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Nog te vaak worden problemen bij de ontwikkeling van jonge kinderen veel te laat gemeld en aangepakt. 
Dat is het uitgangspunt van de vragenlijst Met teveel vallen en opstaan. Deze maakt het mogelijk om 
eventuele stoornissen sneller op te sporen.

De werkgroep ontwikkelingsstoornissen van de vormingsdienst van de Stichting integratie gehandicapten 
(Sig) maakte een overzicht van de vaardigheden die een kind tijdens zijn ontwikkeling van nul tot drie jaar 
op een bepaalde leeftijd moet hebben verworven, de zogenaamde mijlpalen. Daarvoor baseerde de 
werkgroep zich op een grondig onderzoek van de recente literatuur.

Deze vragenlijst heeft geen wetenschappelijke pretentie. Ze wil enkel iedereen die met kinderen tot drie 
jaar in contact komt helpen kijken naar hun ontwikkeling om alarmsignalen tijdig op te merken en te 
signaleren.

Het is de bedoeling om elke zes maanden de ontwikkeling van een kind te bekijken. De vragenlijst bestaat 
dan ook uit zes delen:

 van 3 tot 6 maanden
 12 maanden
 18 maanden
 24 maanden
 30 maanden
 36 maanden

Telkens worden de volgende ontwikkelingsdomeinen bekeken:

 kijken en bewegen
 luisteren en spreken
 spelen
 omgaan met de anderen
 persoonlijkheid
 zelfstandigheid

Deze vragenlijst hoort bij een dvd die de normale ontwikkeling van een kind tussen nul en drie jaar toont. 
Met deze beide instrumenten leert men sneller de signalen onderkennen van een ontwikkeling die fout 
loopt. Dit instrument verdient zeker ook in het kleuteronderwijs een plaats. De kleuterjuf kan hiermee op 
een snelle manier (en met weinig planlast) haar vermoeden dat er iets mis is met de ontwikkeling van een 
peuter objectiveren.
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