
Nederlandse normgegevens  

Nine-Hole Peg Test (9-HPT)  en de Timed Test of In-Hand Manipulation (Timed-TIHM) 

Testen voor de fijnmotorische coördinatie 

 

Introductie 

In de onderzoeken naar de WRITIC is gebruik gemaakt van twee testen die de fijn motorische 

coördinatie evalueren: de Timed Test of In-Hand Manipulation (Timed TIHM)1 en de Nine Hole 

Peg Test (9-HPT)2. De keuze voor deze twee testen is gebaseerd op een systematische review 

naar tests voor handwriting readiness3. De Timed TIHM evalueert de dynamische fijne 

motoriek waarbij de complexe vaardigheid van de in-hand manipulatie wordt gevraagd en 

de 9-HPT evalueert de statische fijne motoriek waarbij de meer basale vaardigheden worden 

gevraagd als reiken, grijpen, vastpakken en willekeurig loslaten.  

Tijdens het onderzoek naar de normgegevens voor de WRITIC zijn ook deze normgegevens 

van de Timed TIHM en de 9-HPT verzameld. Er deden aan dit onderzoek naar de 

normgegevens 319 oudste kleuters mee in de leeftijd van 5 – 6,5 jaar.  

 

Informatie over testafname en scoren van de Timed-TIHM en 9-HPT wordt gegeven op de 

studiedag over de WRITIC. 

 

Normgegevens TIMED TEST OF IN-HAND MANIPULATION (Timed TIHM) 

Introductie 

Voor het onderzoek naar de ontwikkeling van de WRITIC hebben we de Test of In-Hand 

Manipulation- Revised (TIHM-R)4 aangepast en is de Timed TIHM ontwikkeld, waarbij alleen 

tijdsscores worden gebruikt. Wijzigingen in de test werden doorgevoerd om de gevoeligheid 

van scores en de test-hertestbetrouwbaarheid te verbeteren. De Timed-TIHM kan nu 

eenvoudiger worden afgenomen, omdat alleen de tijdscores worden gebruikt. Bij de Timed-

TIHM wordt de kwaliteit alleen als observatie meegenomen.  

 

Psychometrische eigenschappen  

De construct validiteit van de TIHM-R is voldoende en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

uitstekend. De test-hertest betrouwbaarheid was onvoldoende. Nadat we de wijzingen 

hebben doorgevoerd is de stabiliteit van de testscores van de Timed-TIHM acceptabel, zoals 

blijkt uit de redelijke test-hertestbetrouwbaarheid voor de totale score en voor de drie 

subtaken (ICC 0.71/ N=59)¹. 

Normtabel percentielscores Timed-TIHM  

Timed-TIHM 

Percentiel categorieën Tijd Interpretatie Conclusie 

<5de percentiel >56.0 sec. of niet mogelijk 

om uit te voeren 

Zeer laag Onvoldoende / niet  mogelijk 

om uit te voeren 

5de-15de percentiel 56.0-39.6-sec. Laag Twijfelachtig 

15de-50de percentiel 39.7-30.1 sec. Laag gemiddeld Voldoende 

50de – 85de percentiel  30.2-24.5 sec. Hoog gemiddeld Goed 

85de -95de percentiel 24.6-22.2 sec. Hoog Zeer goed 

>95de percentiel  <22.2 sec. Zeer hoog Uitstekend 



 

Normgegevens NINE HOLE PEG TEST (9-HPT) 

Introductie  

De 9-HPT is een test die snel en gemakkelijk kan worden afgenomen en die internationaal 

gebruikt wordt. Amerikaanse normatieve gegevens waren al aanwezig voor de doelgroep 

kinderen van 5-10 jaar².  

 

Psychometrische eigenschappen 

De 9-HPT heeft een hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (r tussen 0,96 en 0,99) en goede 

test-hertestbetrouwbaarheid (r tussen 0,79 en 0,95). De constructvaliditeit werd bevestigd met 

de Purdue Pegboard-test (r tussen 0,74 en 0,80) en de Bruininks-Oseretsky Test (r tussen -0,87 

en -0,89)²56. 

 

Normtabel percentielscores 9-HPT 

9-HPT 

Percentiel categorieën Tijd Interpretatie Conclusie 

<5de percentiel >38.3 sec. Zeer laag Onvoldoende / niet mogelijk 

om uit te voeren  

5de-15de percentiel 38.3-33.8 sec. Laag Twijfelachtig 

15de-50de percentiel 33.9-27.3 sec.  Laag gemiddeld Voldoende 

50de – 85de percentiel  27.4-23.2 sec. Hoog gemiddeld Goed 

85de -95de percentiel 23.3-21.4 sec. Hoog Zeer goed 

>95de percentiel  <21.4 sec. Zeer hoog Uitstekend 
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