas uit of ander eenvoudig kledingstuk
Kind trekt jas, trui of vest uit zonder hulp van een volwassene.

15)

Probeert broek uit te trekken
Doet een doelbewuste poging de broek naar beneden te duwen. Het kind
hoeft in deze fase nog niet zonder hulp zijn benen uit de broek te kunnen
krijgen.

16)

Eet met lepel
Eet met een lepel zonder hulp. Het kind schept de lepel zelf vol, brengt de
lepel met voedsel zelf naar zijn mond en morst slechts minimaal.

17)

Vraagt om naar het toilet te gaan
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Elke duidelijk doelbewuste handeling waarmee de behoefte om naar het toilet
te gaan wordt gecommuniceerd. Het verzoek hoeft niet verbaal gedaan te
worden.
18)

Trekt jas aan, indien juist aangegeven
In deze fase hoeft het kind nog niet de knopen of rits dicht te doen.

Sensomotorisch Begrip (SMU10)
Het doel van deze schaal is een schatting te maken van het niveau waarop het kind
concrete voorwerpen en de relaties daartussen begrijpt. Dit begrip leidt tot concepten
van objecten (object herkenning) en tot meer abstracte concepten, zoals van grootte
en vorm. De SM-schaal is een performale schaal en is niet afhankelijk van taal. De
SM-schaal bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel (item 1 tot en met 20) betreft
allerlei sensorimotorische vaardigheden, het tweede deel heeft betrekking op het
betekenisvol gebruiken van concrete voorwerpen. Kinderen beginnen meestal
voorwerpen te herkennen op dezelfde ontwikkelingsleeftijd waarop zij voorwerpen aan
elkaar gaan relateren (item 9 en 10). Indien een kind dus item 9 en 10 (bijna) beheerst
dient men ook de items 21, 22 en 23 af te nemen.

Item beschrijving
1)

Actief grijpen van een voorwerp wanneer dit in de hand wordt gegeven
Deze reactie moet niet worden verward met de primitieve grijpreflex. Geef
het kind daartoe een voorwerp (bijv. een dik potlood) dat de vingers en niet
(alleen) de handpalm raakt.

2)

Oriëntatie van de hand om iets te grijpen
Deze reactie demonstreert enig bewustzijn van een voorwerp dat gepakt gaat
worden doordat het kind een doelbewuste oriëntatie van de hand laat zien
wanneer iets de rug of zijkant van de hand raakt. Een haltervormige
rammelaar is geschikt voor dit item, maar elk ander makkelijk te grijpen object
kan worden gebruikt.

3)

Tweehandig exploreren van voorwerpen
Het kind moet opzettelijk beide handen gebruiken wanneer het een voorwerp
vast houdt.

4)

Hand-mond exploratie van voorwerpen
Dit item demonstreert hand-mondcoördinatie. Bij sommige kinderen treedt dit
gedrag voor item 3 op. Het kind moet opzettelijk het voorwerp naar de mond
brengen.

5)

Exploratieve manipulatie van vormen

10 SMU = Sensori-Motor understanding
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Dit item verschilt van item 3 in de zin dat de handen op een explorerende
wijze over de contouren van het voorwerp bewogen moeten worden. Een
tamelijk groot voorwerp met verschillende oppervlakken moet worden
gebruikt, bijv. een plastic rammelaar
6)

Exploratieve manipulatie van texturen
Dit item treedt soms voor item 5 op. Het kind moet duidelijk de vingertoppen
gebruiken om verschillende structuren/texturen te voelen. Een textuurbord,
voorzien van verschillende materialen, kan hiervoor worden gemaakt om
deze vaardigheid te testen.

7)

Zoekt even naar iets wat uit de hand gevallen is
Gebruik geen geluidmakend speelgoed. Dit item meet de eerste fase van het
bewustzijn van object permanentie, wanneer dit bewustzijn slechts kort duurt.
Laat het kind met een voorwerp spelen. Verwijder het zachtjes en onhoorbaar
en leg het onmiddellijk onder zijn handen op tafel zonder dat het zijn handen
raakt. Als het kind actief probeert het voorwerp terug te krijgen scoort het kind
positief op dit item. Noteer of het zoeken gedeeltelijk visueel of volledig tactiel
gebeurt. Als het kind gedeeltelijk visueel zoekt probeer dan het voorwerp kort
te verbergen. Jengelen of dreinen zonder echt te zoeken betekent falen op
dit item.

8)

Uitgebreid zoeken naar een verloren voorwerp
Bewustzijn van object permanentie duurt nu langer dan bij item 7. Het zoeken
verloopt uitvoeriger. Het voorwerp dient niet te dicht onder de handen
geplaatst te worden, maar wel binnen bereik. Als het zoeken visueel gebeurt
dient het buiten het zicht verplaatst te worden.

9)

Brengt twee voorwerpen met elkaar in verband. fase I: Pakt voorwerpen
uit een doos.
Dit item demonstreert het eerste stadium van begrip van de relatie tussen
twee voorwerpen. Plaats een blokje in een grote vierkante beker. Help het
kind het blokje te vinden en het uit de doos te halen. Stop het blokje opnieuw
in de doos, schud de doos (geluidsaanwijzing) voordat je het teruggeeft aan
het kind. Observeer of het kind nu zelf het blokje uit de doos haalt. Als het
kind niet geïnteresseerd is in het blokje gebruik dan een ander voorwerp.
Echter het voorwerp moet klein genoeg zijn om niet boven de rand van de
doos uit te steken.

10)

Brengt twee voorwerpen met elkaar in verband. fase II: Plaatst dingen
in een doos of elk ander creatieve relatie, zoals stapelen van
voorwerpen
Bij visueel gehandicapte kinderen ontweikkelt dit meer creatieve stadium van
begrip van relaties van voorwerpen tot elkaar zich een stuk later dan item 9
(volgens Reynell, 1979). Moedig het kind aan het voorwerp in de doos terug
te plaatsen door een auditieve beloning te gebruiken in de vorm van
schudden van de doos of door een blikken doos te gebruiken die een geluid
maakt als het voorwerp in de doos valt. Een positieve score wordt ook
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gegeven voor het opzettelijk plaatsen van een voorwerp op een ander
voorwerp.
11)

Exploratie van beweegbare delen van een voorwerp
Gebruik een doos met een vast en beweegbaar deksel en bij voorkeur met
onmiddellijke feedback, bijvoorbeeld een muziekdoos, een spiegel binnenin
het deksel of een snoepje in de doos. De handelingen van het kind moeten
tonen dat het kind begrip heeft van de relaties tussen het deksel en de doos.
De handelingen moeten herhaaldelijk waargenomen worden. Het is vaak
mogelijk dat een kind toont dat het leert omgaan met een specifieke doos
met deksel.

12)

Kan een klein voorwerp uit een rond doosje met deksel halen
Dit item betreft het eerste stadium van begrip van de relatie tussen drie
componenten: doos, deksel en inhoud. Gebruik een rond doosje met deksel
van geschikte grootte, opdat het kind het kan vasthouden. Stop een klein stuk
speelgoed, snoepje of biscuitje in de doos.

13)

Kan een klein voorwerp terug doen in doos en deksel weer sluiten
Het kind moet de doos, deksel en inhoud samenvoegen. Het deksel moet
correct geplaatst worden op de doos.

14)

Kan een snoepje uit een fles met schroefdop halen
Gebruik een plastic fles met een snoepje11 in de fles. Laat het kind merken
dat er een beloning in de fles zit door de fles te schudden. Moedig het kind
aan het snoepje uit de fles te halen. Doe het zonodig eenmaal voor. Positieve
score als het kind zelfstandig een snoepje uit de fles krijgt.

15)

Kan schroefdop er weer op doen
De dop moet zonder hulp weer op de fles geplaatst en geschroefd worden.

16)

Kan deksels op klein en groot rond doosje plaatsen
Gebruik twee ronde doosjes van verschillende grootte en observeer of het
kind het juiste deksel op de doosjes kan plaatsen. De deksels en doosjes
moeten willekeurig voor het kind geplaatst worden, opdat de positie van de
deksels ten opzichte van de doosjes geen aanwijzing voor correcte plaatsing
bieden. Herhaal dit item minimaal één keer, waarbij de positie van de deksels
en doosjes wordt veranderd zodat de kans op een succesvolle respons van
het kind groter is dan de toevalskans van 50% om het juiste deksel te
plaatsen. Elk deksel moet zonder hulp correct worden geplaatst.
Item 16 en 17 tonen het vermogen van een kind tot één-op-één matchen naar
grootte.

17)

Kan deksels op drie ronde doosjes van verschillende grootte plaatsen
Zie item 16 voor de wijze van afnemen maar nu met drie deksels en doosjes
van verschillende grootte.

18)

Kan kralen sorteren in groot en klein

11 Gebruik een snoepje of candy bead, maar geen kralen of iets dergelijks, omdat jonge kinderen deze ook in hun mond

zullen stoppen.
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In dit stadium begint het kind abstracte begrippen als grootte en vorm te
begrijpen. Het één-op-één matchen van de vorige items wordt uitgebreid
naar het sorteren van twee categorieën. Gebruik zes grote en zes kleine
kralen van de zelfde kleur en vorm, een bakje waar alle kralen in liggen en
een grote en kleine beker of doos waar de kralen in moeten. Toon het kind
de twee bekers door zijn handen er op te leggen. Zeg: "hier is een grote
beker, hier is een kleine beker". Geef het kind een grote kraal en help het de
kraal in de grote beker te leggen. Zeg: "Hier is een grote kraal, die gaat in de
grote beker". Zeg dan: "Hier is een kleine kraal, die gaat in de kleine beker".
Toon dan het kind (met behulp van de tast) waar de rest van de kralen zijn
(in het bakje) en moedig het kind aan de kralen te sorteren. Corrigeer fouten
niet, maar sta het kind wel toe zijn eigen fouten te corrigeren als dit spontaan
gebeurt. Het sorteren moet volledig correct gebeuren.

19)

Kan kralen sorteren in rond en vierkant
Zelfde procedure als bij item 18. Gebruik zes ronde en zes vierkante kralen
van dezelfde kleur en grootte, een bakje waar de kralen inliggen en een ronde
en vierkante doos waar de kralen in moeten.

20)

Kan sorteren naar welke van deze vier is anders
a) grootte
Dit stadium vereist meer geavanceerd gebruik van abstracte begrippen om
onderscheid te kunnen maken in 'hetzelfde' en 'verschillend'. Gebruik vier
blokjes van dezelfde vorm en kleur, drie grote en één kleine. Vraag het kind:
"welke is anders" of "welke is niet hetzelfde". Het kind kan falen omdat het
de verbale instructies niet begrijpt. Demonstreer dan de bedoeling en vraag
het het kind opnieuw. Positieve score bij twee keer succes op drie pogingen.
Het belangrijkste is dat het kind het concept 'verschillend' begrijpt en dit kan
generaliseren naar vorm, lengte, kleur of andere dimensies. Begrijpt het kind
het direct of slaagt het na enige training? Deze observaties helpen in het
bepalen van een niveau van beheersen (achievement) en leren (learning
level).
b) vorm
Herhaal de procedure met gebruikmaking van vier blokjes van dezelfde
grootte en kleur, waarvan er een anders is van vorm. Het kind moet nu
geleerd hebben wat gewenst wordt, daarom is verder voordoen niet
toegestaan.
c) kleur
Voor kinderen met enige visus is het nuttig te weten of zij dezelfde taak
kunnen uitvoeren als kleur de onderscheidende factor is. Er wordt geen extra
score voor dit subitem gegeven12. De uitslag van dit item is nuttig voor de
begeleiding. De vier blokjes moeten van dezelfde vorm en grootte zijn en
alleen verschillen in kleur

12 Onduidelijk is of vraag b een extra score kan opleveren. NFER-Nelson, de uitgever van de oorspronkelijke Reynell-Zinkin

scales kon op dit punt geen uitsluitsel geven. Uit het gegeven dat de maximumscore voor de SM-schaal 23 is kan worden
opgemaakt dat vraag b van item 20 geen extra score oplevert. Bij vraag c vermeldt de originele Engelse handleiding overigens
expliciet dat geen extra score wordt gegeven. Het Engelse scoreformulier vermeldt vraag c dan ook niet.
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21)

Herkennen en juist gebruiken van:
a. borstel
b. kopje
c. lepel
Gebruik eventueel een telefoon13 of tandenborstel
Deze handelingen tonen het eerste besef van het herkennen van
voorwerpen. De voorwerpen moeten van de juiste grootte, textuur en vorm
zijn. Een plastic lepel voldoet in de ogen van Reynell (1979) niet. Ons inziens
kan een plastic lepel wel worden gebruikt, omdat kinderbestek regelmatig in
plastic wordt uitgevoerd. Voor een positieve score moet het kind minimaal
twee voorwerpen correct en zinvol gebruiken.

22)

Adequaat gebruik van voorwerpen
Er moet enig adequaat correct gebruik van het voorwerp zijn om dit item
positief te kunnen scoren. Bijvoorbeeld, in tegenstelling tot het alleen naar
het hoofd brengen van de kam, wat voldoende is om het vorige item positief
te scoren, moet het kind nu de kam in de juiste stand houden en de goede
bewegingen maken. Het kind moet laten zien waarvoor het voorwerp wordt
gebruikt en hoe het wordt gebruikt. Correct gebruik van ieder willekeurig
voorwerp volstaat om dit item positief te scoren, zolang als het kind maar
duidelijk zijn begrip toont.

23)

Betekenisvolle relaties tussen voorwerpen leggen
Dit item kan geobserveerd worden tijdens spontane handelingen van het kind
zoals een vork of lepel doelbewust op een bord leggen tijdens de test of een
maaltijd. Een ander voorbeeld is suiker door een drankje roeren. Het kan
nodig zijn een geschikte situatie te bedenken voor afname van dit item tijdens
de testsituatie.

Exploratie van de Omgeving (EE14)
Doel van deze schaal is het begrip van het kind te beoordelen van de uitgebreide
omgeving buiten direct lichaamsbereik.

1)

Exploratie van vlakken
Observeer of het kind zijn handen over vlakken of randen beweegt, bijv. van
de tafel, vloer of een kleed, waarbij het kind enig idee krijgt van de continuïteit
van een oppervlak.

2)

Exploratie van meubilair binnen reikwijdte
Observeer wanneer het kind op de grond zit of ligt of het een poging doet te
voelen aan grote voorwerpen die het tegenkomt, bijv. tafelpoten, een deur of

13 De telefoon mag een speelgoedexemplaar zijn zolang het maar op ware grootte is. In 1994 hebben wij ons toestel met

draaischijf vervangen door een druktoets exemplaar. Mogelijk moeten we binnenkort een speelgoed snoerloos of mobiel
exemplaar aanschaffen, omdat de meerderheid van de kinderen alleen vertrouwd is met deze uitvoeringen van de telefoon.
14 EE = Exploration of Environment
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een groot stuk speelgoed. Wanneer het kind nog niet mobiel is kan het
geholpen worden door hem om te rollen, waardoor een deel van zijn lichaam
een dergelijk groot voorwerp raakt.
3)

4)

Gericht voortbewegen
Dit item wijst op enig begrip van de plaats die mensen of voorwerpen in de
ruimte kunnen innemen buiten het bereik van het kind. Laat vader of moeder
het kind roepen van af de andere kant van de kamer. Het kind moet zich
bewust voortbewegen in de richting van de stem om dit item positief te
kunnen scoren. Volledig immobiele kinderen kunnen dit item niet positief
scoren.
Exploratie van kleine voorwerpen die het ontmoet tijdens zijn
voortbewegen
Plaats enkele kleine voorwerpen een stukken speelgoed op de vloer opdat
het kind ze tegenkomt met zijn handen of voeten als het door e kamer kruipt
of loopt. voor een positieve score moet het kind stoppen, het voorwerp
oppakken en het onderzoeken. Dit item mag ook positief worden gescoord
als het kind voorwerpen onderzoekt die het op planken, tafels of stoelen in
de kamer vindt.

5)

De deur van de kamer vinden
Indien het kind dit niet spontaan en bewust doet tijdens het onderzoek dan
kan men dit item het beste aan het eind van de sessie onderzoeken. Moedig
het kind aan de deur te vinden wanneer het kind zijn jas aan heeft en iedereen
opstaat om weg te gaan15. Bij kinderen die thuis onderzocht worden is dit item
ook makkelijk af te nemen door het kind te vragen de bezoekers uit te laten.

6)

Adaptieve exploratie, waaruit enige herkenning blijkt
Dit item betreft niet alleen het vinden van meubels en deuren etc. maar ook
het tonen van enig begrip van het doel en de wijze van gebruiken. Het kind
kan, bijvoorbeeld, op een stoel klimmen en er op gaan zitten, pogen de
deurklink te vinden en de deur te openen of proberen het lichtknopje te vinden
en het aan of uit te doen16.

7)

Trap opgaan, hoe dan ook
Positieve score als het kind zonder hulp van een volwassene de trap kan
opgaan. De wijze waarop, bijv. kruipen of zijwaarts lopen, doet niet terzake,
zolang het kind veilig zonder hulp de trap opgaat.

8)

Trap afgaan, hoe dan ook
Gelijk aan item 7. Dit item wordt positief gescoord ook al kan het kind alleen
achterwaarts, op zijn buik of op zijn billen de trap afgaan. Welke methode het
kind gebruikt maakt niet uit, indien het maar gebeurt zonder hulp van een
volwassene.

15 Reynell (1979) gaat er hier blijkbaar vanuit dat het kind bij de onderzoeker in een onderzoekskamer komt en de

onderzoeker niet thuis komt bij het kind.
16 Reynell (1979) zegt niets over het verband van dit item met item 20 en 21 van de SM-schaal. Mogelijk bedoelt zij dat in
de SM-schaal het gaat om fijnmotorische handelingen terwijl het in item 6 van de EE-schaal gaat om meer grofmotorische
handelingen. De cognitie die vereist is om genoemde items positief te kunnen scoren lijkt echter dezelfde.
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9)

Gerichte en zinvolle locomotie
Om dit item positief te kunnen scoren moet het kind tonen dat het begrijpt ,
niet alleen waar voorwerpen zijn in de kamer, maar dat het in staat is te
vinden wat het nodig heeft en dit op een passende wijze te gebruiken.
Bijvoorbeeld: zijn stoel vinden en aan tafel gaan zitten voor de maaltijd; zijn
haakje vinden en zijn jas ophangen; de deur vinden, openen en er door gaan.
In een bekende kamer kan dit item makkelijk geobserveerd worden. In een
onbekende ruimte kan het kind auditieve of verbale aanwijzingen nodig
hebben, zoals kloppen op een stoel om duidelijk te maken waar de stoel zich
bevindt. Het kind moet in staat zijn de meubels of vaste attributen zonder hulp
van een volwassene te gebruiken.

10)

Bekende voorwerpen halen
Als observatie van dit item niet mogelijk omdat het onderzoek in een voor het
kind onbekende omgeving plaatsvindt dan mag dit item gecontroleerd
worden door de ouders zorgvuldig te bevragen. Men kan bijvoorbeeld vragen
of het kind thuis, in de kast, de koekjestrommel kan vinden en zelf een koekje
uit kan pakken. In een onderzoekskamer kan men dit item checken door het
kind te vragen een doosje snoepjes uit de tas van moeder te halen die aan
haar voeten op de grond staat.

11)

Vermijdt alledaagse gevaren
Het kind moet veilig alleen gelaten kunnen worden in een bekende omgeving
zonder dat het zijn vingers tussen de deur krijgt, van de trap afvalt, zijn
vingers in het stopcontact steekt of de gaskraan opendraait etc..

12)

Kan in de directe omgeving buitenshuis zelfstandig "uit de voeten"
Voor een positieve score moet het kind begrip hebben van de geografie van
de directe omgeving met inbegrip van het eigen huis, de tuin en de naaste
buren. Tevens moet het kind hier zonder hulp zijn weg weten te vinden.
Indien het kind niet thuis onderzocht wordt kan dit item alleen gecheckt
worden door de ouders te bevragen.

Reacties op Geluid en Verbaal Begrip (VC17)
Doel van deze schaal is om te bepalen of het kind in staat is betekenis aan geluiden
toe te kennen en om op latere leeftijd gesproken taal te begrijpen. De volgorde waarin
de items 2 tot 7 voorkomen varieert per kind.
1)

Luistert naar geluiden
Elke indicatie dat het kind welbewust luistert naar een zacht geluid
bijvoorbeeld van een rammelaar.

2)

Oriëntatie op een geluidsbron
Let op een aanpassing van de hoofdhouding of van hoofd- en
lichaamshouding in de richting van een geluidsbron. Positieve score indien

17 VC = Response to sound and Verbal Comprehension
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3)

het kind dit herhaaldelijk doet naar een willekeurig geluid, zoals de stem van
moeder of een rammelaar.
Selectieve reactie op geluid
In dit stadium is het nog geen herkenningsreactie maar slechts een indicatie
voor gedifferentieerd luisteren. Kinderen kunnen bijvoorbeeld het geluid van
een rammelaar negeren maar wel luisteren naar muziek. De aandacht voor
het geluid moet afhankelijk zijn van de kwaliteit van het geluid en niet van de
intensiteit.

4)

Reiken naar geluidsbron ongeacht de richting
Dit moet een welbewust reiken met de handen zijn als reactie op het horen
van een geluid. Kinderen reiken in dit stadium vaak recht naar voren. Het
gedrag indiceert dat het kind enig bewustzijn heeft van de mogelijkheid dat
geluid een concrete oorsprong heeft. Het geluid dient naast het kind gemaakt
te worden opdat item 4 en 5 tegelijkertijd afgenomen kunnen worden.

5)

In de juiste richting van een geluidsbron reiken
Het reiken hoeft in dit stadium nog niet erg accuraat te zijn, maar het kind
moet in de juiste richting reiken. Dit item moet herhaaldelijk afgenomen
worden, waarbij de kant, waar het geluid wordt aangeboden, wordt
afgewisseld. Beloon elk succesvol reiken met het laten grijpen van het
voorwerp.

6)

Herkenning van bekende geluiden
Uit het gedrag van het kind moet op te maken zijn dat het minimaal één
bekend geluid herkent. Dit kan de stem van een ouder of een bekend speeltje
zijn. De respons kan bestaan uit selectief reiken of uit een aangeleerde
reactie zoals met de lippen smakken als het kind hoort dat voedsel wordt
bereid. Dit item verschilt van item 3 in het feit dat aan het geluid nu een
specifieke situationele betekenis wordt toegekend.

De volgende vier stadia, item 7 tot en met 10, hebben betrekking op de overgang van
situatie-afhankelijk begrip naar echt verbaal begrip. Deze vier items zijn identiek aan
items uit de Reynell taalontwikkelingstest uit 1969 (Reynell, 1969).
7)

Herkenning van bekende woorden of uitdrukkingen
Dit item meet het eerste stadium van herkennen van spraakpatronen. In dit
stadium is het een herkenning van een bekend uitdrukkingspatroon, meestal
af te lezen aan selectief alert worden en verwachting bij het kind. Voor een
positieve score moet de respons specifiek voor de uitdrukking zijn en niet
slechts een reactie op een bekende stem.

8)

Juiste reactie op een bekende uitdrukking of bekende woorden
In dit stadium moet het kind de uitdrukking niet alleen herkennen aan de
significantie voor een bepaalde situatie, maar moet het kind ook een correcte
reactie laten zien. Bijvoorbeeld: het kind tilt het hoofd op in reactie op de
vraag: "geef mama een kusje" of klapt in de handjes bij het horen van "klap
eens in je handjes" etc..

9)

Juiste reactie op:

Handleiding Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen, Vervloed e.a., April 1998, blz. 34

- "Geef het aan mij"
- "Geef het aan mama"
- "Waar is je neus ?" (of een ander lichaamsdeel)
Het kind moet een juiste reactie geven op één van deze eenvoudige vragen,
welke worden uitgesproken door de proefleider. Dit item meet de overgang
van reageren op de totale uitdrukking, inclusief de intonatie, uitgesproken
door een ouder, naar een wijze van reageren die het begrijpen van woorden
benadert.
10)

Bekend voorwerp kiezen bij het noemen van de naam
Dit is de eerste uiting van begrip van verbale labels. Elk voorwerp kan worden
gebruikt, zoals de eigen teddy-beer of het horloge van vader. Het voorwerp
moet gekozen worden op grond van het woord en niet op grond van de
situatie. Het kind scoort ook positief als bij de afname van de items 11 tot en
met 14 één voorwerp correct selecteert.

11)

Selectie van een genoemd voorwerp bij een keuze uit drie
Leg een kopje, lepel en borstel voor het kind neer. Toon de voorwerpen,
zonder ze te benoemen. Geef het kind de gelegenheid de voorwerpen te
bekijken of te betasten. Vraag vervolgens om alle drie de voorwerpen door
hun naam te noemen, maar wel in een andere volgorde dan waarin ze op
tafel liggen. Voor een positieve score moet het kind twee van de drie
verzoeken correct uitvoeren.

Bij item 12 tot en met 15 wordt dezelfde werkwijze als bij item 11 gebruikt. Geef een
punt voor elk correct uitgevoerd item, niet voor elk correct geselecteerd voorwerp.
12)

Selectie uit kam, spons(washand) en schoen
Zie item 11

13)

Selectie uit bal, auto en blokje
Zie item 11

14)

Selectie uit tandenborstel, vork en bord
Zie item 11

15)

Selectie uit theepot, telefoon en teddy-beer
Zie item 11

16 t/m 20 Relaties leggen tussen genoemde voorwerpen
De items 16 tot en met 20 meten het vermogen van het kind twee en later drie verbale
labels te assimileren en het vermogen de genoemde voorwerpen correct aan elkaar
te relateren. De volledige aandacht van het kind moet getrokken worden voordat elke
vraag wordt gesteld. Herhalen van de vraag is niet toegestaan. Alle zes de voorwerpen
(lepel, vork, kopje, bord, kam en doos) worden op tafel gelegd en aan het kind getoond
,door het in de handen te geven, voordat de eerste vraag wordt gesteld en daarna niet
meer. Op het scoreformulier is de juiste volgorde van de vragen weergegeven. Geef
één punt voor elke correcte respons.
16)

"Leg de lepel in het kopje"
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17)

"Leg de kam in de doos"

18)

"Leg de vork op het bord"

19)

"Leg het kopje en de lepel op het bord"

20)

"Doe de kam en het kopje in de doos"

21 t/m 27 Selectie van voorwerpen op grond van hun gebruik
Dezelfde zes voorwerpen als bij item 16 tot en met 20 worden op tafel gelegd.
Ze hoeven niet opnieuw aan het kind getoond te worden. Aandachtscontrole
is erg belangrijk voor visueel gehandicapte kinderen bij deze schaal omdat
zij niet in staat zijn visueel te scannen18. Tactiel scannen wordt
aangemoedigd nadat de vraag is gesteld, maar niet tijdens de vraag. Op het
scoreformulier staat precies vermeld hoe de vragen gesteld dienen te
worden. Geef één punt voor elk volledig correcte respons.
28 t/m 36 Langere aanwijzingen opvolgen inclusief abstracte concepten
Om deze sectie goed af te leggen moet het kind in staat zijn opdrachten uit
te voeren die abstracties als grootte, lengte en positie bevatten. Leg de
vereiste voorwerpen (zie het score formulier) op tafel en toon ze aan het kind
door ze te laten aanraken. Controleer of het kind de voorwerpen kent door te
vragen "zoek twee kopjes" en "zoek twee potloden". De antwoorden op
deze vragen worden niet gescoord. Voor item 28 en 29 moeten de
onderdelen a en b correct beantwoord worden om een punt te kunnen
toekennen. Voor de items 30 tot en met 36 geldt dat de vragen zoals ze op
het scoreformulier staan gesteld moeten worden. Zorg er voor dat de
voorwerpen correct opgesteld staan voordat een vraag wordt gesteld.
Bijvoorbeeld, voordat vraag 35 gesteld wordt moet men er voor zorgen dat er
een potlood in één van de kopjes zit. Geef een punt voor elke vraag die
volledig correct is beantwoord.

18 Dit is een boude bewering van Reynell (1979). Slechtziende kinderen kunnen vaak wel scannen, alleen het scannen

verloopt onvolledig en/of duurt langer.
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Vocalisaties en Expressieve Taal, Structuur (ELS19)
Deze sectie betreft spontane vocale uitdrukkingen en wordt gescoord in de loop van
de onderzoeksessie. Vocalisaties en taaluitingen moeten opgeschreven worden als
ze voorkomen, omdat het moeilijk is ze achteraf nog te herinneren. Scoren dient liever
te gebeuren op grond van wat echt is gehoord dan op grond van mededelingen van
de ouders. Deze sectie lijkt erg op de sectie taal structuur van de Reynell
Taalontwikkelingstest. Reynell (1979) verwijst naar de Taalontwikkelingstest voor
details over de score en voor het inzien van beschikbare voorbeelden.
1)

Vocalisaties anders dan huilen
Dit kan elk willekeurige vocalisatie zijn. De eerste vocalisatie is meestal een
onbepaald klinkergeluid zonder vaste lengte.

2)

Eénlettergrepig geluid
Vocalisaties moeten een enkele uiting zijn, bijv.: 'ah', 'uh' of 'ung'.

3)

Twee verschillende geluiden
Zie item twee, echter de geluiden moeten twee verschillende klinker- of
medeklinkergeluiden zijn.

4)

Vier verschillende geluiden
Zie item drie, nu moeten echter medeklinkers worden gehoord, bijv.: 'ga',
'unge' of 'ada'.

5)

Tweelettergrepige geluiden
Dit betreft duidelijk gevormde klanken met dubbele medeklinkers. Echter nog
niet de lange zich herhalende brabbelreeksen van item zes.

6)

Tweelettergrepig brabbelen
Dit is een duidelijk ontwikkelingsstadium waarin de baby herhaaldelijk
dubbele geluiden maakt in lange reeksen, zoals: 'ada-da-da'.
Eén woord
Het eerste woord is meestal een situatie bepaald woord en geen verbaal
label. Voorbeelden zijn: 'nee', 'weg' of 'dag-dag'. Als het woord consistent en
correct wordt gebruikt mag het gescoord worden.

7)

8)

Expressief jargon of imitatie
De meerderheid van de kinderen doorloopt dit stadium als zij geluidpatronen
beginnen te vormen. Het kan gemakkelijk worden herkend als een patroon
van vocaliseren alsof het kind praat. Het kan gekoppeld zijn aan specifieke
situaties of worden opgeroepen door imitatie.

9)

Twee of drie betekenisvolle woorden
Het is onwaarschijnlijk dat de hele woordenschat gedurende de
onderzoeksessie zal worden gehoord. Daarom moet een schatting worden
gemaakt op basis van een nauwkeurige ondervraging van de moeder en van

19 ELS = vocalisation and Expressive Language (Structure)
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enkele daadwerkelijk gehoorde woorden. Alleen een verslag van de ouders
is ontoereikend.
10)

Vier tot zes betekenisvolle woorden
Zie item 9

11)

Zes tot 12 betekenisvolle woorden
Zie item 9

12)

Woordcombinaties
Er moet sprake zijn van het samenbrengen van twee aparte verbale
concepten en het omvat geen uitdrukkingen die als een geheel aangeleerd
werden.

13)

20 of meer woorden
Zie item 9

14)

Juist gebruik van woorden anders dan werkwoorden en zelfstandige
naamwoorden
Tenminste twee voorbeelden moeten gehoord worden.

15)

Zinnen van drie of meer woorden
Dit item representeert een overgang van woordcombinaties naar iets dat
meer op zinnen lijkt. Drie afzonderlijke verbale concepten moeten
gecombineerd worden, een woord gecombineerd met een twee-woord frase
is niet correct.

16)

Juist gebruik van voorzetsels
Voorbeelden moeten gehoord worden tijdens de sessie en moeten consistent
correct gebruikt worden. Een enkel correct gebruik met vele incorrect
gebruikte voorbeelden voldoet niet. Zinnen hoeven in dit stadium niet
compleet te zijn. Voorzetsels worden meestal voor voornaamwoorden
geleerd.
Juist gebruik van voornaamwoorden
Zie item 16

17)

18)

Elk juist gebruik van verleden tijd
Het is ongebruikelijk dat een kind in de voorschoolse leeftijd tijdens een korte
sessie veel voorbeelden van het gebruik van de verleden en toekomende tijd
laat horen. Daarom kan het nodig zijn situaties te bedenken waarin dit gebruik
wordt uitgelokt.

19)

Juiste vormen van verleden tijd
Zie item 18. Tenminste drie voorbeelden moeten gehoord worden en onjuist
toepassen van de verleden tijd is niet toegestaan.

20)

Juist gebruik van toekomende tijd
Analoog aan item 18

21)

Volwassen zinsconstructies
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Dit item benadert het plafond voor deze subschaal. Dit item moet strikt
gescoord worden. Twee foute, dat wil zeggen, onvolwassen zinsconstructies,
met uitzondering van dialect, leiden tot falen op dit item.
22)

Gebruik van complexe zinnen
Dit item wordt positief gescoord als een complexe zin eenmaal gedurende de
sessie wordt gehoord. Een complexe zin bevat twee hoofdwerkwoorden,
zoals zinnen met de woorden: 'wanneer', 'omdat' en 'als'.

Expressieve Taal, Woordenschat en Inhoud (ELC20)
Voor de exacte omschrijving van te gebruiken voorwerpen en uit te spreken vragen
wordt men verwezen naar het scoreformulier.
1 t/m 5 Benoemen van voorwerpen
Voor de woordenschat worden dezelfde objecten gebruikt als in de schaal
voor verbaal begrip. Twee van de drie objecten correct benoemd geeft een
positieve score. Verzeker u er van dat het kind het voorwerp eerst grondig
met de handen onderzocht heeft voordat het het voorwerp benoemt.
6 t/m 10 Het gebruik van voorwerpen benoemen
Alle voorwerpen, met uitzondering van de auto, zijn echte objecten van de
juiste grootte en textuur. verzeker u er van dat het kind het voorwerp kent
door te vragen wat het voorwerp is. Vraag dan: "waar is het voor ?" of 'Wat
doen we er mee ?". De antwoorden moeten relevant zijn en uit meer dan een
woord bestaan.
11 en 12De positie van voorwerpen vertellen
Plaats de lepel in het kopje, laat het kind het voelen en geef dan de verbale
aanwijzing zoals deze op het scoreformulier staat. Dezelfde procedure voor
de borstel en de doos. De doos moet, vanzelfsprekend, op zijn kop op de
tafel staan. Geef één punt voor elk item dat met het correcte voorzetsel
beantwoord is.
13 t/m 18 Actiebeschrijvingen
In dit stadium wordt het kind in staat geacht korte zinnen te produceren over
een gebeurtenis. De zinnen hoeven niet compleet of op volwassenniveau te
zijn. Echter een-woord zinnen scoren niet positief. In deze sectie kan ook de
verleden tijd van werkwoorden uitgelokt worden, welke in de structuurschaal
gescoord worden. In item 13 tot en met 16 wordt de activiteit door de
proefleider uitgevoerd, zie het scoreformulier, en gevolgd door de aanwijzing:
"wat deed ik ?".
In item 17 en 18 helpt de proefleider het kind de handeling uit te voeren zoals
deze op het scoreformulier staat, gevolgd door de vraag: "Wat gebeurde er
?". Geef een punt voor ieder acceptabel antwoord.

20 ELC = Expressive Language, vocabulary and Content
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Communicatie
Door Reynell (1979) is deze schaal toegevoegd om kinderen met visuele en auditieve
handicaps of kinderen met visuele handicaps die, om wat voor reden dan ook, geen
verbale taal ontwikkelen te kunnen onderzoeken. De schaal bestaat uit een deel voor
receptieve communicatie en een deel voor expressieve communicatie. Deze schaal
heeft in de oorspronkelijke Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen geen leeftijdsnormen,
mede daarom zijn voor de communicatieschaal ook geen referentiewaarden
berekend.

Scoren van de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen
Scoreformulier
Het scoreformulier is meerdere malen te gebruiken. Op het scoreformulier staat
vermeld welke materialen gebruikt kunnen worden en wat de proefleider moet zeggen.
De letterlijke weergave van wat de proefleider moet zeggen is vetgedrukt
weergegeven. Bij 'opmerkingen/aanwijzingen' staan geheugensteuntjes voor de
proefleider vermeld. Het scoreformulier laat voldoende ruimte open voor het noteren
van kwalitatieve observaties en het opschrijven van de uitingen van een kind. Voor
een efficiënte notatie van antwoorden is de notatie van de BOS 2-30 te gebruiken (van
der Meulen, & Smrkovsky, 1983):
√
O
W
M

= OK
= falen
= overgeslagen
= weigering
= door moeder (ouder/verzorger) vermeld

Referentiewaarden

Ontwikkelingsleeftijden
Referentiewaarden verkrijgt men door alle positief gescoorde items per categorie op
te tellen. Men dient vooral vraag 21, 22 en 23 van de schaal Sensomotorisch begrip
niet te vergeten. Alle overgeslagen items waarvan de proefleider weet dat het kind
deze beheerst, dan wel beheerst heeft, mag men ook positief scoren. Met de
verkregen totalen per schaal kan men in bijlage B de bijbehorende
ontwikkelingsleeftijd opzoeken. Zoek in de kolom met gemiddelden het gemiddelde op
dat het dichtst bij de verkregen totaalscore ligt. Kijk vervolgens in de kolom leeftijd
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welke leeftijd hierbij hoort. Middels lineaire interpolatie kunnen tussenliggende
ontwikkelingsleeftijden worden geschat. Bijvoorbeeld, een kind haalt een score van
6.5 op de schaal exploratie van de omgeving. De score van 6.5 ligt tussen de
gemiddelden 6.22 en 7.30 horend bij de leeftijden 18, respectievelijk 21 maanden. Het
verschil tussen 6.50 en 6.22 bedraagt 0.28 en tussen 7.30 en 6.22 bedraagt het
verschil 1.08. Het verschil van 0.28 is ongeveer een kwart van het verschil van 1.08.
Bij de leeftijd van 18 maanden tellen we daarom op een kwart van het verschil tussen
21 en 18 maanden, dit is 0.75. Een gevonden score van 6.5 komt daarom overeen
met een leeftijd van 183/4 maanden.
Ten behoeve van herhaalde afname van de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen
is een grafische weergave van de ontwikkelingsleeftijden inclusief de
standaarddeviatie gegeven in bijlage C. Door de totaalscore van de betreffende schaal
boven de chronologische leeftijd van het kind in te vullen is te zien of het kind boven,
onder of in de normale range voor zijn of haar leeftijd scoort. De normale range wordt
gevormd door de scores tussen het gemiddelde min de standaard deviatie en het
gemiddelde plus de standaarddeviatie.

Percentielscores
Een veel gebruikte methode om aan te geven wat het niveau van de ontwikkeling van
een kind is is het werken met percentielscores. Per leeftijdsgroep van zes maanden
worden in bijlage D de percentielscores voor elke schaal gegeven. Achtereenvolgens
worden de P5, P10, P25, P50, P75, P90 en P95 gegeven.
De juiste percentielscore verkrijgt men door de chronologische leeftijd van het kind te
nemen en te kijken in welk van de acht leeftijdsgroepen van bijlage D deze leeftijd valt.
Bij de verkregen totaalscore per schaal zoekt men vervolgens de dichtstbij gelegen
percentielscore. Boven in de tabel kan men dan het percentiel aflezen. Een voorbeeld,
een kind van 9 maanden oud haalt een totaalscore van 6 op de schaal Verbaal begrip.
Negen maanden valt in leeftijdsgroep 2 van bijlage D. In de regel VC (Verbaal begrip)
zien we bij de score 6 het percentiel 50 hoort. Dit betekent dat 50% van de kinderen
in deze leeftijdscategorie beter presteert en 50% minder presteert. Indien dit kind een
score van 7 zou hebben gehad dan ligt het percentiel tussen de 75% en 90%.
Ten behoeve van een herhaalde afname van de Reynell-Zinkin
ontwikkelingsschalen is ook een grafische representatie van de percentielscores per
schaal geconstrueerd. In bijlage E is per schaal, indien bekend, de P10, P50 en P90
weergegeven. De getallen in bijlage D en de curven in bijlage E zijn berekend voor de
oorspronkelijke groepen met een leeftijdsrange van zes maanden. Waarden voor
perioden van drie maanden ziujn niet berekend, omdat voor deze resultaten geen
vergelijking met de oorspronkelijke Engelse schalen hoefde te worden gedaan.
Tevens zijn de getallen en curven "non-smoothed", waardoor de curven grilliger zijn
dan in bijlage C.

Interpretatie
De correctheid van het positief scoren van overgeslagen items is niet empirisch
getoetst. De post hoc data in dit onderzoek waren niet geschikt voor een dergelijke
analyse. Dit is een belangrijke omissie in het onderzoek waardoor de
referentiewaarden gedevalueerd zijn. Bij de interpretatie van de scores dient men hier
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rekening mee te houden. Dat wil zeggen dat het gevonden niveau van een kind te
hoog uitvalt omdat een aantal overgeslagen items in werkelijkheid niet beheerst
worden. De Reynell-Zinkin zijn en blijven "assessment" schalen met als doelen
aangrijpingspunten voor interventie te vinden en de voortgang in de ontwikkeling in
kaart te brengen. De schalen zijn derhalve niet geschikt voor selectie van kinderen of
voor de predictie van toekomstig gedrag.
Omdat de schalen een "assessment" vormen en geen test zijn, raden wij aan gebruik
te maken van de grafische weergave van de ontwikkelingsleeftijden en/of de
percentielscores. Doordat in deze grafieken gebruik is gemaakt van een range van
scores, namelijk respectievelijk het gemiddelde plus of min één standaarddeviatie en
de P10 en P90, wordt voorkomen dat een kind te snel een te langzame of te snelle
ontwikkeling voor de betreffende schaal wordt toegedicht. Bij herhaalde afname van
de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen geven deze grafische weergaven tevens een
snel inzicht in het verloop van de ontwikkeling per schaal. Gebruik van de grafische
weergaven voorkomt schijnnauwkeurigheid bij het weergeven van de prestaties van
een kind.
Een waarschuwing is op zijn plaats wat betreft het gebruik van
ontwikkelingsleeftijden, omdat aan het gebruik van ontwikkelingsleeftijden enige
gevaren kleven. In de handleiding van de BOS 2-30 worden deze gevaren uitvoerig
besproken (Van der Meulen, & Smrkovsky, 1983). Men dient zich bewust te zijn van
het feit dat dezelfde totaalscores bij twee kinderen, zoals die bij de Reynell-Zinkin
schalen worden verkregen, tot stand kunnen komen op grond van verschillende items.
De kinderen presteren dan volgens de score op een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau
terwijl ze echter verschillende vaardigheden beheersen. Een tweede gevaar schuilt in
het (onbewust) generaliseren van de gevonden ontwikkelingsleeftijd naar andere
domeinen van de ontwikkeling die niet gemeten zijn. Echter een gevonden
ontwikkelingsachterstand betekenen niet dat een kind automatisch op andere
terreinen van zijn ontwikkeling achterstanden vertoont.
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Bijlage A Intercorrelaties per leeftijdsgroep
0-6 maanden
SA

SM

EE

VC

.81*

.85**

EE

VC

ELS

ELC

ELS

ELC

SA
SM
EE
VC
ELS

7-12 maanden
SA

SM

SA

.90***

SM

.84**

.84**

EE
VC

.92***

ELS

13-18 maanden
SA
SA
SM

SM

EE

.78**
.83***

VC

ELS

.79**

.79**

.83***

.76**

ELC

EE
VC

.76**

ELS
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19-24 maanden
SA
SA

SM
.86**

SM

EE

VC

ELS

.89***

.69*

.87**

.89*

.67**

.74**

.67*

.80**

EE
VC

ELC

.82*

ELS

25-30 maanden
SA
SA

SM
.84*

SM

EE

VC

ELS

ELC

.87**
.81**

.72*

EE

.79*

VC

.77*

ELS

.73*

31-36 maanden
SA
SA

SM

EE

VC

ELS

.63*

SM
EE

ELC

.63*
.54*

VC

.67*

ELS

.56*
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37-42 maanden
SA
SA

SM

EE

VC

ELS

ELC

.78*

SM
EE

.85*

VC

.99***
.85*

.79*

ELS

43-48 maanden
SA

SM

EE

VC

ELS

ELC

SA
SM

.98**

EE
VC
ELS

* correlaties significant op 5% niveau
** correlaties significant op 1% niveau
*** correlaties significant op 0.1% niveau
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Bijlage B Referentiewaarden: Ontwikkelingsleeftijden
SA
LEEFTIJD
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45

SM
M
5.25
6.12
7.31
8.50
9.63
10.76
11.80
12.84
13.94
15.04
15.79
16.54
17.07
17.60

SD
0.71
1.05
1.50
1.95
2.31
2.68
2.55
2.43
2.11
1.80
1.56
1.32
0.94
0.55

EE
LEEFTIJD
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45

6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45

6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45

M

SD

4.12
7.12
8.56
10.00
11.33
12.67
14.04
15.42
16.88
18.34
19.28
20.23
20.52
20.80

1.81
1.53
1.94
2.35
2.65
2.95
2.89
2.82
2.65
2.49
2.37
2.25
2.21
2.17

M

SD

3.88
5.97
6.97
7.97
8.88
9.79
11.48
13.18
15.82
18.46
20.42
22.38
23.44
24.50

1.13
1.22
1.60
1.98
2.66
3.35
3.81
4.27
4.55
4.82
5.27
5.72
6.47
7.23

M

SD

0
0
0.04
0.08
0.42
0.75
1.80
2.84
4.25
5.67
6.50
7.33
7.57
7.80

0
0
0.13
0.25
0.63
1.00
1.50
2.00
2.45
2.90
3.02
3.15
2.77
2.39

VC
M

SD

0.25
2.62
3.88
5.14
6.22
7.30
8.15
9.00
9.76
10.52
11.01
11.50
11.65
11.80

0.46
1.17
1.51
1.85
2.00
2.16
2.02
1.89
1.59
1.28
1.03
0.77
0.61
0.45

ELS
LEEFTIJD

LEEFTIJD

LEEFTIJD
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
ELC

M

SD

2.13
5.04
6.25
7.47
8.65
9.84
11.29
12.73
13.92
15.12
15.66
16.21
16.52
16.83

1.25
0.96
1.27
1.59
2.20
2.81
2.94
3.07
2.55
2.03
1.61
1.19
1.09
0.98

LEEFTIJD
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
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Bijlage C Grafische weergave ontwikkelingsleeftijden per schaal
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Bijlage D Referentiewaarden: Percentielscores
percentielen voor leeftijdsgroep 1 (0-6 maanden)
P5

P10

P25

P50

P75

P90

P95

SA

3

3

4

4

5

-

-

SM

2

2

2,25

4

5,75

-

-

EE

0

0

0

0

0,75

-

-

VC

2

2

3

4

5

-

-

ELS

0

0

1,25

2

3

-

-

ELC

-

-

-

-

-

-

-

percentielen voor leeftijdsgroep 2 (7-12 maanden)
P5

P10

P25

P50

P75

P90

P95

SA

5

5

5

6

6,5

-

-

SM

6

6

7

7

8

8

-

EE

0

0,4

2

2

3

4

-

VC

4

4,1

5

6

6,25

7,9

-

ELS

4

4,1

5

5

6

6

-

ELC

-

-

-

-

-

-

-

percentielen voor leeftijdsgroep 3 (13-18 maanden)
P5

P10

P25

P50

P75

P90

P95

SA

6

6,4

7

8

10,5

11,6

-

SM

4

5,2

8

11

12

13,2

-

EE

2

2

4

5

7

8

-

VC

5

5,4

7,5

8

9

10

-

ELS

5

5,4

6,5

8

9

9

-

ELC

-

-

-

-

-

-

-
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percentielen voor leeftijdsgroep 4 (19-24 maanden)
P5

P10

P25

P50

P75

P90

P95

SA

6

6,4

9

11

13

16

-

SM

6

7,5

11

12,5

15,75

16,7

-

EE

2

3,2

6

8

9,75

10

-

VC

3

3,3

9

9,5

11,75

16,5

-

ELS

4

4,6

7

9

12

13,7

-

ELC

0

0

0

0

0

-

-

percentielen voor leeftijdsgroep 5 (25-30 maanden)
P5

P10

P25

P50

P75

P90

P95

SA

8

8,1

10,5

12,5

14,25

15,9

-

SM

11

11

12,5

15

18

-

-

EE

6

6

6,75

9,5

11

11

-

VC

5

5

9,5

11

15

-

-

ELS

4

4,5

11,25

14,5

15,25

16

-

ELC

0

0

0

2

4

-

-

percentielen voor leeftijdsgroep 6 (31-36 maanden)
P5

P10

P25

P50

P75

P90

P95

SA

13

13

14,75

16

17

17,5

-

SM

15

15,5

17

19

21

22,5

-

EE

9

9

9,75

11

12

12

-

VC

15

15

16,5

18,5

22,5

29,5

-

ELS

12

13

15

15,5

17

18

-

ELC

0

1,2

5

6

9

10

-
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percentielen voor leeftijdsgroep 7 (37-42 maanden)
P5

P10

P25

P50

P75

P90

P95

SA

13

13

16

16,5

17,75

-

-

SM

17

17

18,5

21

22,75

-

-

EE

10

10

12

12

12

-

-

VC

18

18

18

21

25

-

-

ELS

15

15

15

16

17

-

-

ELC

1

1

4

9

10

-

-

percentielen voor leeftijdsgroep 8 (43-48 maanden)
P5

P10

P25

P50

P75

P90

P95

SA

17

17

17

18

18

-

-

SM

17

17

19

22

22

-

-

EE

11

11

11,5

12

12

-

-

VC

16

16

18,25

24,5

31,25

-

-

ELS

15

15

16,5

17

17,25

-

-

ELC

5

5

5,5

8

10

-

-
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Bijlage E Grafische weergave P10, P50 en P90 per schaal
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Verbaal Begrip
p10, p50 en p90

totaal ruwe score

35

30

25

p10

20
p50

15
p90

10

5

0
0-6

7-12

13-18

19-24

25-30

31-36

37-42

43-48

leeftijd in maanden
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Bijlage F Lijst met materialen
Gezien de aard van de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen is het niet nodig een
strikte en uniforme wijze van afnemen van de schalen te hanteren noch om exact
dezelfde testmaterialen te gebruiken. In de meeste gevallen is het per item toegestaan
een range van mogelijke materialen te gebruiken. Elke testleider kan daarom zijn
eigen set met materialen samenstellen. Een complete set Reynell-Zinkinmaterialen is
ook niet te koop. Hieronder volgt een lijst met gewenste materialen. Deze lijst bevat
het minimum wat nodig is. De testleider kan naar behoefte de lijst aanvullen.
-

set van drie in elkaar passende ronde bekers met een wit deksel

-

vierkante beker, even groot als de grootste ronde beker

-

plastic fles met schroefdop

-

groot geluidmakend voorwerp, t.b.v. twee handige exploratie

-

twee rammelaars

-

een doos met een vast deksel

-

blokjes of kralen van dezelfde kleur voor de sorteer taken
6 één inch kubussen
6 ronde blokjes of kralen, doorsnede 2,5 cm
6 kubussen of ronde kralen kleiner dan 2,5 cm
6 kubussen van 2,5 cm van een tweede kleur

-

echte objecten (juiste formaat en textuur, dus metalen vork geen plastic)
kopje met oor
borstel
theelepel
kam
washand (spons)
kinderschoen
rubberen bal
speelgoed auto
tandenborstel
vork
bord
onbreekbare theepot
speelgoedtelefoon van ongeveer normaal formaat
speelgoed beer
kort en lang potlood van gelijke kleur
klein kopje
kartonnen of plastic doos (15 x 10 cm)
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Bijlage G scoreformulier
..

REYNELL-ZINKIN ONTWIKKELINGSSCHALEN
voor jonge visueel gehandicapte kinderen
Naam kind:
Geboortedatum:
Visus:
Ziend

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..-..-....

Diagnose:
Opmerkingen:

MVG:

0
0

Slechtziend
Blind

0

. . . .
.. .. .. ..
. . . .

. . . .
.. .. .. ..
. . . .

. . . .
.. .. .. ..
. . . .

Testdatum:

. . . .
.. .. .. ..
. . . .

ja / nee /onduidelijk

. . . .
.. .. .. ..
. . . .

.. - .. -....

. . . .
.. .. .. ..
. . . .

. . . .
.. .. .. ..
. . . .

. . .
.. .. ..
. . .

Testdatum:

.. - .. - . . ..

Testdatum:

.. - .. - . . . .

Leeftijd kind:......... .

Leeftijd kind:..........

Leeftijd kind:........ .

Ruwe score

Ruwe score

Ruwe score

Lf

Lft.

t

Lft
..

Sociale aanpassing (SA)
Sensomotorisch begrip (SMU)
Exploratie van omgeving (EE)
Reactie op geluid/Verbaal begrip (VC)
Expressieve taal (structuur) (ELS)
Expressieve taal/inhoud (ELC)
Communicatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen voor jonge visueel gehandicapte kinderen is in 1979 uitgegeven door NFEA Publishing Company Lid., Darville
House, 2 Oxford Road East, Windsor SL41 DF, UK
ISBN 0 7005 02378
Dit scoreformulier hoort bij de herziene uitgave van de Reynell-Zinkin ontwikkelingsschalen voor kinderen met een visuele beperking, voorzien van
referentiewaarden voor Nederlandse slechtziende kinderen van 0 tot 48 maanden.

M.P.J. Vervloed
H. Timmer - van de Vosse
M.M. van Mens-Weisz
J.H.M. Hamers

Bartiméus
April 1998

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SOCIALE AANPASSING

(SA)

d.d.

d.d.

d.d.

nr

OMSCHRIJVING

1

Glimlachen

2

Lachen

3

Positieve reactie als een bekend
persoon met hel kind omgaat
Herkenning van bekende stem

5

Vraagt persoonlijke aandacht

6

Heeft het besef dat er
vreemden zijn

7

Helpt mee bij het aankleden

8

Drinkt uit een kopje, beker of
glas dat wordt vastgehouden

moet een open beker of glas zijn geen tuitbeker zie
ook 9, 10 en 13

Houdt kopje/beker vast tijdens het
drinken

zie 8, elke poging is voldoende

Drinkt, houdt kopje/beker zelf

zie 8, niet teveel morsen

11

Probeert zelf met een lepel te
eten

morsen toegestaan

12

Trekt sokken of schoenen uit als
onderdeel van uitkleden

doelbewuste handeling

13

Drinkt uit een kopje en zet het
terug op tafel

zie 8, niet morsen

14

Trekt jas uit of ander
eenvoudig kledingstuk

geen hulp van een volwassene

15

Probeert broek uit te trekken

16

Eet met lepel

17

Vraagt om naar het toilet te
gaan
Trekt jas aan, indien juist
aangegeven

-

-.

9

10

vast

18

OPMERKINGEN / AANWIJZINGEN

opscheppen, naar de mond brengen en weinig morsen

mag ook een nonverbaal verzoek zijn
Knopen zelf dichtdoen hoeft nog niet
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SENSOMOTORISCH BEGRIJPEN (SMU)

Nr

OMSCHRIJVING

1

2

Actief grijpen van object,
wanneer dit in de hand
gegeven wordt
Oriëntatie van de hand om iets te
grijpen, bijv. omdraaien

3

Tweehandig exploreren van
voorwerpen

4
5

6

Hand-mond exploratie van
voorwerpen

Exploratieve manipulatie van texturen /
oppervlakte structuren
Zoekt even iets wat uit de hand gevallen
is

d.d.

OPMERKINGEN / AANWIJZINGEN
geen grijpreflex

-

treedt soms voor item 3 op

kan voor item 5 optreden, gebruik van vingertoppen

geen geluidmakend speelgoed gebruiken, verwijder het voorwerp
zachtjes en voorzichtig uit de handen van het kind

8

Uitgebreid zoeken naar een
verloren voorwerp

9

Brengt 2 voorwerpen met elkaar
in verband.
I: pakt voorwerpen uit een doos
Brengt 2 voorwerpen met
elkaar in verband.
Il: doet dingen in een doos of
iets anders (bijv. stapelen)
Exploratie van beweegbare
delen van een voorwerp, bijv.
doosje met vaste klep

11

blokje in een doos, het uitpakken voordoen, terugplaatsen,
rammelen, observeer imitatie

Er moet een beloning zijn voor het openen van de doos, bijv.
muziekdoos of een spiegeltje in de doos. Handelingen van het
kind moeten uitstralen dat kind relatie deksel-doos begrijpt.
Positief bij herhaald uitvoeren.

12

Kan een klein voorwerp uit een
rond doosje met deksel halen

13

Kan een klein voorwerp terug
doen in doos en deksel weer
sluiten
Kan een snoepje uit een fles met
schroefdop halen

14

d.d.

Exploratieve manipulatie van
vormen

7

10

d.d.

15

Kan schroefdop er weer op
doen

16

Kan dek!?els op groot en klein
rond doosje plaatsen

17

18

kan deksels op drie ronde
doosjes van verschillende
grootte plaatsen
Kan kralen sorteren in groot en
klein

19

Kan kralen sorteren in rond en
vierkant

schud de fles en moedig het kind het snoepje uit de fles te halen,
demonstreer eenmaal indien nodig

zonder hulp plaatsen en vastdraaien
Herhaal minimaal één keer en verwissel dan de volgorde van de
deksels. Positief indien zonder hulp en de deksels goed passen.
zie item 16

6 grote en 6 kleine kralen van dezelfde_ kleur en grootte + grote
en kleine doos. Doe 1 grote en 1 kleine kraal voor onder verbale
begeleiding. corrigeer geen fouten. Positief als sortering volledig
correct is.
6 ronde en 6 vierkante kralen van dezelfde grootte en kleur+
vierkante en ronde doos. procedure gelijk aan item 18.
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Kan sorteren naar welke van deze

20

21

22

4 kralen is anders':

3 dezelfde en I andere kraal. Onderdeel a) mag eenmaal worden
voorgedaan. Herhaal twee keer, positief bij 2 uit 3 correct.

a. grootte
b. vorm
c. kleur
Herkennen en juist gebruiken van
(geen speelgoed)
a. borstel
b. kopje
c. lepel
evt. telefoon of tandenborstel

minimaal 2 voorwerpen juist gebruiken

Adequaat gebruik van voorwerpen.
bijv. kammende beweging met
borstel of telefoonhoorn correct
naar het oor brengen
Betekenisvolle relaties tussen
voorwerpen leggen bijv. bestek op
bord leggen, in thee roeren

Te observeren tijdens item 21 of tijdens spontaan spel,
begrip van waarvoor en hoe voorwerp gebruikt wordt. Adaptief
gebruik van elk voorwerp scoort positief op dit item

23

Aantekeningen
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EXPLORATIE VAN DE OMGEVING, ORIENTATIE (EE)
d.d.

d.d.

nr

OMSCHRIJVING

1

Exploratie van vlakken

beweegt handen over vlakken of randen van bijv. tafel, vloer
of kleed

2

Exploratie van meubilair
binnen reikwijdte

3

Gerichte locomotie, bijv. naar
de stem van moeder

bijv. tafelpoot, deur of groot stuk speelgoed. Niet-mobiele
kinderen mogen omgerold worden zodat ze met een deel van
hun lichaam een voorwerp voelen.
laat een ouder het kind roepen

OPMERKINGEN / AANWIJZINGEN

Exploratie van kleine
voorwerpen die het ontmoet
tijdens zijn voortbewegen
De deur van de kamer vinden

stoppen, oppakken en onderzoeken

Exploratie, waaruit enige
herkenning van het "waarvoor"
blijkt.

Bijv. op stoel klimmen en gaan zitten; deurklink zoeken en
deur opendoen, lichtknop gebruiken

7

Trap opgaan, hoe dan ook

zonder hulp

8

Trap afgaan, hoe dan ook

zonder hulp

4

5

6

9

Gerichte en zinvolle
locomotie,

10

Bekende voorwerpen halen

11

Het kind vermijdt alledaagse
gevaren (kan alleen gelaten
worden)
Kan in de directe omgeving
buitenshuis zelfstandig "uit de
voeten"

12

bijv. zijn stoel vinden en gaan zitten voor de maaltijd; deur
opendoen, naar buiten gaan en deur. sluiten; kapstok vinden
en jas weghangen
I.t.t. item 6 nu geen poging maar doelbewust en succesvol
Mag ook aan ouders gevraagd worden

Zit niet aan het gas, met de vingers tussen de deur of in het
stopcontact
Moet aan ouders gevraagd worden als het kind niet thuis
onderzocht wordt

Aantekeningen
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REACTIES OP GELUID
BEGRIJPEN VAN VERBALE BOODSCHAPPEN (VC)

d.d.

d.d.

d.d.

nr

OMSCHRIJVING

1

Luistert naar geluiden

2

Richt zich naar de
geluidsbron

herhaalde reactie

3

Selectieve reactie op geluid
(rammelaar of muziek)

soort niet intensiteit van het geluid

4

Reiken naar gluidsbron
ongeacht de richting van het
reiken
In de juiste richting van de
geluidsbron reiken

biedt geluid lateraal aan i.v.m. item 5

5

6

7

8

9

10

11

12

Herkenning van bekende
geluiden, bijv. eigen
speelgoed, stem van ouders
Herkenning van bekende
woorden of uitdrukkingen
Juiste reactie op een
bekende uitdrukking-of
bekende woorden
Juiste reactie op
- geef het aan mij
- geef het aan mamma
- waar is je neus? (of een
ander lichaamsdeel)
Bekende voorwerpen kiezen
bij het noemen van de naam
Selectie van voorwerpen bij
een keus uit drie :
kopje, lepel en kam
kam, spons (washand),
schoen

OPMERKINGEN / AANWIJZINGEN

verschillende keren proberen, belonen voor correcte poging
door het laten vastpakken van het voorwerp
situationele betekenis
selectief alert worden
"Geef mamma een kusje"

uitgesproken door proefleider
(positief indien één goed)

alle voorwerpen zijn te gebruiken; dit item is ook goed als het
kind in de items 11 tot 13 één voorwerp juist pakt
positief indien 2 van de 3 goed
zie item 11

13

bal, auto, blokje

zie item 11

14

tandenborstel, vork, bord

zie item 11

15

theepot, telefoon, teddy-beer

zie item 11

lepel, vork, kopje, bord, kam
en doos

Kind mag voorwerpen eerst voelen

"Leg de lepel in het
kopje"

slechts eenmaal de vraag stellen

16
17
18

-

"Leg de kam in de doos"
"Leg de vork op het
bord"
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19

"Leg het kopje en de
lepel op het bord"

20

"Doe de kam en het
kopje in de doos"

21

"Waaruit drinken we?"

22

"Waarmee roeren we de
thee?"

23

"Waarop doen we het
eten?"

24

'Waarmee doen we ons
haar?"

25

"Waarin kunnen we
spulletjes doen?"

26

"Zoek twee dingen die
we gebruiken als we
eten?"
"Zoek i ets wat we niet
gebruiken bij eten en
drinken?"

27

28

29
30

-

--

-

Lang en kortpotlood, groot en
klein kopje en doos

Kind mag voorwerpen eerst voelen. Controleer of kind
voorwerpen kent door te vragen: 'zoek twee kopjes' en 'zoek twee
potloden'.

"Laat mij eens zien"
a) het langste potlood
b) het kleinste kopje
"Laat mij eens zien"
a) het kortste potlood
b) het grootste kopje
"Doe het kleine kopje in
de doos"

positief indien a) en b) correct

31

"Doe de beide potloden
in de doos"

32

"Haal het kopje uit de

33

"Doe het korte potlood
In het grootste kopje"

34

"Zoek het potlood wat
niet in het kopje is”

35

"Zoek het kopje waarin
het potlood zit"

36

"Doe het andere kopje
in de doos"

positief indien a) en b) correct

doos"
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VOCALISATIE EN EXPRESSIEVE TAAL (EL[S=structure])
d.d.
nr

OMSCHRIJVING

2

Eenlettergrepig geluid
(ah, uh)

3

Twee verschillende geluiden

4

Vier verschillende geluiden
met medeklinkers (ga, ada,
e.d.)

1

5

d.d.

OPMERKINGEN / AANWIJZINGEN

Andere vocalisatie dan huilen

-

Tweelettergrepige geluiden

6

Repeterend tweelettergrepig
brabbelen (ada-da-da)

7

Een woord (meestal
situationeel zoals: weg, nee,
mamma)

8

Vocaliseren alsof het praten is

9

2 of 3 betekenisvolle woorden

Mag ook n.a.v. rapportage ouders, enkele voorbeelden
moeten gehoord worden

10

4-6 woorden

Mag ook n.a.v. rapportage ouders, enkele voorbeelden
moeten gehoord worden

11

6-12 woorden

Mag ook n.a.v. rapportage ouders, enkele voorbeelden
moeten gehoord worden

12

Woordcombinaties

13

20 of meer woorden

Mag ook n.a.v. rapportage ouders, enkele voorbeelden
moeten gehoord worden

14

2 voorbeelden moeten gehoord worden

15

Juist gebruik van andere
woorden dan zelfst.nw. en
werkwoorden
Zinnen van 3 of meer woorden

16

Juist gebruik van voorzetsels

Moeten gehoord worden en consistent correct zijn

17

Juist gebruik van
voornaamwoorden

Moeten gehoord worden en consistent correct zijn

18

Juist gebruik van verleden en
toekomende tijd

Lok kind uit te praten

19

Juiste vormen van verleden
tijd

Lok kind uit te praten, minstens 3 voorbeelden correct

20

Juist gebruik van toekomende
tijd

Lok kind uit te praten

Drie afzonderlijke woorden die een zin vormen
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21
22

Bijna alle zinnen zijn correct en
compleet (niet meer dan 2
fouten)
Complexe zinnen
(als, omdat)

EXPRESSIEVE TAAL, INHOUD (EL[C=content])

d.d.

d.d.

d.d.

nr

OMSCHRIJVING

1

Kopje, lepel, borstel

zie item 11 van verbaal begrijpen
positief bij 2 uit 3 correct

2

Kam, spons (washand),
schoen

zie item 12 van verbaal begrijpen
positief bij 2 uit 3 correct

3

Bal, auto en steen

zie item 13 van verbaal begrijpen
positief bij 2 uit 3 correct

4

Tandenborstel, vork en bord

zie item 14 van verbaal begrijpen
positief bij 2 uit 3 correct

5

Theepot, telefoon, teddybeer,

zie item 15 van verbaal begrijpen
positief bij 2 uit 3 correct

-

OPMERKINGEN / AANWIJZINGEN

-

· Voorwerpen: borstel, auto, theepot,
tandenborstel, telefoon. Eerst laten
betasten en benoemen dan vragen
"waar is het voor" en "wat doen we

Alleen de auto is niet op ware grote

er mee"

'Waar is dit (borstel)

6

voor?"

7

"Waar is dit (auto) voor?"

8

"Waar is dit (theepot}
voor?"

9

"Waar is dit (tandenborstel)
voor?"

10

"Wat doen we hiermee
{telefoon)?"

Voorwerpen: lepel, kopie,
borstel, doos
11

Lepel in kopje. "Vertel me eens
waar de lepel is?
Wet heb Ik met de lepel
gedaan?"

12

Kam op omgekeerde doos.
"Waar is de kam? Wat heb ik
er mee gedaan?”

Proefleider doet handeling voor
en zegt: "Wat deed ik?"

Kind moet beschrijving geven inclusief juiste voorzetsel

Geschikt om verleden tijd en structuur sectie te scoren
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13

Op zijn / haar hand tikken
14

Een snoepje in zijn/haar hand
stoppen

15

Rinkelen met een bel

16

In mijn handen klappen

Proefleider helpt het kind de
handeling uit te voeren en

zegt: "Wat gebeurde er?
17

Leg zijn/haar hand op de auto
en duw die vooruit

18

Help hem/haar een toren
van drie blokken te bouwen.
Duw hem om

Aantekeningen
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VOOR KINDEREN MET EEN ONTWIKKELINGSACHTERSTAND
COMMUNICATIE

nr

OMSCHRIJVING

1

Reageeert positief op affectie

2

Reageert selectief op affectie

3

Is oplettend bij communicatie met juiste
orientatie

4

Herkent enig vertrouwd
communicatie-patroon

5

Reageert juist op enig vertrouwd
communicatie-patroon

6

Reageert juist op drie of meer
communicatie-patronen. bijv. a) komen, b)
geven, c) stoppen
Reageert op teken of gebaar

8

9
10

d.d.

d.d.

d.d.

OPMERKINGEN

-

Reageert op drie of meer tekens of gebaren
Geeft een specifiek voorwerp als
antwoord op een teken of gebaar
Verstaat symbolische 'taal'patronen

EXPRESSIEVE COMMUNICATIE
nr

OMSCHRIJVING

1

Zoekt persoonlijk contact

2

Zoekt selectief persoonlijk contact

3

Begint enigerlei vorm van communicatie

4

Maakt wensen bekend d.m.v. eniger1ei vorm
van communicatie
Maakt wensen op specifieke manier
duidelijk. bijv. wijst met hand of steekt hand
uit naar een speelgoedje of voedsel
Elk teken of gebaar dat juist gebruikt wordt

7

Drie of meer tekenen of gebaren

8

Enige vorm van 'objectbenoemen'

9

Drie of meer object 'benoemingen' (bijv.
tekens)

10

Poging om iets als taal- zonder-woorden te
gebruiken

d.d.

d.d.

d.d.

OPMERKINGEN
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