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Met de Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen (BSA) wordt het sociaal aanpassingsvermogen bij jeugdigen in
kaart gebracht. Sociaal aanpassingsvermogen is een verzameling van vaardigheden die nodig zijn om in het
dagelijkse leven te kunnen functioneren. Beoordeling van het sociaal aanpassingsvermogen is naast die van het IQ
van belang bij de beslissing of een jeugdige een indicatie voor AWBZ-zorg of jeugdzorg nodig heeft.
Er is een versie voor kinderen op het (speciaal) basisonderwijs (BSA-k) en een versie voor jongeren die het
(speciaal) basisonderwijs hebben afgesloten (BSA-j).

De vragenlijst
Vragen
18 stellingen over de jeugdige, zoals “Loopt weg uit lastige situaties”, worden beantwoord
met ‘klopt helemaal niet’ (score 0), ‘klopt een beetje’ (score 1) of ‘klopt helemaal’ (score
2). Ook kan de optie ‘weet niet’ worden ingevuld.

Afnameduur
Ongeveer 10 minuten.

Informanten
Hulpverleners die een indicatiestelling voor AWBZ-zorg of jeugdzorg voorbereiden en/of
opstellen

Schalen, scoring en normering
Wanneer alle vragen van de BSA zijn ingevuld, wordt er een totaalscore berekend. Dit kan
uitkomen op een score van 0 t/m 36. Aan de hand daarvan kan worden beoordeeld of het
aanpassingsvermogen voldoende is, of dat meer onderzoek wenselijk is.

Psychometrische gegevens
De BSA is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. Wel kwam uit onderzoek naar voren dat de
BSA een betrouwbaar en valide instrument is (Schouten & Lekkerkerker, 2009).

Literatuur en verkrijgbaarheid
De BSA is ontwikkeld bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
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