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Abstract
In this study the relation between exploration and aspects of the cognitive development is examined
among twelve 9-month-old infants. The cognitive aspects chosen in this study are object permanence
and spatial cognition as measured by an A-not-B task. The exploration factors are constructed with
parent reports in a Dutch Questionnaire on Motor Experiences (2007). In this questionnaire the
exploration subtypes used are: exploration through space, visual exploration and manual exploration
of objects. The hypothesized correlation between exploration scales and the performance on the Anot-B test, could not been found. The findings are not similar to those of previous studies. But there
are differences in design and in size of samples as well. However, the literature study gives a broad
view on existing studies of exploration and it is used to show that to gain a greater understanding in
exploration and the early motor and cognitive development, further development of research
strategies and methods is needed.
Keywords: exploration, infants, early development, A-not-B task
1. Introductie
Wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen richt zich voor een groot deel op de
eerste levensjaren. Er is een grote wetenschappelijke interesse in verschillende aspecten van de
vroege ontwikkeling en de betekenis voor latere ontwikkelingen. Een belangrijk aspect in het gedrag
van jonge kinderen is de manier waarop een jonge baby reageert op prikkels uit zijn omgeving
(Weisler & McCall, 1976). Wanneer een baby zich in toenemende mate gericht gaat bewegen en
gericht gaat kijken, exploreert de baby stimuli in zijn omgeving (Gibson, 1988). Vanaf dat moment
bevatten allerlei vormen van spel het actief verkennen van object en ruimte. Om te exploreren past
een kind diverse fysieke en cognitieve vaardigheden toe, welke zich mede door ervaring verder
ontwikkelen (Bushnell & Boudreau, 1993; Gibson, 1988). De kennis van het kind over zijn omgeving
en de relatie ervan tot zichzelf neemt toe. Terwijl deze kennis door exploratie toeneemt, creëren
kinderen kansen voor zichzelf om succesvolle oplossingsstrategieën te ontdekken (Schuetze, Lewis &
DiMarto, 1999). Zo is bijvoorbeeld object permanentie een onderdeel van vroege cognitieve
ontwikkeling. Oplossingsstrategieën spelen vervolgens een rol in het terug vinden van een
zoekgeraakt object.
Cognitieve ontwikkelingen zijn ingebed in beweging en lichamelijke ervaring (Bushnell &
Boudreau, 1993; Bushnell, McKenzie, Lawrence & Connell, 1995; Corbetta et al., 2000). Dit is
uitgediept in het concept ‘embodied cognition’. Theorievorming en onderzoek naar ‘embodied
cognition’ heeft eraan bijgedragen dat de interactie tussen motorische en cognitieve ontwikkelingen
opnieuw een belangrijk onderwerp van wetenschappelijk onderzoek is geworden. In het huidige
onderzoek wordt er gezocht naar de rol van exploratie in ‘embodied cognition’. Er is daarom een
andere serie onderzoeken bestudeerd. Deze onderzoeken hebben een focus op exploratie. Exploratie
is enerzijds in verband gebracht met fysieke en motorische ontwikkeling en anderzijds met aspecten
van cognitie. Vooralsnog ontbreekt hierin een combinatie van de drie concepten. Onderzoek naar
‘embodied cognition’ en onderzoek naar exploratie lijken momenteel zo goed als los van elkaar te
bestaan. Wellicht is dit niet terecht.
Al eerder, maar met een piek eind jaren ’70 en begin jaren ’80 hebben diverse onderzoekers
het concept exploratie willen uitdiepen. Weisler en McCall (1976) en Caruso (1993) definiëren
exploratie als gedrag dat bestaat uit de eerste reacties van een kind op nieuwe stimuli met als
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hoofddoel informatie winnen over nieuwe objecten of omgevingen. Het kind ontdekt zowel
kenmerken van de stimuli, als de mogelijkheden die ontstaan als het kind de stimuli benadert en
manipuleert. Gibson (1988) noemt het laatste ‘affordances’. Niet elke auteur heeft een definitie
gegeven van het begrip exploratie, maar in elk onderzoek naar exploratie bij jonge kinderen wordt
gemeten hoe een kind reageert op nieuwe objecten. De meer recente opvatting van Van der Kamp
en Savelsbergh (2000) is dat exploratie een ‘thorny’ concept is: lastig te operationaliseren en
controversieel. Zij kiezen ervoor om daarom twee mogelijke functies van exploratie te omschrijven.
Ten eerste kan exploratie volgens hen worden opgevat als het ontdekken en verfijnen van
koppelingen tussen waarneembare informatie en de eigen bewegingen. Ten tweede omvat
exploratie het actief verzamelen van informatie die relevant is voor het kiezen tussen toekomstige
handelingen. Exploratief gedrag per individu wordt bepaald door 3 factoren: de biologische aanleg,
de ervaring van het individu met objecten en de geschiktheid van de omgeving waarin hij zich
bevindt (Pomerleau, Malcuit & Séguin, 1990).
Motorische ontwikkeling en exploratie
Needham, Barrett en Peterman (2002) tonen in hun onderzoek aan dat bij jonge baby’s de ervaring
met eenvoudig manipulerend contact de interesse in objecten sterk kan doen toenemen. Dit is terug
te zien in het exploratieve gedrag. In het onderzoek hebben 16 baby’s van 3 maanden oud wanten
aan gekregen van klittenband. Zij waren motorisch nog niet in staat om iets vast te grijpen en konden
door deze wanten tijdens speelsessies nieuwe ervaringen opdoen. Deze groep baby’s is vervolgens
vergeleken met een controlegroep van eveneens 16 baby’s van 3 maanden oud, op object exploratie.
De baby’s met de nieuwe ervaring keken langer naar de objecten, maakten meer slaande
bewegingen tegen de objecten, verkenden onbekende objecten ook met hun mond en wisselden
daarbij ook vaker af tussen kijken en met de mond aanraken. Samengevat exploreerden zij meer en
gebruikten zij meer geavanceerde exploratiestrategieën, ook zonder gebruik van de wanten.
Gibson (1988) beschrijft dat baby’s vanaf 5 maanden oud in toenemende mate intentioneel
voorwerpen kunnen pakken om te exploreren. Kinderen van slechts 8 maanden oud hebben laten
zien dat zij een doek waarop een speeltje ligt, doelgericht kunnen gebruiken om het speeltje te
kunnen pakken. De meeste kinderen in de onderzoeksgroep van 6 maanden oud konden dit nog niet.
Gibson (1988) besteedt aandacht aan de ontwikkeling van actieve waarneming en het behalen van
motorische mijlpalen. Ze noemt baby’s van 9 maanden oud heel competent in actieve waarneming.
Ze voegt daaraan toe dat de baby’s die op dat moment kunnen kruipen, in vergelijking met hun
leeftijdsgenoten een enorme exploratiebegrenzing hebben “overwonnen”. Er wordt geïllustreerd dat
een kruipend kind zichzelf door ruimtes heen beweegt terwijl het continu veranderende
perspectieven ervaart en naar herkenningspunten blijft terugkijken. Zelfgeïnitieerd en
zelfgecontroleerd voort kunnen bewegen opent op deze manier veel nieuwe mogelijkheden tot
exploratie. Vervolgens draagt de kennis die het kind opdoet tijdens het exploreren bij aan de verdere
ontwikkeling van de motorische vaardigheden en het tot stand komen van beweging in de ruimte.
Gustafson (1984) schetst eveneens dat kinderen verschillen in hun ervaringen op grond van
of zij zichzelf kunnen voortbewegen of niet. In een onderzoekssetting plaatst hij kinderen die zich nog
niet zelfstandig kunnen voortbewegen in een loopstoeltje en vergelijkt hun exploratieve gedrag met
het exploratieve gedrag van enerzijds andere kinderen die zich nog niet zelfstandig kunnen
voortbewegen en anderzijds kinderen die dat al wel kunnen. De resultaten zijn dat kinderen die zich
kunnen voortbewegen gebruik maken van meer ruimte om hen heen; daarnaast meer op afstand
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visueel exploreren en meer aandacht hebben voor omgevingskenmerken buiten speelgoed om. De
kinderen in een loopstoeltje en de kruipende kinderen verschilden daarin niet significant van elkaar.
Gustafson (1984) benadrukt daarnaast dat er aanwijzingen zijn voor invloed van zelfstandig
voortbewegen op sociaal gedrag en sociale ervaringen.
Exploratie en cognitie
In het onderzoek van Belsky en Most (1981) komt naar voren dat de leeftijd van een kind slechts een
bescheiden voorspellingswaarde heeft ten opzichte van exploratief gedrag en dat individuen erg van
elkaar verschillen. De doelstelling van hun onderzoek was het toetsen van een hypothetische serie
van opeenvolgend ontwikkelend exploratief gedrag. De serie begint met ‘aanraken met de mond’ en
het laatste type gedrag is een vorm van spel waarbij het kind twee materialen kent, maar doet alsof
het iets anders voorstelt. De resultaten van toetsing bij 40 jonge kinderen ondersteunen het bestaan
van opeenvolgende fases. Hieruit blijkt dat kinderen in toenemende mate de kenmerken van
objecten ontdekken en gebruiken. Dit leerproces maakt deel uit van de vroege cognitieve
ontwikkeling.
Caruso (1993) heeft ook een model samengesteld. Hij brengt hierin geen fasering aan in
exploratief gedrag, maar onderscheidt wel 14 verschillende typen. Bij toetsing onder 40 kinderen van
11 en 12 maanden oud vindt Caruso (1993) een positief verband tussen het aantal verschillende
typen exploratief gedrag dat een kind laat zien, het percentage in tijd dat het kind exploreert en het
totale aantal exploratieve handelingen. Daarnaast maakt Caruso (1993) de koppeling tussen
exploratie en de prestaties op cognitieve taken. De cognitieve taken doen een beroep op ruimtelijke
cognitie, welke zichtbaar wordt in het probleem-oplossend vermogen. De deelnemende kinderen
moeten in verschillende opstellingen een speeltje achter plexiglas vandaan halen. Het aantal keren
dat het kind naar het speeltje reikt, het aanraakt of probeert te bewegen wordt gemeten; het aantal
verschillende strategieën dat het kind gebruikt; of het kind succes heeft en hoe snel en zelfstandig
het kind het probleem kan oplossen. Het aantal verschillende typen exploratief gedrag blijkt positief
samen te hangen met het succes op de taken. Daarnaast is er een positief verband gevonden tussen
het percentage exploratief gedrag in de tijd en de diversiteit in strategiegebruik tijdens de taken. Tot
slot waren de snellere kinderen wat exploratie betreft ook volhardender in het probleem oplossen.
Het onderzoek van Schuetze en collega’s (1999) is vergelijkbaar. Zij hebben ook mogelijke
samenhang tussen exploratief gedrag en probleem-oplossend gedrag getoetst. Schuetze en collega’s
(1999) deden hun metingen bij 32 kinderen van 9 maanden oud. In hun onderzoek is exploratief
gedrag geobserveerd tijdens vrij spel en het probleem-oplossend gedrag in twee verstoptaken. Een
speeltje werd 1 keer achter foam blokken verstopt en 1 keer in een doorzichtige plastic doos met 1
open kant. De resultaten wijzen erop dat de kinderen die meer speeltjes bij het spel betrokken en
vaker exploratieve strategieën toepasten, ook in staat waren meer complexe exploratieve
strategieën te gebruiken. Zowel kwaliteit of diversiteit en de kwantiteit van het exploratieve gedrag
bleek samen te hangen met succes in het oplossen van beide cognitieve taken.
De uitkomst betreffende kwaliteit is vergelijkbaar met wat Caruso (1993) vaststelde, maar
Caruso (1993) vond destijds geen samenhang tussen de kwantiteitsfactor en het succes in probleemoplossen. Een mogelijke verklaring is het verschil in leeftijdsgroep; 9 maanden oud versus 11 en 12
maanden oud.
De baby’s uit de onderzoeksgroep van Schuetze en collega’s (1999) die verbonden waren aan
een kinderdagverblijf met een goede score op een kwaliteitstest, hebben in verhouding hogere
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scores behaald. Schuetze en collega’s (1999) verwachten dat de verklaring hiervoor te zoeken is in de
aanwezigheid van geschikte speelmaterialen, responsieve verzorgers en een stabiele diversiteit in de
leefomgeving. De mogelijkheden die een kind op deze manier krijgt, zouden de motivatie om te
exploreren versterken en een impuls geven aan de ontwikkeling van exploratieve strategieën. Dit
bevestigt de invloed van externe en interne factoren die bijdragen aan het verkrijgen van ervaring in
exploratie.
Een andere manier om exploratie in verband te brengen met cognitie is het onderzoeken van
kinderen met een risicovolle cognitieve ontwikkeling. Bradley-Johnson, Friedrich en Wyrembelski
(1981) verkenden exploratief gedrag bij 20 kinderen van 12 maanden oud, waarvan 10 kinderen met
het syndroom van Down. Exploratie wordt door hen in verband gebracht met aandachtsfuncties (zie
ook Pomerleau et al., 1990), doorzettingsvermogen, ruimtelijke cognitie en inzicht in relaties tussen
oorzaken en gevolgen en doelen en middelen. Kinderen waarvan bekend is dat hun ontwikkeling
risicovol is, zouden minder exploreren en zodoende minder bijdragen aan hun eigen cognitieve
ontwikkeling (Bradley-Johnson et al., 1981). Dit werd teruggevonden in de resultaten. Tijdens de
eerste trial van het onderzoek raakten de kinderen met het syndroom van Down de objecten minder
vaak met hun mond aan dan de andere kinderen en in de tweede en derde trial manipuleerden zij de
objecten ook minder met hun handen. Wat visuele exploratie betreft, waren er geen verschillen
tussen de twee groepen.
Motorische ontwikkeling en cognitie
Reiken naar objecten, objecten aanraken en pakken, zijn acties die deel uitmaken van een motorisch
en cognitief ontwikkelingsproces (Corbetta et al., 2000). Terwijl een kind in beweging komt, gebruikt
het de zintuigen om informatie te vergaren. Deze informatie kan worden gebruikt om een adaptieve
respons te geven. Objecten die verschillend zijn in grootte en structuur, lokken bijvoorbeeld
verschillende reik- en grijpbewegingen uit. Dit vergt van het kind wel bepaalde vaardigheden op het
gebied van arm- en handcoördinatie en het geheugen. Onderzoek van Corbetta en collega’s (2000)
richt zich op deze dynamiek tussen waarnemen en handelen bij baby’s van 5 tot 9 maanden oud. Van
de deelnemende baby’s van 9 maanden oud blijkt 83% in staat om consistent het reiken af te
stemmen op de grootte van het object. Voor jongere baby’s lijkt motorisch flexibel reageren
moeilijker te zijn. Dat betekent dat baby’s rond de leeftijd van 9 maanden een mijlpaal bereiken in de
interactie tussen motoriek en cognitie.
In 1989 heeft Palmer eveneens kinderen van 9 maanden oud onderzocht, naast kinderen van
6 maanden oud en 12 maanden oud (N = 3 x 20). Er is in dit onderzoek niet alleen gebruik gemaakt
van voorwerpen met verschillende groottes, maar eveneens onderlinge verschillen in gewicht, vorm,
textuur en geluid. De kinderen van 9 maanden oud bleken goed in staat om het manipuleren van
diverse objecten aan te passen aan de eigenschappen. Het manipuleren bestond uit heen en weer
bewegen, bonken, slaan en expres laten vallen. Palmer (1989) vond verder dat baby’s niet alleen de
eigenschappen van de losse voorwerpen gebruiken, maar ook de eigenschappen van de tafel. In
sommige gevallen krijgt de tafel de rol van ondersteunend oppervlak, in andere gevallen gebruikt
een kind de tafel om een voorwerp tegen te bonken. Naast relatief eenvoudige voorwerpen maakt
Palmer (1989) ook gebruik van samengestelde voorwerpen. De baby’s blijken eerder vaardig in het
doelgericht gebruik van het tafeloppervlak, dan in het adequaat manipuleren van deze
samengestelde voorwerpen. Palmer (1989) wijst erop dat dagelijkse ervaringen van de baby’s met
oppervlakten en voorwerpen daarin eveneens verschillen.
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Ook Kingsnorth en Schmuckler (2000) benadrukken de rol van ervaring. Hun doelgroep is iets
ouder, maar er is eveneens sprake van een verband tussen motorische ontwikkeling en cognitie.
Kingsnorth en Schmuckler (2000) hebben onderzoek gedaan naar het passeren van hindernissen
onder 76 peuters van 14 tot 30 maanden. Hieruit bleek dat niet de lichaamsgrootte, noch de
kwaliteit van het lopen, maar de hoeveelheid loopervaring het sterkst correleerde met hoe goed zij in
staat waren om hindernissen te passeren. In dit geval is de factor loopervaring direct afgeleid van de
verstreken tijd sinds de dag dat het kind voor het eerst los kon lopen.
Bushnell en Boudreau (1993) stellen dat het door beweging is dat kinderen zich ontwikkelen
in het gebruik van hun zintuigen. Gibson (1988) neemt het samen. Volgens haar leveren
voortbeweging, het gebruik van zintuigen en het initiëren van handelingen, een kind heel belangrijke
informatie op. De verzamelde informatie helpt het kind nieuwe situaties te voorspellen. Dat wordt
zichtbaar zodra het kind in staat is om bewegingen aan de omgeving aan te passen (Corbetta et al.,
2000).
Het onderzoek
De doelstelling van het hier beschreven onderzoek is een verband aan te tonen tussen exploratie en
cognitieve ontwikkeling bij baby’s van 9 maanden oud. De wijze van dataverzameling heeft een
explorerend karakter met de doelstelling om het construct exploratie te verdiepen en opnieuw onder
de aandacht te brengen.
De literatuurstudie heeft breed zicht opgeleverd op onderzoek naar exploratie, motoriek en
cognitie bij jonge kinderen. Daaruit blijkt ook dat de leeftijdscategorie van 9 maanden oud geschikt is
voor dit type onderzoek. Tegelijkertijd toont de literatuurstudie aan dat er sprake is van duidelijke
verschillen in onderzoeksopzet en theoretische focus en dat er nog geen helder zicht is op exploratie
en de samenhang van exploratie met motoriek en cognitie.
Met dit onderzoek wordt er een verkennende studie aan toegevoegd. Want de meest
gebruikte onderzoeksstrategie in onderzoek naar exploratie is het op video vastleggen van het
gedrag dat een kind in een onderzoeksruimte laat zien. Dat geldt ook voor de onderzoeken die
genoemd zijn in de literatuurstudie. Deze strategie maakt het echter niet mogelijk om een
inschatting te maken van de mate van ervaring die een kind daadwerkelijk heeft opgebouwd met
exploratie. En deze ervaring zou mogelijk van groot belang kunnen zijn, zoals loopervaring bij peuters
de beste voorspeller blijkt voor de vaardigheid hindernissen te passeren (Kingsnorth & Schmuckler,
2000). Hindernissen passeren doet tenslotte een groot beroep op ruimtelijke cognitie.
Ondanks dat kinderen geboren lijken te worden met een drang en een basisvaardigheid om
op de omgeving te letten (Gibson, 1988), exploreren niet alle kinderen even veelvuldig. Interne en
externe factoren spelen hierin een rol, bijvoorbeeld een zekere nieuwsgierigheid en alertheid die het
kind motiveert om in beweging te komen (Caruso, 1993; Pomerleau et al., 1990), maar ook de
geschiktheid van de omgeving in ruimte en de aanwezigheid van nieuwsgierigheid uitlokkende
objecten (Pomerleau et al., 1990). Daaruit kan geconcludeerd worden dat niet elk kind de motorische
mogelijkheden die het heeft, optimaal gebruikt om te exploreren. Degenen die wellicht het beste een
indicatie kunnen geven van de kenmerken van de dagelijkse omgeving en de exploratiedrang van het
kind, zijn de ouders of verzorgers van een kind. Wellicht is het een oplossing om hen meer bij
exploratie onderzoek te betrekken.
Wat de cognitieve ontwikkeling betreft, wordt in huidig onderzoek het voorbeeld gevolgd
van onder andere Bell en Fox (1997) die de A-not-B test hebben gekozen als test voor onder meer
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object permanentie, ruimtelijk inzicht en aandachtsfuncties. Het is een verstoptaak die een beroep
doet op probleem-oplossend vermogen, vergelijkbaar met andere genoemde taken.
De vraagstelling is ‘Is er bij baby’s van 9 maanden oud een verband tussen exploratie en de
prestaties op de A-not-B test?’ Onder de noemer exploratief gedrag worden drie typen exploratief
gedrag onderscheiden: object exploratie met de handen, ruimtelijke exploratie en visuele exploratie.
Vanwege het karakter van de A-not-B test en de ontwikkelingsfase van deze leeftijdsgroep worden
object exploratie met de mond en zelfexploratie buiten beschouwing gelaten. Opvallend is dat
ruimtelijke exploratie onderbelicht lijkt in onderzoek, terwijl het in theorie wel naar voren komt.
Binnen dit onderzoek wordt verwacht dat er positieve verbanden worden gevonden tussen
exploratie en de prestaties op de A-not-B test. Dat geldt zowel voor exploratie als construct als voor
de dimensies object exploratie met de handen, ruimtelijke exploratie en visuele exploratie.

2. Methoden
Onderzoeksgroep en procedure
In de periode van januari 2008 tot en met mei 2009 hebben 12 kinderen deelgenomen aan het
onderzoeksproject van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht.
Er is op diverse manieren bekendheid aan het onderzoek gegeven. Er zijn internetfora benaderd om
een oproep te plaatsen; er is contact opgenomen met kinderdagverblijven en consultatiebureaus in
de regio Utrecht en er is een brief uitgegaan naar allumni (Pedagogische Wetenschappen) van de
Universiteit Utrecht. Ook is een aantal ouders persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen. Alle
kinderen die zijn aangemeld konden deelnemen. Er was geen sprake van fysieke beperkingen die een
kind zouden hinderen tijdens de afname van de A-not-B test. Bij het eerste contact waren de
kinderen 4 tot ongeveer 8 maanden oud. Tijdens de eerste testafname waren de kinderen 9
maanden oud (Tabel 1). De onderzoeksgroep bestaat uit 7 jongens en 5 meisjes. Een standaard
testafname bestond uit 3 onderdelen: een number sense test, de A-not-B test en scoring van de
AIMS. De afnamen vonden plaats in een onderzoeksruimte van de Universiteit en duurden elk
ongeveer 50 minuten. De ouders bleven daarbij aanwezig. De afnamen zijn op video opgenomen. Op
de leeftijd van 12 maanden wordt de afname herhaald. Voorafgaande aan de eerste testafname
hebben de ouders vragenlijsten gekregen en ingevuld. Dit is een ander belangrijk deel geweest van
de dataverzameling in dit onderzoeksproject.
Tabel 1. Beschrijvende statistieken van de onderzoeksgroep
N
Minimum
Maximum

Gemiddelde

Standaardafwijking

Testleeftijden

12

9;4

9;23

9;14

0;7

12

3

7

6 (5.79)

1 (1.32)

(maanden ; dagen)
Dagen per week thuis
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Onderzoeksmiddelen
Vragenlijst
De ouders hebben na aanmelding voor het onderzoek een pakket thuis gestuurd gekregen met
daarin onder andere de vragenlijst Vroege Motorische Ervaringen (2007). Een onderdeel hiervan is
gericht op exploratie. Dit deel is in november 2008 vernieuwd en uitgebreid. Het resultaat is een
subvragenlijst van 37 vragen en stellingen. (Zie bijlage.)
- Inhoudelijke samenstelling van de vragenlijst
De eerste twee items zijn bedoeld om inzicht te krijgen in het aantal dagen per week dat het kind
doorgaans thuis of elders verblijft. Is het kind meer dan 2 dagen per week op een vaste andere
locatie, dan wordt verzocht een kopie van de vragenlijst in te laten vullen door de oppas of de leiding
van het kinderdagverblijf. Deze kopie wordt als bijlage toegevoegd aan de oudervragenlijst.
Item 3, 4 en 5 vragen naar de oppervlakte van de woonkamer, de verhouding tussen meubels en vrije
ruimte en de ondergrond van de woonkamer. Vervolgens wordt er in item 6, 7 en 8 gevraagd naar de
hoeveelheid tijd per dag dat het kind de ruimte heeft om door de kamer te bewegen (meer dan 2,5
m2 ) en de hoeveelheid tijd per dag dat het kind zich daadwerkelijk door de kamer beweegt,
eventueel met een loopstoeltje. De minimale oppervlakte van 2,5 m2 is gebaseerd de oppervlakte
waarop de kinderen bewegen en spelen tijdens het bezoek aan de Universiteit (op de mat en
eventueel met maximaal hun halve lichaamslengte ernaast) en is vergelijkbaar met een (ongeveer)
verdrievoudiging van de oppervlakte van een box. Item 9 en 10 zijn verkennende vragen waarop de
ouder kan aangeven waar hun kind voornamelijk op afgaat of naar reikt. De antwoorden op deze
vragen zouden van belang kunnen zijn voor (aanvullingen in) verder onderzoek. Item 11 richt zich op
de attributie van de ouder waarbij de ouder kan kiezen tussen 3 factoren die het exploratieve gedrag
van het kind mogelijk beïnvloeden: de lichamelijke mogelijkheden van het kind, het karakter van het
kind en de tijd die de ouder heeft om op het kind te letten. Bij item 12 tot en met 15 zet de ouder
een kruisje op een lijn om aan te geven hoe actief het kind exploreert. Het onderscheid is gebaseerd
op de constructen ruimtelijke exploratie, object exploratie en visuele exploratie. Voor visuele
exploratie zijn er 2 items, waarbij aandachtig kijken naar speeltjes en andere voorwerpen een item
vormt en aandachtig kijken naar bewegend speelgoed, mensen of huisdieren het tweede. De laatste
22 items zijn stellingen waarbij op een 5-puntsschaal wordt aangegeven in hoeverre de stellingen bij
het ouder-kind koppel passen. Hierbij zijn opnieuw de constructen ruimtelijke exploratie, object
exploratie en visuele exploratie als uitgangspunten genomen. Elk construct is oorspronkelijk vorm
gegeven in minimaal 5 stellingen die zowel positief als negatief zijn geformuleerd. Ook is er een
aantal stellingen die bedoeld zijn te meten in hoeverre de ouder bijdraagt aan
omgevingsvoorwaarden voor exploratief gedrag. Tot slot krijgt de ouder die de vragenlijst invult
expliciet de ruimte om na de vragen nog iets toe te lichten.
- Statistische analyse van de vragenlijst
De vernieuwde vragenlijst (2008) is statistisch geanalyseerd op de betrouwbaarheid en validiteit van
de schalen. De factoranalyse (PCA) is uitgevoerd met Oblimin rotatie. Dit leidt tot een 3
componenten structuur als beste oplossing. Na de derde component is er een sterke afname
zichtbaar in het aandeel per component aan de totale verklaarde variantie. De 3 componenten
verklaren gezamenlijk 66,24% van de totale variantie. Per component is dat respectievelijk 34,73%,
51,98% en 66,24%. Deze uitkomsten zijn vergeleken met de structuur van de vragenlijst zoals deze
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inhoudelijk is samengesteld. De items die de hoogste correlatie hebben met de eerste component
van de factoranalyse komen overeen met de items in de schaal ‘Ruimtelijke exploratie’.
De tweede component geeft ‘Object exploratie met de handen’ weer. De derde component bevat
items van de schaal ‘Visuele exploratie’. De interne consistentie van de Exploratie schalen is
geanalyseerd met Cronbach’s alpha. De verdeling van items over de schalen wordt weergegeven in
Tabel 2.
Tabel 2. Samenstelling van de Exploratie schalen
Items
Ruimtelijke exploratie
122, 17, 19, 221, 271, 291, 33
Object exploratie met de handen 132, 16, 20, 231, 32
Visuele exploratie
142, 152, 18, 21, 23, 30
Exploratie totaal
122, 132, 142, 152, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
221, 231, 251, 261, 271, 291, 30, 32, 33

Cronbach’s alpha
.90
.57
.73
.80

Noot.
1
2

Deze items zijn omgepoold.
Van deze items zijn nieuwe variabelen gemaakt met een 5-puntsschaal.

Item 6, 24 en 31 zijn vragen en stellingen die bedoeld zijn te meten in hoeverre de ouder bijdraagt
aan omgevingsvoorwaarden voor exploratief gedrag. Deze items zijn divers en geven een indicatie
van bewegingsruimte, aanpassing van de woonkamer en prikkelrijkdom van de woonkamer. Van
item 6 is een nieuwe variabele gemaakt met een 5-puntsschaal. De schaal van deze 3 items is
‘Stimulatie’ genoemd.
A-not-B test
De A-not-B test is een cognitieve test voor onder meer ruimtelijke cognitie, object permanentie en
aandachtsfuncties. Het is een verstoptaak die een beroep doet op probleem-oplossend vermogen.
Diamond (2001) heeft belangrijke procedurele elementen beschreven welke de A-not-B test
onderscheiden van andere verstoptaken. Deze procedure wordt aangehouden.
Dit houdt in dat de bedekking (doekjes in dit geval) tegen de achtergrond afsteekt; dat de
middenpunten van twee verstopplaatsen ongeveer 30 centimeter uit elkaar liggen; dat de
onderzoeksruimte normaal verlicht is; dat een kind wordt afgeleid om fixatie in een bepaalde richting
te voorkomen; dat er geen overgang ingebracht wordt wanneer het kind onjuist reikt en dat spelen
met het speeltje wordt ingezet als beloning (Diamond, 2001).
In de huidige onderzoekssetting is voor de A-not-B test gebruik gemaakt van een tafel met een los
tafelblad met markeerpunten en een tafelblad met verzonken gaten. Op deze tafel worden kleine
speeltjes gelegd, variërend in textuur, geluidsproductie, kleur en vorm. Vierkante donkergele doekjes
worden gebruikt om een speeltje tijdelijk uit het zicht te nemen.
Het kind zit bij de ouder op schoot, in het midden van de tafel en recht tegenover de testleider. De
ouder krijgt de instructie om de armen/handjes van het kind vast te houden wanneer de testleider
een speeltje verstopt en ze los te laten op het moment dat de testleider het kind verbaal stimuleert
het speeltje te zoeken. Voor aanvang van de test krijgt het kind de gelegenheid te wennen aan de
testopstelling, de testleider en de afdekdoekjes. Tegelijkertijd worden enkele speeltjes aangeboden.
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Als het kind voorkeur toont voor een specifiek speeltje, zal dit speeltje worden gebruikt voor de
testafname.
Er zijn 6 items met elk 3 sessies. De eerste 3 items zijn basisitems. Vanaf item 4 wordt er
daadwerkelijk gestart met de A-not-B procedure. Wanneer het kind op een item 2 sessies goed doet,
is het geslaagd voor dat item en wordt doorgegaan naar een volgend item. De A-not-B items zijn
oplopend in moeilijkheidsgraad door de toevoeging van een vertraging tussen het moment dat het
speeltje wordt verstopt en het moment dat het kind mag gaan zoeken. Dit is respectievelijk 0
seconden, 1 seconde en 3 seconden. Eventueel is de test uit te breiden met 2 items met vertragingen
van 5 en 8 seconden.
AIMS
De Alberta Infant Motor Scale (Piper, Pinnell, Darrah, Maguire & Byrne, 1992) is gebruikt om door
middel van observatie het niveau van de grof motorische ontwikkeling te bepalen. Dit instrument
omvat de ontwikkelingsfase vanaf geboorte tot zelfstandig lopen en heeft 4 subschalen voor
lichaamscontrole in verschillende posities: liggend op de buik, liggend op de rug, zittend en staand. Er
kan een AIMS totaalscore berekend worden en een percentielscore. Wij maken gebruik van de
totaalscores. De kinderen zijn geobserveerd nadat ze op een (sport)mat zijn geplaatst. Diverse
speeltjes werden aangeboden om bewegingen uit te lokken. De AIMS wordt gebruikt om de validiteit
van de onderzoeksopzet te controleren. Uit de literatuur is gebleken dat er een sterk verband zou
moeten zijn tussen exploratie en motoriek omdat de motorische ontwikkeling bijdraagt aan de
ontwikkeling van exploratieve vaardigheden. Bovendien brengt exploratiedrang een kind in beweging
en draagt exploratie zodoende bij aan de verfijning van motorische vaardigheden.

3. Resultaten
In deze studie is onderzocht of er een aantoonbare relatie bestaat tussen aspecten van exploratie en
ruimtelijke cognitie. Om te beginnen zijn de verzamelde data verkend door middel van beschrijvende
statistieken. Een overzicht wordt gegeven in Tabel 3. Hieruit blijkt dat er op de exploratie schalen
sprake is van relatief weinig spreiding. Ook de minimumscores en de gemiddelden zijn aan de hoge
kant. Het grootste verschil in geobserveerde minimum en maximum score is te vinden in de schaal
‘Ruimtelijke exploratie’. De meeste ouders hebben aangegeven dat hun kinderen veel exploreren. In
deze onderzoeksgroep zijn geen kinderen die volgens hun ouders zeer weinig exploreren. Dit
betekent dat de kans op een significant resultaat klein is. Wat de verdeling van de A-not-B resultaten
betreft is opvallend dat het gemiddelde onder de 6 punten ligt. Dat is bij de grens tussen de
basisitems en de A-not-B procedure. Bij nadere verkenning van de data blijkt dat slechts 4 van de 12
kinderen succes hebben behaald op de echte A-not-B items. Dit zal terugkomen in de discussie.
Daarnaast zijn de AIMS scores in dit onderzoek vergeleken met de normen van de AIMS. De
gemiddelde AIMS score van de normgroep van 9 maanden oud is 43. De gemiddelde AIMS score van
onze onderzoeksgroep is lager en komt overeen met de norm voor kinderen van 8 maanden oud.
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Tabel 3. Beschrijvende statistieken van de instrumenten
N
Minimum
A-not-B
Exploratie totaal
Ruimtelijke exploratie
Object exploratie met
de handen
Visuele exploratie
Stimulatie
AIMS totaal

Maximum

Gemiddelde

12
11
12
11

2
5.26
3.14
7.20

11
8.84
9.71
10.00

5.83
7.62
7.14
8.80

Standaardafwijking
2.55
0.99
2.13
0.80

12
11
12

4.33
4.67
21.00

8.33
10.00
52.00

6.28
6.55
35.08

1.10
1.49
9.43

Noot. Het theoretisch minimum = 0. Het theoretisch maximum = 12 voor A-not-B, = 10 voor de exploratie schalen en = 60
voor AIMS totaal.

Voordat er is overgegaan naar toetsing van de onderzoekshypothesen, is de samenhang tussen de
diverse exploratie schalen bekeken. Ook de Stimulatie schaal en de AIMS totaalscore zijn hierin
meegenomen. De uitkomsten zijn weergegeven in Tabel 4. Diverse schalen blijken significant samen
te hangen. Zo is er een positief verband gevonden tussen exploratie en de meting van ouderinitiatief
ten opzichte van omgevingsvoorwaarden voor exploratie (stimulatie). Het niveau van de grof
motorische ontwikkeling, weergegeven in de AIMS score, blijkt ook samen te hangen met exploratie.
Beide uitspraken gelden alleen voor totale exploratie en ruimtelijke exploratie. Er blijkt ook sprake
van een positief verband tussen het niveau van de grof motorische ontwikkeling en de meting van
ouderinitiatief. Er is geen samenhang gevonden tussen object exploratie en de andere schalen of
visuele exploratie en de andere schalen.
Tabel 4. Correlaties tussen de schalen
Ruimtelijke
exploratie
Exploratie totaal
.92*
Ruimtelijke exploratie
Object exploratie met
de handen
Visuele exploratie
Stimulatie

Object
exploratie
.23
.09

Visuele
Stimulatie
exploratie
.10
.61*
-.10
.67*
.29
-.07
.03

AIMS
totaal
.83*
.83*
-.12
-.08
.59*

Noot. * p < .05 (éénzijdig)

De verwachte samenhang tussen de exploratie schalen en de totaalscores op de A-not-B test is
verkend door middel van scatterplots. Hierin wordt zichtbaar dat een significant verband tussen
deze variabelen onwaarschijnlijk is. Er is geen herkenbare structuur in de vorm van de verschillende
puntenwolken. Opvallend is dat de getekende lijn een dalende beweging weergeeft. Eveneens
opvallend is een uitschieter met een lage score op exploratie totaal, ruimtelijke exploratie en object
exploratie met de handen en een hoge score op de A-not-B test (kindnummer 116).
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Figuur 1. Scatterplot voor Exploratie totaal

Figuur 2. Scatterplot voor Ruimtelijke exploratie
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Figuur 3. Scatterplot voor Object exploratie met de handen

Figuur 4. Scatterplot voor Visuele exploratie
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De verwachte verbanden tussen de exploratie schalen en de totaalscores op de A-not-B test zijn
éénzijdig getoetst met de Spearman Rangcorrelatie. De Spearman Rangcorrelatie is gekozen vanwege
de kleine onderzoeksgroep (N < 30). Er is een α van .05 aangehouden. De resultaten zijn
weergegeven in Tabel 5. Geen van de schalen blijkt samen te hangen met de totaalscores op de
A-not-B test. Omdat de uitschieter de uitkomsten sterk heeft beïnvloed, wordt eveneens
weergegeven wat de rangcorrelaties zijn indien de uitschieter wordt weg gelaten (Tabel 6). Ook in dit
geval blijkt geen van de schalen significant samen te hangen met de totaalscores op de A-not-B test.
Wel wordt duidelijk dat de negatieve trend die zichtbaar is in Tabel 5, grotendeels wordt veroorzaakt
door de uitschieter.
Tabel 5. Spearman rangcorrelaties met totaalscore op de A-not-B test
N
rs
Exploratie totaal
11
-.08
Ruimtelijke exploratie
12
-.12
Object exploratie met
11
-.24
de handen
Visuele exploratie
12
-.43
Stimulatie
11
.20
AIMS totaal
12
-.04

P
.41
.35
.24
.08
.28
.45

Tabel 6. Spearman rangcorrelaties met totaalscore op de A-not-B test, exclusief uitschieter
N
rs
P
Exploratie totaal
10
.24
.51
Ruimtelijke exploratie
11
.15
.67
Object exploratie met
10
.04
.91
de handen
Visuele exploratie
11
-.39
.24
Stimulatie
10
.48
.16
AIMS totaal
11
.18
.60
Samengevat is er in dit onderzoek geen sprake van een significant verband tussen exploratie en de
prestaties op de A-not-B test. Dat geldt voor alle exploratie schalen die in dit onderzoek zijn gebruikt.
Ook blijkt er in dit onderzoek geen verband tussen de meting van ouderinitiatief ten opzichte van
omgevingsvoorwaarden voor exploratie en de prestaties op de A-not-B test. Van het niveau van de
grof motorische ontwikkeling kan evenmin aangetoond worden dat er een verband zou zijn met
prestaties op de A-not-B test. Daarentegen blijkt er wel sprake van een significant verband tussen de
meting van ouderinitiatief ten opzichte van omgevingsvoorwaarden voor exploratie en exploratie.
Ook het niveau van de grof motorische ontwikkeling hangt samen met exploratie. Wat de subtypen
van exploratie betreft is die samenhang alleen terug te zien in ruimtelijke exploratie.
4. Conclusie & Discussie
In de huidige studie is de samenhang tussen exploratie en de cognitieve ontwikkeling van baby’s van
9 maanden oud onderzocht. Nieuw aan dit onderzoek is het gebruik van ouder/verzorgervragenlijsten omtrent exploratiedrang, kenmerken van de omgeving en de gelegenheid om te
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exploreren. Op basis van de ouderbeoordelingen zijn er inschattingen gemaakt van het
daadwerkelijke exploratieve gedrag, uitgesplitst naar ruimtelijke exploratie, visuele exploratie en
object exploratie met de handen. Hieruit is gebleken dat ruimtelijke exploratie een belangrijk
onderdeel is van het gehele exploratieve gedrag.
Daarnaast is gezien dat ouders die in verhouding meer initiatief nemen om bij te dragen aan
de omgevingsvoorwaarden voor exploratie, de ouders zijn van kinderen die in verhouding meer
exploreren. Uiteraard zijn de omgevingsvoorwaarden, zoals bewegingsruimte en voldoende prikkels,
noodzakelijk om tot exploreren te komen. Dit is onder andere genoemd door Pomerleau en collega’s
(1990). Toch is de richting van het effect niet vanzelfsprekend en is er waarschijnlijk sprake van een
transactioneel proces. Het gedrag van het kind kan volgen op het initiatief van de ouders, maar het
gedrag van de ouders wordt mede bepaald door wat zij bij hun kind waarnemen. Kinderen die
bijvoorbeeld blijk geven van een grote exploratiedrang kunnen uitlokken dat hun ouders een meer
geschikte omgeving creëren of hun kind meer ruimte bieden.
Omgevingsvoorwaarden zijn noodzakelijk, maar niet voldoende om tot exploreren te komen.
Een andere bevinding van dit onderzoek is dat de kinderen die in verhouding meer exploreren, op
het moment van de testafname een hoger niveau van grof motorische ontwikkeling hadden. En ook
dit staat in verband met ouderiniatief ten opzichte van omgevingsvoorwaarden. In de
literatuurstudie is naar voren gekomen dat exploratiedrang een kind in beweging brengt (Caruso,
1993). Exploratie is actief. Door te exploreren bouwt het kind motorische ervaring op. Ervaring draagt
bij aan de verdere ontwikkeling (Kingsnorth & Schmuckler, 2000). Dat is de eerste verklaring.
Anderzijds is het ontwikkelen van exploratieve vaardigheden afhankelijk van het behalen van
motorische mijlpalen. Kinderen met een hoger motorisch ontwikkelingsniveau hebben meer
exploratiemogelijkheden, dan kinderen met een lager motorisch ontwikkelingsniveau. Daarnaast is
het goed mogelijk dat er nog andere factoren zijn die samenhangen met exploratie, of met zowel
exploratie als de grof motorische ontwikkeling. Er zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan het
temperament of hechting en de ontwikkeling van basisveiligheid.
Tot zover voldoen de bevindingen aan de bestaande verwachtingen. Dat geldt niet voor de
onderzoekshypothesen. Daar komen we bij de kern van het onderzoek. Er is geen significante
samenhang gevonden tussen exploratie schalen en de totaalscores op de A-not-B test. Mogelijk
bestaat er geen relatie tussen ruimtelijke exploratie, visuele exploratie, object exploratie - en de
cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor succes op de A-not-B test, zoals ruimtelijke cognitie,
object permanentie en aandachtsfuncties. Deze conclusie zou de resultaten van Caruso (1993) en
Schuetze en collega’s (1999) tegenspreken. Maar dit is niet de enige mogelijke verklaring.
Het onderzoek kent een aantal beperkingen die we niet hebben kunnen voorkomen.
Bijvoorbeeld de kleine onderzoeksgroep. Ondanks verschillende methoden van werving zijn er
slechts 12 kinderen aangemeld om in de beschikbare periode getest te worden. Het is niet
uitgesloten dat een grotere onderzoeksgroep wel significante resultaten zal opleveren. Overigens zijn
de resultaten beperkt generaliseerbaar doordat er geen sprake is van een aselecte steekproef.
Wat de testafnamen van de A-not-B test betreft, bestaat de indruk dat de timing van de
afname ten opzichte van het slaap-waakritme van grote invloed zou kunnen zijn geweest op de
prestaties van de kinderen. Dit zou indirect via de concentratie, motivatie en frustratiegrens van de
kinderen tot uiting gekomen zijn. Wanneer de invloed van timing groot is, zijn de scores van kinderen
onderling moeilijk te vergelijken en is het vinden van een effect van exploratie bemoeilijkt. Er is
namelijk in de planning van testafnamen geen rekening mee gehouden en er kan nu achteraf niet
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voor worden gecontroleerd. Wellicht kan daar in verder onderzoek een oplossing voor gevonden
worden.
Het is opvallend dat slechts 4 van de 12 deelnemende kinderen succes hebben behaald op de
echte A-not-B items. Deze kinderen konden niet alleen speeltjes terugvinden, maar ook de wissel
maken tussen links en rechts zoeken. Het is een relatief klein deel van de onderzoeksgroep. In het
genoemde onderzoek van Bell en Fox (1994) behaalde tweederde van de deelnemende baby’s van
8 maanden oud succes op A-not-B items. Op dit moment is het niet met zekerheid te zeggen hoe dit
verschil verklaard kan worden. Wel ligt in deze onderzoeksgroep de gemiddelde AIMS score voor grof
motorische ontwikkeling op 9 maanden, ook aan de lage kant. Beide verschillen kunnen op toeval
gebaseerd zijn en op de samenstelling van de onderzoeksgroep. Als hetzelfde gevonden wordt in een
voldoende grote onderzoeksgroep, moeten andere verklaringen onderzocht worden. Dat zou er
onder andere toe leiden dat de opzet van het onderzoeksproject heroverwogen wordt.
De huidige onderzoeksopzet heeft een explorerend karakter gehad. In eerder onderzoek is
voornamelijk gekozen voor geobserveerd exploratief gedrag tijdens momentopnamen. Het is daarom
beperkt mogelijk om te vergelijken. Wel is aangetoond dat exploratieonderzoek als onderdeel van
breder onderzoek, naar bijvoorbeeld ‘embodied cognition’, zeker zinvol kan zijn om meer inzicht te
verkrijgen in de vroege ontwikkeling. Vooral het ruimtelijke aspect van exploratie zou weleens
belangrijke resultaten kunnen gaan opleveren. Tot op heden lijkt dit aspect in eerder onderzoek
onderbelicht. Exploratie is echter een complex construct. Het is daarom aan te bevelen om door te
gaan met het ontwikkelen van onderzoeksstrategieën en methoden voor exploratieonderzoek.
Momentopnamen lijken onvoldoende, omdat een momentopname geen betrouwbaar zicht geeft op
het dagelijkse gedrag van het kind. Daarentegen moet bij ouder/verzorgervragenlijsten, zoals in het
geval van dit onderzoek, rekening gehouden worden met de subjectiviteit van de gegevens. Er zal
altijd een verschil zijn tussen de beleving van ouders en het daadwerkelijke gedrag van kinderen. Om
te bepalen of door middel van vragenlijsten een betrouwbare indicatie van exploratie kan worden
gemaakt is verder onderzoek nodig. Het gebruik van de Vragenlijst Motorische Ervaringen met de
subschalen voor ruimtelijke exploratie, visuele exploratie en object exploratie met de handen, lijkt
daarvoor geschikt te zijn.
Aangezien de dataverzameling wordt vervolgd, zullen er in de toekomst ook meer statistische
analyses mogelijk zijn. Er zou bijvoorbeeld getoetst kunnen worden of er een interactie-effect
bestaat tussen exploratie schalen en stimulatie en tussen exploratie schalen en niveau van
motorische ontwikkeling. Ook kan er bekeken worden of de grootte van de verschillen die er per
individu zijn tussen de typen exploratie, betekenis heeft voor de prestaties op de A-not-B test.
Aangezien de kinderen op de leeftijd van 12 maanden opnieuw getest worden, is het voorstel om
ook te toetsen of er een verband is tussen exploratie zoals gemeten bij 9 maanden en de prestaties
op de A-not-B test bij 12 maanden. Om meer inzicht te krijgen in de rol van exploratie in de vroege
cognitieve ontwikkeling is verder onderzoek nodig. Zowel binnen het lopende onderzoeksproject als
daarbuiten zijn er mogelijkheden om het concept en de methoden verder te verkennen en
complexere statistische analyses toe te passen.
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Exploratie in de ruimte

Wilt u de open vragen beantwoorden en bij de meerkeuzevragen het antwoord aanvinken welke het
beste overeenkomt met uw ervaring met uw baby? (Waar hij staat, kunt u ook zij lezen!)

1) Hoeveel dagen per week is uw baby thuis?

……………………………………………………………………………………………………………………….

2) Is er een andere locatie waar uw baby meer dan 2 dagen per week verblijft?

 Nee, mijn baby is voornamelijk thuis.
 Ja, op een kinderdagverblijf.*
 Ja, bij een vaste oppas.*
 Nee, mijn baby verblijft op diverse locaties.
 Anders, namelijk: …………………………….
*Wilt u de leiding of de oppas vragen dit onderdeel van de vragenlijst ook in te vullen? (Zie bijlage voor
een kopie.) Zo zijn de uitkomsten van dit onderzoek betrouwbaarder.

3) Wat is de oppervlakte van uw woonkamer? …………. m²

4) Wat is ongeveer de verhouding tussen ruimte ingenomen door meubels en de vrije ruimte om
eventueel rond te kruipen of te lopen? Kruis aan [meubels : vrije ruimte]
1 :1
1 :2
1 :3
1 :4
 Groter dan 1 : 4, namelijk 1 : ……
5) Wat is de ondergrond van uw woonkamer?
 tapijt/vloerbedekking
 laminaat
 houten vloer, ruw
 houten vloer, glad
 zeil
 plavuizen/tegels
 anders, namelijk ……………………………………
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2

6) Hoeveel tijd per dag heeft uw baby meer dan 2,5 m spel/-bewegingsruimte om zich heen? (De
2

ruimte in een box is meestal zo’n 0,7 of 0,8 m .)

………………………………………………………………………………………………………………………

7) Hoeveel tijd per dag beweegt uw baby zich gemiddeld genomen door de kamer? (Rollend,
kruipend of lopend)

………………………………………………………………………………………………………………………

8) Is er een loopstoeltje (baby walker) in huis?
Zo ja, hoeveel tijd per dag verplaatst uw baby zich gemiddeld genomen met dit loopstoeltje door de
kamer?

………………………………………………………………………………………………………………………

9) Waar gaat uw baby zoal op af, wanneer hij op de grond speelt? (Denk aan zowel speeltjes en
knuffeltjes als diverse gebruiksvoorwerpen die zich in de (woon)kamer bevinden.)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

10) Als vraag 9) niet voor uw baby van toepassing is, omdat uw baby zich nog niet voortbeweegt:
Waar strekt hij zich zoal naar uit?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

11) Waar wordt het verkennende spelgedrag van uw baby voornamelijk door bepaald, volgens u?
 zijn lichamelijke mogelijkheden
 door zijn karakter/temperament
 de hoeveelheid tijd die ik heb om op hem te letten
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12) Geef op onderstaande lijn aan
hoe actief uw baby is om rollend, kruipend of lopend* de woonkamer te verkennen
door ergens tussen de twee uitersten op de lijn een kruisje te zetten.

niet actief

heel erg actief

*Doorhalen wat niet van toepassing is

13) Geef op onderstaande lijn aan
hoe actief uw baby is om met de handen speeltjes of andere voorwerpen te ontdekken
door ergens tussen de twee uitersten op de lijn een kruisje te zetten.

niet actief

heel erg actief

14) Geef op onderstaande lijn aan
hoe aandachtig uw baby kijkt naar speeltjes en andere voorwerpen
door ergens tussen de twee uitersten op de lijn een kruisje te zetten.

niet

heel erg aandachtig

aandachtig

15) Geef op onderstaande lijn aan
hoe aandachtig uw baby kijkt naar iets dat beweegt, zoals bewegend speelgoed, mensen of
huisdieren
door ergens tussen de twee uitersten op de lijn een kruisje te zetten.

niet

heel erg aandachtig

aandachtig
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16) t/m 37) Stellingen
Vink aan in hoeverre de volgende stellingen bij u en uw baby passen.
Niet - Een - Soms wel/ - Veel - Zeer veel
beetje

soms niet

16) Als mijn baby in de box ligt, dan grijpt
hij naar speeltjes.
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17) Als ik mijn baby buiten de box neerzet,
gaat hij (rollend/kruipend/lopend*) op
verkenning uit. *Doorhalen wat niet van toepassing is
18) Als mijn baby aandachtig ergens
naar kijkt, is hij moeilijk ervan af
te leiden.
19) Mijn baby gaat op alles af dat hij interessant
vindt.
20) Mijn baby probeert allerlei dingen vast te
pakken.
21) Soms lijkt het alsof mijn baby niet
zomaar ergens naar kijkt, maar het
helemaal bestudeert.
22) Ik kan mijn baby rustig laten spelen, want
hij zal blijven liggen/zitten waar ik hem heb
neergelegd/-gezet.
23) Mijn baby kijkt liever rond, dan dat hij
iets vastpakt.
24) Mijn woonkamer is aangepast, zodat
mijn baby ook op de grond zijn gang kan gaan.
25) Soms lijkt mijn baby wat dromerig
of onverschillig uit zijn oogjes te kijken.
Dan lijkt niets in zijn directe omgeving hem
te prikkelen.
26) Mijn baby kan heel lang met hetzelfde,
voor hem vertrouwde, voorwerp spelen.
27) Als mijn baby iets wil pakken, maar hij kan
er niet goed bij, geeft hij het snel op.
28) Als ik zie dat mijn baby iets leuks gepakt
heeft om mee te spelen, dan benoem ik het
voorwerp en praat ik even tegen mijn baby.
29) Mijn baby geeft de voorkeur aan de box,
wipper of Maxi Cosi, boven vrij door de kamer
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bewegen.
30) Mijn baby kan ergens zo gebiologeerd
naar kijken, dat hij niks anders meer
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lijkt op te merken.
31) Ik heb veel dingen in mijn woonkamer
staan en liggen, die mijn baby mogelijk
interessant vindt of binnenkort interessant
zal gaan vinden.
32) Als mijn baby iets in zijn handjes heeft,
lijkt hij echt uit te proberen wat
(hij met) het speeltje/voorwerp kan.
33) Als mijn baby de kans krijgt, haalt hij de
kamer overhoop.
34) Mijn baby speelt voortdurend met speeltjes
die onder handbereik zijn.
35) Ik moet mijn baby veel stimuleren om
speeltjes in of buiten de box te ontdekken.
36) Als ik mijn baby buiten de box neerzet
blijft hij meestal op dezelfde plaats zitten.
37) Ik moet mijn baby veel stimuleren om de
ruimte in de kamer te ontdekken.

Wilt u na deze vragen iets toelichten, dan is daar hier de ruimte voor:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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