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n in  

Dit proefschrift beschri ft de ontwikkeling en evaluatie van de Athletic Skills Track, een 

nieuwe motoriektest voor in de lichameli ke opvoeding. In dit proefschrift wordt ingegaan op 

de betrouwbaarheid, validiteit en praktische toepasbaarheid van de e nieuwe motoriektest.  

Kinderen i n motorisch minder vaardig dan vroeger. Gymleraren erkennen dit probleem en 

oeken naar mogeli kheden om de motorische vaardigheid van kinderen te verbeteren. 

Hiervoor is het nodig de motorische vaardigheid van kinderen ob ectiever te volgen in de 

dageli kse prakti k van de lichameli ke opvoeding. De beschikbare meetinstrumenten i n 

echter niet praktisch toepasbaar. Ze i n ti drovend, aange ien het minstens 20 minuten duurt 

om n individueel kind te meten en niet gericht op het meten in de context van de gymles. 

De e tekortkomingen li ken de reden te i n dat veel gymleraren momenteel geen gebruik 

maken van motoriektesten. Daarom is een betrouwbare, valide en praktisch toepasbare 

motoriektest nodig die past binnen de context van de gymles. 

De belangri kste onder oeksvraag kan als volgt worden geformuleerd  

 

Hoe kunnen gymleerkrachten in het basisonderwi s de motorische vaardigheid beoordelen bi  

4 tot 12- arige kinderen ti dens een reguliere gymles op een betrouwbare, valide en haalbare 

manier  

 
i i ei   ee  e i  i  r  i  i ere     2 r 

In Hoofdstuk 2 wordt de praktische toepasbaarheid en validiteit van een Athletic Skills Track 

(AST) gepresenteerd voor het beoordelen van de motorische vaardigheid van 6- tot 12- arige 

kinderen in de gymles. uim 450 Nederlandse kinderen (211 meis es, 252 ongens) voltooiden 

drie testen  de K rperkoordinationstest f r Kinder (KTK) en twee Athletic Skills Tracks (AST-

1, AST-2). De validiteit van AST-1 en AST-2 werd onder ocht door de ti d die nodig was om 

de track te voltooien te correleren met de KTK Motor uotient (M ). 

Over het algemeen was er een lage correlatie tussen AST-1 en de KTK M  (r  -0,474 (P 

0.01)) en een matige correlatie tussen AST-2 en de KTK M  (r  -0,502 (P 0,01)). Bi  

opsplitsing naar leefti dsgroepen waren de associaties veel hoger en varieerden de e tussen r  

-0,469 en r  -0,776, met uit ondering van de lage correlatieco ffici nt van de AST-2 bi  7-

arigen. De resultaten geven aan dat de motorische vaardigheid van 6 - tot 12- arige kinderen 

kan worden beoordeeld met de Athletic Skills Track. 
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e r u r ei  e  urre e i i ei   e e i  i  r  ee  ri e 
r ig ei e  i    2 rige i ere  

Hoofdstuk 3 beschri ft het onder oek naar de test-hertest betrouwbaarheid, interne consistentie 

en concurrente validiteit van drie Athletic Skills Tracks die werden ontwikkeld op basis van de 

AST gepresenteerd in Hoofdstuk 2. anwege het plafondeffect dat werd gevonden in de eerste 

versie van de AST ( ie Hoofdstuk 2), werden drie leefti dsspecifieke hindernisbanen, met 5 tot 

7 gekoppelde fundamentele motorische vaardigheden, ontwikkeld om de motorische 

vaardigheid van kinderen in de leefti d van 4- tot 12- arigen te meten in een reguliere gymles. 

Ti dens een gewone gymles voltooiden 930 4- tot 12- arige kinderen (448 meis es, 482 

ongens) twee motorische vaardigheidstesten  (1) de KTK en (2) een leefti d gerelateerde versie 

van de AST (leefti d 4-6 aar  AST-1, leefti d 6-9 aar  AST-2 en leefti d 9-12 aar  AST-3). De 

test-hertest betrouwbaarheid van de AST was hoog (AST-1  ICC  0,881 (95% CI  0,780- 

0,934), AST-2  ICC  0,802 (95% CI  0,717-0,858) en AST-3  ICC  0,800 (95% CI  0,669-

0,871). De interne consistentie van de drie leefti d gerelateerde versies van de AST lag boven 

het acceptabele niveau van Cronbach s  0.70 (AST-1    0,764; AST-2    0,700 en AST-

3    0,763). Er was een matige tot hoge correlatie tussen de ti d om de AST te voltooien en 

de leefti d- en geslacht gerelateerde motorquoti nten van de KTK (AST-1  r  -0,747, p  0,01; 

AST-2  r  -0,646, p  0,01; en AST-3  r  -0,602, p  0,01). it de e studie bli kt dat de 

Athletic Skills Track een betrouwbaar en valide meetinstrument is om de motorische 

vaardigheid van 4- tot 12- arige kinderen in de gymles te meten. 

 

e e i  i  r  ee i  e  ge  gere eer e r ie e r e   ee  
ri e r ig ei e  r   2 rige i ere  

Na de conclusie in hoofdstuk 3 dat de AST een betrouwbaar en valide meetinstrument is om 

de motorische vaardigheid te meten, is de volgende stap het ontwikkelen van normatieve 

waarden voor de AST, om de individuele score van kinderen te kunnen interpreteren. In 

Hoofdstuk 4 worden leefti ds- en geslacht gerelateerde normatieve waarden voor de AST 

gepresenteerd. In een grootschalig onder oek hebben in totaal 7977 Nederlandse kinderen, 

4036 ongens en 3941 meis es, een leefti d gerelateerde versie van de AST uitgevoerd. De 

kinderen voerden de test uit ti dens een gewone gymles onder toe icht van hun eigen 

gymleraar. oor elke versie van de AST (AST-1  n  917; AST-2  n  3947; AST-3  n  3213) 

werden leefti ds- en geslacht gerelateerde referentiewaarden afgeleid van de ver amelde 

gegevens met behulp van de ambda, Mu, Sigma ( MS) methode. Alle kinderen voltooiden 
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de AST binnen 60 seconden (gemiddeld 29,6 seconden,  7,7). Een independent samples t- test 

toonde aan dat de ongens beduidend sneller waren in het voltooien van de AST dan meis es, 

behalve de 4- arige ongens. Daarom werden leefti ds- en geslacht gerelateerde referentie-

centielen ontwikkeld. De referentiecurves tonen een bi na lineaire afname in de ti d om AST-

1 en AST-2 met toenemende leefti d te voltooien. Naast de leefti ds- en geslacht gerelateerde 

normatieve waarden voor de AST i n ook M -waarden berekend vergeli kbaar met I -

waarden waarmee de ti den op de AST nog sneller te duiden i n. 

 

e e e i g  i ere  i  re ie  ee  rie e  i  e i e i e e i g. 

Na een drietal onder oeken naar de AST in Hoofdstuk 2, 3 en 4, ligt de focus in Hoofdstuk 5 

op een beschri ving van een onder oek naar het ple ier van kinderen ti dens het voltooien van 

de AST in een gewone gymles. Het kan waardevol i n om metingen uit te voeren in de 

lichameli ke opvoeding, maar eerder onder oek liet ien dat het belangri k is dat een test een 

positieve, ple ierige ervaring is voor alle kinderen. Het onder oek dat in Hoofdstuk 5 wordt 

gepresenteerd, is uitgevoerd onder 239 kinderen van 4 tot 12 aar oud. Alle kinderen voltooiden 

de AST, waarna hun ple ier beoordeeld werd met behulp van een Smileyometer. Een week 

later voltooiden 131 kinderen een andere motoriektest, de KTK. Naderhand werd gevraagd met 

een Funsorter aan te geven hoeveel ple ier i  ervaren ti dens de AST, de KTK, metingen van 

lichaamslengte en gewicht, en de CITO-toets. De meerderheid (98%) van de kinderen 

beoordeelden de AST als eer ple ierig. 76% van de kinderen beoordeelde de AST als de meest 

ple ierige van de vier testen. Er werden geen significante verschillen gevonden in het ple ier 

van de AST tussen ongens en meis es, noch tussen kinderen met verschillende motorische 

competentieniveaus. it dit onder oek kan geconcludeerd worden dat de meeste kinderen het 

uitvoeren van de AST in een normale gymles ervaren als ple ierig. 

 

i i ei  e  r i e e r ei   e e i  i  r   e ri e 
r ig ei  i  ee  r e e i g e e r e e  

Hoofdstuk 6 is het resultaat van een samenwerking met de niversity of South Australia in 

Adelaide. In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van een onder oek dat gericht 

is op het meten van motorische vaardigheid in de voorschoolse opvang in Australi . Aan de 

validatie-studie namen vi fen estig 3-6- arige kinderen (25 ongens en 40 meis es) uit vi f 

kinderdagverbli ven uit Adelaide deel. Correlaties en lineaire regressieanalyse (gecorrigeerd 

voor leefti d en geslacht) werden gebruikt om de associatie tussen de ti d om de AST te 
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volbrengen en de onbewerkte score van de Test of Gross Motor Development 2 (TGMD-2) te 

onder oeken. Daarnaast is onder het personeel van de kleuterschool een semigestructureerd 

interview afgenomen over de haalbaarheid van de AST. De AST duurde minder dan een minuut 

per kind en de TGMD-2 ongeveer 20 minuten voor twee kinderen. Er was een sterke negatieve 

correlatie (r  - 0,63, p  0,01) tussen de AST-scores en de TGMD-2-scores. Alle vi f 

medewerkers meldden als sterke punten van de AST; de korte afname ti d, eenvoudige op et 

en geschiktheid voor de doelgroep. De e resultaten suggereren dat de AST een praktisch 

toepasbare en valide methode ou kunnen i n voor de beoordeling van motorische vaardigheid 

van 3-6- arige kinderen op Australische kinderdagverbli ven. 

 
e r u r ei  i i ei  e  r i e e r ei   ri e 

r ig ei e e  ee  e i e re ie  
In Hoofdstuk 7 worden de resultaten gepresenteerd van een systematische review naar de 

klinimetrische kwaliteit van de verschillende motorische vaardigheidstesten oals in de 

wetenschappeli ke literatuur tussen 2000 en 2018 i n gepubliceerd. In de systematische review 

i n na selectie 38 artikelen beoordeeld die in totaal 11 motorische vaardigheidstesten op 

verschillende onderdelen van betrouwbaarheid, validiteit en praktische toepasbaarheid 

onder ocht hebben. it de systematisch review bli kt dat er behoorli k wat bewi s is voor goede 

betrouwbaarheid en validiteit van verschillende motorische vaardigheidstesten. Het 

bewi sniveau verschilt echter per motorische test. Daarnaast hangt het af van de doelgroep, het 

doel van de meting en de context waarin gemeten wordt welke motorische vaardigheidstest het 

best kan worden gebruikt. 
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