
 

Diagnostisch instrument: Bewerking van de Vineland Adaptive Behavior Scales (Vineland-z) 

Diagnostisch instrument 

Bewerking van de Vineland Adaptive Behavior Scales 
(Vineland-z) 

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie S.S. Sparrow, D.A. Balla, D.V. Cicchetti (1984) 

Huidige versie Bildt & Kraijer (2003) 

Doel In beeld brengen van de sociale redzaamheid van kinderen en jongeren met een 

verstandelijke beperking. 

Gebruik LVB 

Doelgroep 5 t/m 18 jaar 

Afname en scoring Hoe: Interview wordt afgenomen bij ouder, verzorger of begeleider die het kind goed kent. 

Hiervoor is een training vereist, die gegeven wordt door De vakgroep Orthopedagogiek aan 

de Universiteit Leiden. De afname dient het karakter van een gesprek te hebben, er wordt 

doorgevraagd naar wat het kind/de jeugdige feitelijk doet.  

Tijdsduur: 20-60 minuten 

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: Vragenlijst, handleiding 

  

Schalen: Het interview bestaat uit 225 items die deel uitmaken van drie domeinen: 

Communicatie (67 items), Dagelijks vaardigheden (92 items) en Socialisatie (66 items). Elk    

domein kent drie aandachtsgebieden. De items lopen op in moeilijkheidsgraad. Naast het 

intelligentieniveau wordt ook het sociale redzaamheidniveau bepaald en draagt zo bij aan   

de diagnostiek van een verstandelijke beperking. Het profiel biedt aanknopingspunten voor 

behandeling en zorgaanbod. 

  

Interpretatie: Items worden gescoord op een driepuntsschaal. Er zijn aanwijzingen 

voor starten en afbreken van het interview en aanwijzingen voor scoring en 

(profiel)interpretatie. Ruwe scores worden omgezet in normscores en decielen. De    

tabellen zijn verdeeld naar niveau en leeftijdsgroepen. 

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Betrouwbaarheid: goed 

Begripsvaliditeit: goed 

Criteriumvaliditeit: goed 

Wetenschappelijke 

onderbouwing 

Sparrow, S.S., Balla, D.A. & Cicchetti, D.V. (1984). The Vineland Adaptive Behavior 

Scales, America Guidance Service, Circle Pines, MN.   

  

 

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Verstandelijk-beperkten/Inleiding-15/Algemeen-16


 

Diagnostisch instrument: Bewerking van de Vineland Adaptive Behavior Scales (Vineland-z) 

Bildt, A.A. de & Kraijer, D.W. (2003). Vineland-Z. Sociale redzaamheidsschaal voor 

kinderen en jeugdigen met een verstandelijke handicap. Handleiding. Leiden: PITS.  

  

Kraijer, D.W., Bildt, A.A. de, Sytema, S. & Minderaa, R.B. (2003). De Vineland-Z. De 

Vineland Adaptive Behavior Scales genormeerd voor kinderen en jeugdigen met een 

verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk 

gehandicapten, 2, 76-93. 

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de Vineland-z door het NJi, klik hier.   

Voor een uitgebreide beschrijving van de Vineland-z door COTAN, klik hier. 

Uitgever PITS Psychologische Instrumenten, Tests en Services  

http://www.pits-online.nl/nl/index.html   

Tel. 071-5318786.  

  

Ook verkrijgbaar bij Pearson Assessment and Information B.V. Amsterdam  

Tel. 020 581 5500  

E-mail: info-nl@pearson.com  

www.pearson-nl.com 

 

https://www.nji.nl/nl/(309282)-Pagina-bestaat-niet-(meer).html?404;https://www.nji.nl:443/smartsite.dws?id=43056&recordnr=40&setembed=&vanuit=&toon=uitgebreid
https://www.cotandocumentatie.nl/test_details.php?id=35
http://ww5.pits-online.nl/
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