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De Vragenlijst over seksueel gedrag bij jonge kinderen (CSBI) brengt seksueel (afwijkend) gedrag bij kinderen van 2 

tot en met 12 jaar in kaart. De CSBI kan daarnaast gebruikt worden voor de evaluatie van kinderen die 

(vermoedelijk) seksueel misbruikt zijn. De resultaten kunnen gebruikt worden als handvat bij een diagnostisch 

interview of bij het opstellen van een behandelplan. De CSBI wordt altijd gebruikt als onderdeel van een breder 

diagnostisch proces. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De CSBI bestaat uit 38 vragen over het gedrag van het kind in de afgelopen 6 maanden. Elke 
vraag kan worden beantwoord met 0 (Nooit), 1 (Minder dan eens per maand), 2 (1-3 keer per 
maand) of 3 (Tenminste een keer per week). Een voorbeeldvraag is “Raakt zijn/haar 
geslachtsdelen aan in het openbaar”. 
 

Afnameduur  
5-10 minuten. 
 

Informanten  

Ouder of verzorger.  
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Er worden drie schaalscores voor de CSBI berekend. 
 

Schalen 
1. Totaalscore: de totaalscore van de antwoorden op de 38 items. 
2. Ontwikkelingsgerelateerd seksueel gedrag (OSG): deze schaal geeft gedrag weer dat 

passend is bij leeftijd en sekse. 
3. Seksueel misbruik gerelateerd gedrag (SGG): deze schaal bevat items die op basis 

van empirisch onderzoek gerelateerd zijn aan een geschiedenis van seksueel 
misbruik. 

 
De schaalscores voor de schalen OSG en SGG zijn afhankelijk van de leeftijd en het geslacht 
van het kind. Voor elke normgroep bestaat deze schaal uit andere items.  
Er zijn normgegevens beschikbaar voor zes normgroepen: 2- tot en met 5-jarige jongens en 
meisjes, 6- tot en met 9-jarige jongens en meisjes, en 10- tot en met 12-jarige jongens en 
meisjes. Voor elke schaal worden T-scores en percentielen berekend. Er zijn afkappunten 
bekend. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

Onderzoek naar de psychometrische gegevens van de Nederlandse versie van de CSBI 
bevestigt dat de CSBI voldoende betrouwbaar en valide is (Jonkman et al., 2019). 

 

  



© Juni 2022, Praktikon 
PDF gedownload van www.bergop.info 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

  De CSBI wordt uitgegeven door Hogrefe Uitgevers. 
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informatie, zie www.hogrefe.nl  

 
 

 

BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname en 

staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op www.bergop.info  

➔ Voor u de vragenlijst kunt gebruiken, dient u zelf een overeenkomst met Hogrefe af te 

sluiten. 
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