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Diagnostisch instrument 

Bayley Scales of Infant Development II - Nederlandse versie 
(BSID-II-NL) 

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie Bayley (1993) 

Huidige versie Meulen, Ruiter, Spelberg & Smrkovský (2004) 

Doel Meten van de algemene mentale en motorische ontwikkeling 

Gebruik Lichtverstandelijke beperking (LVB) 

Doelgroep Kinderen van 1 t/m 42 maanden 

Afname en scoring Hoe: Individuele afname door diagnostisch geschoolde 

professional. 

Tijdsduur: 25 - 60 min. 

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: handleiding, stimulusklapper, scoreformulieren, 

spelmateriaal en een scoringsprogramma op cd-rom. 

 

Schalen: Het instrument bestaat uit drie schalen:  

 

• Mentale schaal (178 items): meet vaardigheden die betrekking hebben op visuele en 

auditieve opmerkzaamheid, oog-handcoördinatie, imitatie, taalontwikkeling, geheugen 

en probleemoplossend vermogen.  

 

• Motorische schaal (111 items): meet de fijne en de grove motoriek.  

 

• Gedragsobservatieschaal (30 items): meet taakgerichtheid, betrokkenheid, affect 

expressie, activiteit en kwaliteit van de motoriek. 

 

Interpretatie: De ruwe scores worden omgezet in Ontwikkelingsindices. De 

normtabellen verlopen tot 12 maanden in stappen van een 

halve maand en vanaf 13 maanden met stappen van 1 

maand. De Gedragsobservatieschaal leidt tot drie scores, 

waarbij de meetpretentie verschilt per leeftijdsgroep. Bij 

kinderen tot en met 5 maanden oud worden de Mate van 

alertheid, Kwaliteit van de Motoriek en de Totaalscore 

eveneens in percentielen weergegeven. Bij kinderen van 6- 

42 maanden worden de Kwaliteit van de motoriek, 

Aanpassing aan de omgeving en de Totaalscore berekend, 

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/licht-verstandelijke-beperking-lvb
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eveneens in percentielen. 

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Betrouwbaarheid: Voldoende 

Begripsvaliditeit: Voldoende 

Criteriumvaliditeit: Onvoldoende 

Wetenschappelijke 

onderbouwing 
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