
Ontwikkelingsonderzoek voor
kinderen tot en met 5 jaar
Informatie voor ouders en verzorgers

Ontwikkelingsonderzoek voor
kinderen t/m 5 jaar 
Ontwikkelingsonderzoek is een
onderzoek naar wat uw kind goed kan
en waar het moeite mee heeft. Het is
belangrijk dat personen die een rol
spelen in het leven van het kind dat
weten. Het gaat om bijvoorbeeld
ouders, leidsters van het
kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal
en leerkrachten. Zij kunnen uw kind
daardoor beter begrijpen en helpen.

U kunt uw kind voorbereiden op het
onderzoek. Vertel bijvoorbeeld dat de
onderzoeker samen met uw kind
verschillende opdrachten, werkjes of
spelletjes gaat doen.

"Tijdens het
onderzoek let de
onderzoeker op hoe
het kind speelt,
werkt, contact
maakt en beweegt."



Het gesprek vooraf
De onderzoeker is een psycholoog of
pedagoog. Deze onderzoeker weet veel
over de ontwikkeling van kinderen.
Het onderzoek begint met een gesprek
tussen de ouder of verzorger en de
onderzoeker. In dit gesprek worden
verschillende vragen gesteld over de
ontwikkeling van het kind. U kunt
tijdens dit gesprek ook vertellen over
de problemen die u bij het kind
tegenkomt. Meestal zijn jonge
kinderen bij dat gesprek aanwezig. Als
u iets alleen met de onderzoeker wilt
bespreken, zegt u dat tegen de
onderzoeker.

Het onderzoek
De onderzoeker en het kind gaan
samen aan het werk. Bij heel jonge
kinderen wordt veel in spelvorm
gedaan. Tijdens het onderzoek let de
onderzoeker op hoe het kind speelt,
werkt, contact maakt en beweegt. Iets
oudere kinderen krijgen allerlei taakjes
of opdrachtjes. De meeste kinderen
vinden het leuk om mee te doen aan
het onderzoek. Als het gaat om een
onderzoek van baby’s
en peuters, dan kunt u bij het
onderzoek aanwezig zijn. Oudere
kinderen kunnen soms beter werken
als u er niet bij bent. U kunt dan in de
wachtkamer wachten. Vooraf wordt
met u besproken wat het beste is voor
het kind.

Na het onderzoek
De onderzoeker bespreekt de
resultaten van het
ontwikkelingsonderzoek met u. Vaak
krijgt u meteen een advies. Soms is het
nodig dat er meer wordt onderzocht. U
maakt dan een nieuwe afspraak. De
onderzoeker werkt de gegevens uit en
maakt daarvan een verslag. Als er nog
vragen zijn, worden die aan
verschillende mensen uit andere
vakgebieden gesteld (multidisciplinair
overleg).

Het verslag
De resultaten van het onderzoek en
het advies komen in een verslag te
staan. U krijgt een kopie van dat
verslag. Ook de arts die uw kind heeft
verwezen, de huisarts en mogelijk
andere betrokkenen bij het kind
krijgen een kopie. Het verslag wordt
alleen met uw toestemming naar
andere betrokkenen verstuurd.

Praktische zaken
• Zorg dat u op tijd aanwezig bent.
• Voor informatie over parkeren

bezoekt u de website van de
betreffende gemeente.

• Uw bezoek aan het AC duurt
gemiddeld 3 uur; dat is inclusief het
nabespreken van het onderzoek.

• In het belang van het onderzoek
vragen wij u om geen andere
kinderen mee te nemen.

• Neem iets te eten en te drinken mee
voor het kind en uzelf. Zorg ervoor
dat het kind goed heeft geslapen en
gegeten.

• Neem bij jonge kinderen voldoende
spullen mee om te verschonen.

• Soms heeft u, voorafgaand aan het
onderzoek, een aantal vragenlijsten
gekregen. Neem deze lijsten
ingevuld mee op de dag van het
onderzoek
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