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Voorwoord 

Voor het volbrengen van mijn master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht heb ik 

wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Na het behalen van mijn pre-master was het een 

grote stap om zelf onderzoek uit te voeren en statistische analyses te verwerken. Ik heb veel 

kennis opgedaan rondom kinderen van 9 maanden oud en de manier waarop zij kunnen 

voortbewegen. Ik heb gemerkt dat het doen van onderzoek veel flexibiliteit en inspanning 

vergt. Daarnaast blijkt het een grote opgave om met verschillende onderzoekers de uitvoering 

van een onderzoek eenduidig te houden. Ik heb het doen van onderzoek in een 

onderzoeksteam als prettig ervaren.  

Ik wil graag alle ouders en kinderen bedanken die hebben deelgenomen aan het onderzoek. 

Daarnaast wil ik ook mijn medestudenten bedanken voor de leuke samenwerking. 

Ten slotte wil ik Evelyn Kroesbergen bedanken voor de zeer prettige manier waarop zij mij 

begeleiding heeft gegeven gedurende het onderzoek en het schrijven van mijn thesis. 
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De invloed van voortbewegen op objectpermanentie. 

Fenneke Boot 

 

Abstract____________________________________________________________________ 

Background: An important aspect that influences the search for hidden objects (object 

permanence) in children, is locomotor development. However, little research has been done 

regarding specific milestones of locomotor development due to object permanence in children 

aged 9 months. Aim: This study examined whether there is a difference due to object 

permanence between children who have reached the milestone crawling, or have motor skills 

like rolling or reciprocal crawling. It has also been investigated whether these children show 

differences due to exploration. The extent to wich exploration is an important determinant 

regarding object permance has also been examined. Method: The sample consisted of 21 

children. In fact 18 children were tested with the AIMS (Alberta Infant Motor Scale), 11 with 

the A-not-B task and 11 of the parents completed a questionnaire on exploration. Results: No 

significant differences were found between children who could crawl, roll or show reciprocal 

crawling on object permanence. They did not show any difference on exploration. Early 

research shows that exploration is an important determinant of object permance. However, in 

this study there were no significant differences found on object permanence between two 

groups of children who did have a high or low score on exploration.  

Conclusion: In this study, no clear-cut relations exist for locomotor development, exploration 

and object permance. Limitations of this study and directions for future research have been 

discussed. 

 

Keywords: Locomotor development, object permanence, exploration, crawling, rolling, 

reciprocal crawling. 
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Inleiding 

Gedurende het eerste levensjaar ontwikkelen kinderen zich van hulpbehoevend naar een meer 

onafhankelijk individu. De vaardigheid om zich te verplaatsen ontwikkelt zich ook 

geleidelijk. Hoewel individuele verschillen hierbij groot zijn, beginnen de meeste kinderen 

zich na drie maanden om te rollen op hun zij en vanaf 6 maanden van rug naar buik en daarna 

van buik naar rug. Dit betekent dat het kind steeds meer tot voortbewegen komt en 

uiteindelijk gaat kruipen. Het lopen ontwikkelt zich gemiddeld vanaf twaalf maanden 

(Caulfield, 1996). 

 Tijdens het ontwikkelen van de zojuist genoemde motorische vaardigheden, zijn 

kinderen ook bezig met het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden, zoals het zich 

aanpassen aan nieuwe situaties en het zoeken naar oplossingen voor problemen. De cognitieve 

ontwikkeling komt volgens Piaget (1954, zoals geciteerd in Caulfield, 1996) tot stand, doordat 

kinderen hun omgeving continu willen begrijpen. Hoewel de cognitieve en motorische 

ontwikkeling binnen hetzelfde organisme gedurende dezelfde periode in ontwikkeling zijn, 

worden beiden nog vaak als twee onafhankelijke fenomenen gezien (Diamond, 2000). Omdat 

het verband tussen deze ontwikkelingsgebieden veelvuldig vanuit verschillende onderzoeken 

wordt verondersteld, zal in het huidige onderzoek het verband tussen de motorische 

ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling nader worden onderzocht. 

Allereerst heeft de manier waarop kinderen zich motorisch ontwikkelen vanaf de 

geboorte grote invloed op latere ontwikkelingsuitkomsten (Piek, 2002). Uit onderzoek van 

Piek, Dawson, Smith en Gasson (2008) komt naar voren dat vooral de grove motorische 

ontwikkeling een goede voorspeller is van cognitieve vaardigheden. Vanuit de ‘embodiment 

theory’ wordt gesteld dat cognitie ontstaat door een interactief proces van een kind met zijn 

omgeving en als resultaat van sensomotorische activiteit (Smith, 2005; Smith & Gasser, 

2005). Bushnell en Boudreau (1993) hebben eveneens gevonden dat de ontwikkeling en het 

bereiken van motorische mijlpalen een goede parameter is voor de verdere motorische en 

cognitieve ontwikkeling. Als resultaat van hun studie hiernaar komt naar voren dat kinderen 

door middel van motorische vaardigheden tot exploratie kunnen komen (Bushnell & 

Boudreau, 1993). Het kind ontwikkelt namelijk geleidelijk een voortbewegingsvermogen 

zoals kruipen. Dit voortbewegingsvermogen zorgt ervoor dat het kind nieuwe ervaringen 

opdoet met objecten en in interactie met zijn omgeving in staat is om deze omgeving te 

exploreren en te veranderen. Dit voorziet het kind van informatie over zijn omgeving en leert 

het zodoende een eigen concept over deze omgeving te vormen (Campos et al., 2000).  
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 Vanuit eerder onderzoek met betrekking tot exploratie komt naar voren dat het kunnen 

voortbewegen zorgt voor de ontwikkeling van perceptuele vaardigheden zoals 

objectpermanentie (Acredolo, Adams & Goodwyn, 1984). Dit concept verwijst naar het 

begrip dat objecten niet verdwenen zijn als ze uit het gezichtsveld zijn (Kaufman, Csibra & 

Johnson, 2005; Moore & Meltzhoff, 2008). 

Aan de hand van een meer hiërarchische benadering van de motorische ontwikkeling 

kan een iets ander beeld worden geschetst met betrekking tot het ontwikkelen van 

objectpermanentie. Deze benadering stelt namelijk dat niet alleen het vermogen tot 

voortbewegen maar ook een combinatie van motorische subvaardigheden bijdragen aan deze 

ontwikkeling. Vaardigheden als het kunnen optillen van een stukje stof en het kunnen grijpen 

naar een object zijn ook nodig voor het ontdekken van een verborgen speeltje. Het 

ontwikkelen van nog meer specifieke motorische vaardigheden is hierbij dus van belang 

(Fisher & Biddel, 1998).  

De manier waarop voortbewegen specifiek betrokken is bij objectpermanentie wordt 

door Campos en collega`s (2000) beschreven als een wisselwerking tussen mechanismen die 

betrokken zijn bij het ontwikkelen van ruimtelijke zoekstrategieën voor het ontdekken van 

een verborgen object. Voortbewegen zorgt voor de ontwikkeling van deze ruimtelijke 

zoekstrategie, het kind verschuift door het voortbewegen zijn strategie van een egocentrische 

strategie naar een meer allocentrische (objecten onderling) ruimtelijke zoekstrategie. Het 

ontwikkelen van aandachtsstrategieën zoals het blijven volgen van het object met de ogen en 

het onderscheiden van belangrijke informatie voor de betreffende taak, dragen daar aan bij 

(Campos et al., 2000). 

Uit onderzoek van Moore (1999) komt naar voren dat ook kinderen met een geringe 

mate van voortbewegingsvermogen toch kunnen reageren op een object. Kinderen vanaf drie 

maanden (waarin nog weinig voortbeweging aanwezig is) laten namelijk zien dat ze een 

object kunnen ontdekken door hun ogen erop te richten en hun hoofd in de richting van het 

object te bewegen. Daarentegen laten kinderen die kunnen kruipen een meer gevorderde 

manier van het ontdekken van een object zien. Dit is te verklaren doordat deze kinderen meer 

in aanraking komen met objecten door het kruipen en dus meer exploreren (Moore, 1999). Uit 

onderzoek met de A-niet- B taak, waarin kinderen een verstopt speeltje moeten ontdekken en 

van waaruit objectpermanentie kan worden vastgesteld, komt ook als resultaat naar voren dat 

kinderen met een goed voortbewegingsvermogen beter in staat zijn om het verstopte speeltje 

te ontdekken (Horobin & Acredolo, 1986).  
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Het succesvol behalen van de A-niet- B taak wordt gezien als het hebben van een 

objectpermanentie concept (OPC). De prestatie van een kind op de taak met een 

vertragingsmoment wordt gerelateerd aan een van de stadia in de ontwikkeling van 

objectpermanentie. (1.) Het kind zoekt het speeltje niet dat verstopt is (geen object 

permanentie). (2.) Het kind zoekt het speeltje aan de kant waar het eerder lag, terwijl het kind 

wel mocht kijken tijdens het verstoppen van het speeltje aan de andere kant. Er heeft hier geen 

vertragingsmoment plaatsgevonden. (3.) Het kind is succesvol in het vinden van het speeltje 

na het verwisselen van het speeltje naar de andere kant, met en zonder vertragingsmoment 

voordat het kind mag gaan zoeken. (4.) Het kind vindt het speeltje in de taak met een 

vertragingmoment van twee seconden of meer (het kind bezit objectpermanentie; Pushina, 

Orekhova & Stroganoval, 2005).  

Met betrekking tot het huidige onderzoek kan worden gesteld dat er al veel onderzoek 

is gedaan naar een voortbewegingsvermogen zoals kruipen en lopen in samenhang met 

objectpermanentie. Vooralsnog komt uit de literatuur naar voren dat rollen (van buik naar rug 

en andersom) minder wordt genoemd als exploratiemogelijkheid. Daarbij komt uit onderzoek 

naar voren dat kruipen expliciet wordt genoemd als voortbewegingsvermogen. Rollen gaat 

daaraan vooraf maar mag nog niet worden benoemd als voortbewegingsvermogen. Toch zijn 

er kinderen die zich door middel van rollen verplaatsen en op deze manier exploreren. Het 

kunnen rollen activeert namelijk de ruimtelijke oriëntatie en kan mogelijk daardoor een vorm 

van objectpermanentie bewerkstelligen bij het kind (Pridham & Brown, 2000; Medyckyj-

Scott & Blades, 1992).  

 Omdat er nog geen volledige consensus bestaat over de relatie tussen de manier 

waarop kinderen zich voortbewegen en exploreren, zo ook de mate van objectpermanentie die 

daarbij ontwikkeld wordt, is het zinvol om de ontwikkeling van bepaalde motorische 

mijlpalen nogmaals in verband te brengen met de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden 

zoals objectpermanentie en dit als dusdanig te onderzoeken. Daarnaast is er veel onderzoek 

gedaan naar kinderen die kunnen kruipen en hun objectpermanentie, maar vooralsnog minder 

onderzoek naar de relatie met andere vormen van voortbewegen zoals rollen, tijgeren, welke 

vooraf gaan aan kruipen. 

In dit onderzoek zal worden nagegaan of kinderen die zichzelf kunnen voortbewegen  

door middel van kruipen een betere objectpermanentie hebben dan kinderen van dezelfde 

leeftijd die zich alleen kunnen voortbewegen door middel van rollen of tijgeren. Daarnaast zal 

er worden gekeken of kinderen die zich kunnen voortbewegen door middel van kruipen meer 
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exploreren dan kinderen van dezelfde leeftijd die zich alleen kunnen voortbewegen door 

middel van rollen of tijgeren. 

Tenslotte zal er worden nagegaan of kinderen die veel exploreren een betere 

objectpermanentie hebben dan kinderen van dezelfde leeftijd die weinig exploreren. 

 

Methode 

Participanten 

Voor de steekproef die in dit onderzoek wordt gebruikt, zijn ouders van kinderen in de 

leeftijd van 4 tot 8 maanden oud benaderd. Deelname aan het onderzoek heeft plaatsgevonden 

wanneer de kinderen respectievelijk 9 maanden oud waren. Er hebben uiteindelijk 18 

kinderen deelgenomen aan het onderzoek. Aangezien van ouders werd verwacht dat zij naar 

de universiteit in Utrecht kwamen voor een testafname van hun kind zijn de ouders vooral in 

de omgeving van Utrecht benaderd. 

Bij het benaderen van ouders met een kind in de bovengenoemde leeftijdsklasse is 

gebruik gemaakt van een informatieve folder over het onderzoek. Daarnaast zijn persoonlijke 

contacten van de onderzoekers benaderd en is er contact opgenomen met consultatiebureau`s 

en de kinderopvang in de omgeving Utrecht. De steekproef wordt gekenmerkt door 

beschikbaarheid. Dit betekent dat de steekproef een selecte toevallige steekproef is.  

 

Meetinstrumenten 

Voortbewegen is gemeten met De Alberta Infant Motor Scale (AIMS). De test is 

gericht op de grove motorische ontwikkeling. De AIMS bestaat uit 58 items, deze zijn 

verdeeld in 21 items ‘buikligging’, 9 items ‘rugligging’, 12 items ‘zitten’ en 16 items ‘staan’. 

Dit zijn vier categorieën die afzonderlijk van elkaar een subscore opleveren en samen een 

AIMS totaalscore (Jeng, Tsou Yau, Chen & Hsiao, 2000).  

Voor het meten van rollen, tijgeren en kruipen is gekeken naar de totaalscore van alle items 

op de AIMS. Hierbij geldt dat hoe hoger een kind scoort, hoe meer manieren van 

voortbewegen het kind laat zien. Tijdens de afname van de AIMS zijn de kinderen door 

middel van speeltjes uitgedaagd om te laten zien welke vaardigheden zij beheersen. De inter- 

beoordelaarbetrouwbaarheid blijkt goed te zijn (Jeng, Tsou Yau, Chen, Hsiao, 2000). De 

AIMS is volgens het huidige onderzoek ook betrouwbaar bevonden met een Cronbach`s 

Alpha van .67. 
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Exploratie is gemeten met de vragenlijst: ‘Exploratie in de ruimte’. De vragenlijst 

bevat twee onderdelen. Allereerst 15 open vragen zoals “hoe actief is uw baby om rollend, 

tijgerend, kruipend of lopend de huiskamer te verkennen”. De ouder werd geacht om op een 

horizontale lijn aan te geven in hoeverre het kind deze activiteit uitvoert, van niet actief tot 

heel erg actief. Het tweede gedeelte bestaat uit 22 stellingen/vragen, die door de ouder op een 

vijfpuntsschaal konden worden beantwoord van 1= niet tot 5= zeer veel. Deze twee 

onderdelen vormen samen de totaalscore van de vragenlijst ‘Exploratie in de ruimte’. Deze 

totaalscore is omgezet naar een score die valt tussen de 1 en de 10. Hoe hoger het kind op de 

twee onderdelen scoort hoe meer het exploreert. De vragenlijst ‘Exploratie in de ruimte’ is 

volgens het huidige onderzoek betrouwbaar bevonden met een Cronbach`s alpha van .80.  

Objectpermanentie is gemeten met de A-niet- B taak (Bell & Adams, 1999). 

De A-niet- B taak begint met een los tafelblad met gaten en een variatie aan speeltjes op de 

tafel om erachter te komen wat de voorkeur is van het kind en om het kind te laten wennen 

aan de situatie en de testleider. Het kind zit bij één van de ouders op schoot en de onderzoeker 

tegenover het kind. De doekjes liggen eveneens op tafel zodat het kind er op uitgekeken kan 

raken. Het gaat er bij alle items om dat het kind correct naar het speeltje reikt. Reiken naar 

een gat wordt gescoord als het kind het bedekkende doekje verschoven heeft. 

De afname bestaat uit een aantal items: 

De eerste drie items zijn gebaseerd op de Permanence of Objects scale of the Ordinal Scales 

of Psychological Development, gemaakt door Uzgiris en Hunt (1975, zoals geciteerd in Bell 

& Adams, 1999). De items worden in een bepaalde procedure aangeboden aan het kind: 

1. Het kind vindt het object/ speeltje dat voor een deel is afgedekt door een doekje: De 

onderzoeker plaatst het speeltje onder een doekje, terwijl het kind kijkt, zodat nog een klein 

stuk van het object/ speeltje te zien is.  

2. Het kind vindt het object/speeltje wanneer het helemaal is afgedekt door een doekje: De 

onderzoeker plaatst het object/ speeltje helemaal onder een doekje, terwijl het kind kijkt, 

zodat het niet meer is te zien.  

3. Het kind vindt het object/ speeltje terwijl het helemaal is afgedekt door een doekje: De  

onderzoeker plaatst het object onder een van de twee identieke doekjes. 

Als het kind de items op de Object Permanence Scale succesvol afrondt, wordt er verder 

gegaan met de A-niet- B procedure. Vanaf een score van 6 bevindt het kind zich in de A-niet- 

B procedure. De maximale score die kan worden behaald is 16. Het gaat hierbij om het aantal 

goede pogingen.  
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Wanneer het kind deze drie items succesvol afrondt (wat inhoudt dat het kind twee van de 

drie keer goed doet per trial) begint de A-niet- B procedure. 

Er zijn in de steekproef in totaal 13 kinderen die zich binnen de A-niet- B procedure bevinden 

en 5 kinderen die niet verder komen dan de eerste drie (oefen) items. 

De A-niet- B taak is volgens het huidige onderzoek betrouwbaar bevonden met een 

Cronbach`s Alpha van .67.  

 

Statistische analyses 

Een drietal t-toetsen voor onafhankelijke steekproeven zijn tweezijdig uitgevoerd om 

te bepalen of kinderen met een verschillende manier van voortbewegen, een verschillende 

mate van objectpermanentie en exploratie laten zien. Daarnaast of kinderen die veel 

exploreren een betere objectpermanentie hebben dan kinderen die weinig exploreren. Een 

resultaat wordt statistisch significant bevonden als p < .05 is. Elke toets is twee -zijdig 

uitgevoerd. Objectpermanentie vormt in alle analyses de afhankelijk continue variabele, 

gemeten op interval niveau. De onafhankelijke variabelen verschillen voor iedere 

onderzoeksvraag. 

Allereerst is er voor de beantwoording van de onderzoeksvraag ‘Hebben kinderen die 

zich kunnen voortbewegen door middel van kruipen een betere objectpermanentie dan 

kinderen van dezelfde leeftijd (9 maanden) die alleen kunnen rollen of tijgeren’, gebruik 

gemaakt van een t-toets. De onafhankelijk variabele is voortbewegen en de afhankelijke 

variabele is objectpermanentie. Er is gekeken naar het verschil in gemiddelde scores op de A-

niet- B taak tussen de twee onafhankelijk groepen (1 rollen/tijgeren en 2 kruipen).  

Ten tweede is voor de onderzoeksvraag ‘Kunnen kinderen die zich kunnen voortbewegen 

door middel van kruipen meer exploreren dan kinderen van dezelfde leeftijd (9 maanden) die 

alleen kunnen rollen of tijgeren’, eveneens gebruik gemaakt van een t-toets. Voortbewegen 

vormt de onafhankelijke variabele en exploreren bij uitzondering de afhankelijke continue 

variabele. Met behulp van de t-toets is gekeken naar het verschil in gemiddelde scores tussen 

de twee onafhankelijk groepen (1 rollen/tijgeren en 2 kruipen) op de vragenlijst ‘Exploratie in 

de ruimte’.  

Als laatste is voor de onderzoeksvraag ‘Hebben kinderen die veel exploreren een 

betere objectpermanentie dan kinderen van dezelfde leeftijd (9 maanden) die minder 

exploreren, ook een t-toets gebruikt. Exploratie is hierin de onafhankelijk variabele, welke is 

opgesplitst in twee groepen (1 veel exploreren en 2 weinig exploreren) en objectpermanentie 
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de afhankelijke variabele. Er is gekeken naar het verschil tussen deze twee groepen in 

gemiddelde scores op de A-niet- B taak. 

 

Resultaten 

Gemiddelde, standaarddeviatie en maximum en minimum score van de steekproef staan 

weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1. Beschrijvende statistieken voor de variabelen: Voortbewegen, Exploratie en Objectpermanentie 

 N Minimun Maximum Gemiddelde 
Standaard 

afwijking 

Totaalscore AIMS 18 21.00 51.00     33.67 7.10 

Exploratie totaalschaal 11 5.26 8.84     7.62 0.99 

A-niet- B totaalscore 11 2.00 13.00     6.94 2.86 

 

Allereerst is onderzocht of kinderen die zich kunnen voortbewegen een betere 

objectpermanentie hebben dan kinderen van dezelfde leeftijd (9 maanden) die alleen kunnen 

rollen of tijgeren. 

Wat betreft de totaalscore op de A-niet- B taak geven de resultaten (Tabel 2) aan dat er geen 

significant verschil is tussen de gemiddelde scores van kinderen die rollen/tijgeren en 

kinderen die kunnen kruipen, t(16) = 1.61, p = .80. De hypothese dat kinderen die kunnen 

kruipen een betere objectpermanentie hebben dan kinderen van dezelfde leeftijd die alleen 

kunnen rollen of tijgeren, wordt verworpen.  

 

Tabel 2. Gemiddelde scores en standaard afwijking 

 op de A-niet- B taak 

 

 

 

 

 

 

 

Ten tweede is er onderzoek gedaan naar de vraag of kinderen die zich kunnen 

voortbewegen door middel van kruipen meer exploreren dan kinderen van dezelfde leeftijd (9 

maanden) die alleen kunnen rollen of tijgeren. 

Wat betreft de totaalscore van de vragenlijst ‘Exploratie in de ruimte’ geven de resultaten 

(Tabel 3) aan dat er geen significant verschil is gevonden tussen de gemiddelde scores van 

Voortbewegen N Gemiddelde 
Standaard 

afwijking 

Rollen/tijgeren  14 7.50 2.77 

Kruipen  4 5.00 2.52 
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kinderen die rollen/tijgeren en kinderen die kunnen kruipen, t(9) = -1.72, p = .42. De 

hypothese dat kinderen die kunnen kruipen beter exploreren dan kinderen van dezelfde 

leeftijd die alleen kunnen rollen of tijgeren, wordt verworpen. 

 

Tabel 3. Gemiddelde scores en standaard afwijking 

 op de Exploratietotaal- schaal  

 

 

 

 

 

Als laatste is onderzocht of kinderen die veel exploreren, ook een betere 

objectpermanentie hebben dan kinderen van dezelfde leeftijd (9 maanden) die weinig 

exploreren. 

De resultaten (Tabel 4) geven aan dat er geen significant verschil is gevonden op de 

totaalscore van de A-niet- B taak tussen de gemiddelde scores van kinderen die veel 

exploreren en kinderen die weinig exploreren, t(9) = -.58, p = .48. De hypothese dat kinderen 

die veel exploreren een betere objectpermanentie hebben dan kinderen van dezelfde leeftijd 

die weinig exploreren, wordt verworpen. 

 

Tabel 4. Gemiddelde scores en standaard afwijking 

 op de A-niet- B taak  

 

 

 

 

 

 

 

Discussie 

Met het huidige onderzoek is beoogd antwoord te krijgen op de vraag of kinderen die zich 

kunnen voortbewegen door middel van kruipen een betere objectpermanentie hebben dan 

kinderen van dezelfde leeftijd (9 maanden) die zich alleen kunnen voortbewegen door middel 

van rollen of tijgeren. Uit de literatuur komt naar voren dat rollen en tijgeren nog niet mogen 

worden benoemd als voortbewegingsvermogen en kruipen wel (Pridham & Brown, 2000; 

Medickyj-Scot & Blades, 1992).  

Voortbewegen N Gemiddelde 
Standaard 

afwijking 

Rollen/tijgeren  9 7.33 1.00 

Kruipen 3 8.39 0.47 

Exploratietotaal- 

schaal 
N Gemiddelde 

Standaard 

afwijking 

Weinig 5 5.20 3.42 

Veel  6 6.17 2.04 
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De verwachting die hierbij is opgesteld, is dat kinderen die kunnen kruipen een betere 

objectpermanentie hebben dan kinderen die alleen kunnen rollen of tijgeren. Daarnaast was de 

vraag of kinderen die zich kunnen voortbewegen door middel van kruipen meer exploreren 

dan kinderen van dezelfde leeftijd (9 maanden) die alleen kunnen rollen of tijgeren. Uit de 

literatuur wordt namelijk verondersteld dat wanneer kinderen een voortbewegingsvermogen 

hebben ontwikkeld zoals kruipen, zij de mogelijkheid hebben om hun omgeving beter te 

verkennen (exploreren) dan kinderen die nog geen voortbewegingsvermogen hebben 

ontwikkeld (in zijn geheel niet voortbewegen of alleen rollen of tijgeren). Verder komt uit 

onderzoek naar voren dat door het gegeven dat kinderen die kruipen meer exploreren, zij veel 

in aanraking komen met voorwerpen/speelgoed en daardoor een betere objectpermanentie 

hebben (Campos et al., 2000; Acredolo, Adams & Goodwin, 1984). Als laatste is in het 

huidige onderzoek dan ook onderzocht of kinderen die veel exploreren, een betere 

objectpermanentie hebben dan kinderen van dezelfde leeftijd (9 maanden) die weinig 

exploreren. 

Uit de resultaten van het uitgevoerde onderzoek komt naar voren dat er geen 

significante verschillen zijn gevonden met betrekking tot objectpermanentie tussen kinderen 

die een voortbewegingsvermogen hebben ontwikkeld zoals kruipen en kinderen die alleen 

kunnen rollen of tijgeren. Gezien de resultaten vanuit de steekproef in dit onderzoek, lijkt de 

vaardigheid van het kind met betrekking tot voortbewegen dus niet zozeer van belang voor de 

mate van objectpermanentie. Deze resultaten zijn in overeenstemming met het onderzoek van 

Moore (1999), die stelt dat ook kinderen met een geringe mate van voortbewegen toch goed 

kunnen reageren op objecten. De resultaten zijn echter in strijd met het onderzoek van 

Horobin en Acredolo (1986), die net als in het huidige onderzoek gebruik hebben gemaakt 

van de A-niet- B taak om cognitieve vaardigheden te meten. Zij vonden dat een kind met een 

voortbewegingsvermogen (kruipen) beter in staat is om een verstopt speeltje te ontdekken dan 

kinderen die nog niet kunnen kruipen.  

Daarbij wordt vanuit de ‘embodiment theory’ gesteld dat het ontwikkelen van 

cognitieve vaardigheden zoals objectpermanentie voort komt uit een interactief proces van het 

kind met zijn omgeving, met als belangrijke factor de sensomotorische activiteit van een kind. 

Door een mate van voortbewegen is een kind in staat om zijn omgeving te ontdekken 

waardoor het ook steeds meer wordt uitgedaagd om zich motorisch te ontwikkelen (Smith, 

2005; Smith & Gasser, 2005). Er wordt dus verwacht dat kinderen door middel van 

voortbewegen tot exploratie komen en daardoor objectpermanentie ontwikkelen. 
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Er is daarentegen in het zojuist uitgevoerde onderzoek geen verschil gevonden tussen 

kinderen die kruipen en kinderen die rollen of tijgeren, met betrekking tot exploratie. De 

spreiding op de ‘Exploratie totaalschaal’ is opvallend klein. Dit is een opmerkelijk resultaat. 

Hieruit blijkt namelijk dat rollen of tijgeren ook een manier van voortbewegen is waardoor 

kinderen exploreren. Vanuit deze studie kan worden aangenomen dat een kind al met 

exploratie begint voordat het kan kruipen. Het is echter wel mogelijk dat de kinderen in de 

gebruikte steekproef, die konden kruipen, dit voortbewegingsvermogen nog maar net eigen 

hadden gemaakt. Hierdoor hebben zij nog niet optimaal kunnen oefenen met het kruipen en 

ook nog niet de kans gehad om veel te exploreren. De scores op exploratie van de kinderen 

die al konden kruipen kunnen mede op basis van dit gegeven lager zijn uitgevallen, waardoor 

er weinig verschil te zien is met de kinderen die alleen konden rollen of tijgeren.  

Om vervolgens na te gaan of exploratie toch een belangrijke factor is voor de 

ontwikkeling van cognitieve vaardigheden van een kind, zoals verondersteld wordt door 

onderzoek van Campos en collega`s (2000) en Acredolo, Adams en Goodwyn (1984), is 

gekeken naar kinderen die veel exploreren en kinderen die weinig exploreren en de mate van 

objectpermanentie die zij bezitten. In het huidige onderzoek is er geen verschil in 

objectpermanentie gevonden tussen kinderen die veel exploreren en kinderen die weinig 

exploreren. Op basis van de steekproef in dit onderzoek, kan worden geconcludeerd dat 

exploratie op zichzelf niet kan worden gezien als de factor die bepalend is voor de mate van 

objectpermanentie van een kind. Voor vervolg onderzoek is het daarom van belang dat er 

wordt gekeken naar factoren die naast exploratie van invloed kunnen zijn op de mate van 

objectpermanentie. Voornamelijk om te onderzoeken welke factoren de cognitieve 

vaardigheden van een kind kunnen voorspellen.  

Er zijn een aantal beperkingen van dit onderzoek waar rekening mee moet worden 

gehouden, bij de interpretatie en generalisatie van de resultaten. Ten eerste is de steekproef 

die in dit onderzoek is gebruikt te klein om daadwerkelijke verschillen aan te kunnen tonen. 

Om een goed onderscheid te kunnen maken tussen een groep met kinderen die kunnen 

kruipen en een groep met kinderen die alleen kunnen rollen of tijgeren, is het noodzakelijk om 

in iedere groep meer dan 10 kinderen te hebben. Dit geldt ook voor de groepen die zijn 

gemaakt op basis van exploratie. Daarnaast zijn de groepen met betrekking tot voortbewegen 

ongelijk verdeeld. Er waren veel minder kinderen die al konden kruipen dan kinderen die 

konden rollen of tijgeren.  

Verder komt, zoals eerder genoemd, uit de literatuur naar voren dat rollen en tijgeren 

nog niet als voortbewegingsvermogen mogen worden benoemd en kruipen wel (Pridham 
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&Brown, 2000; Medickyj-Scot & Blades, 1992). Om gericht onderzoek te doen naar de 

invloed van voortbewegen op objectpermanentie kan specifiek worden gekeken naar het 

verschil tussen kinderen die nog geen enkele vorm van voortbewegen vertonen en kinderen 

die een voortbewegingsvermogen bezitten zoals kruipen. In vervolg onderzoek kan de leeftijd 

van de kinderen daarom bij de start van de deelname aan het onderzoek, worden verlaagd naar 

3 maanden oud. Daarnaast is het belangrijk om in het onderzoek meerdere meetmomenten te 

gebruiken. De leeftijd van een vervolg meeting kan eventueel liggen op 10 maanden, zodat de 

kinderen die met 9 maanden nog maar net konden kruipen meer tijd hebben om te oefenen en 

hun omgeving te exploreren.  

Tevens is er in het onderzoek gebruik gemaakt van een selecte steekproef. De kinderen 

en hun ouders die hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn geselecteerd op basis van 

beschikbaarheid in de omgeving van Utrecht. De steekproef is hierdoor mogelijk niet 

representatief voor de populatie. Het is voor vervolgonderzoek aan te raden om gebruik te 

maken van een aselecte steekproef. Het valt op, ten aanzien van de onderzoeksinstrumenten 

en de onderzoeksituatie, dat de kinderen de A-niet- B taak aan het einde van het 

onderzoeksmoment kregen aangeboden. Op dat moment waren ze vaak vermoeid, waardoor 

de scores op objectpermanentie mogelijk lager zijn uitgevallen. Verder kan de score op de 

AIMS mogelijk negatief zijn beïnvloed door de wisselende onderzoekers en de mate waarin 

de kinderen zijn uitgedaagd om zich voort te bewegen. 

Ondanks de beperkingen zijn er ook sterke punten in het onderzoek aan te wijzen. 

Zoals dat er meer kennis is verkregen over kinderen die voortbewegen door middel van rollen 

en tijgeren. Zij lieten namelijk, net als de kinderen die konden kruipen, ook een mate van 

exploratie zien. Vanuit dit onderzoek kan worden gesteld dat kinderen vroeger met exploratie 

beginnen dan vanuit eerdere theorieën werd verwacht. Tevens dragen de onderzoeksresultaten  

bij aan de kennis over voortbewegen in zijn geheel en de voorspellende waarde ervan met 

betrekking tot cognitieve vaardigheden.  
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