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Met de Schoolgedrag-beoordelingslijst (Schobl) beoordeelt u het sociaal-emotionele gedrag van leerlingen. Door
uitspraken over het dagelijkse doen en laten van leerlingen te beantwoorden, kunt u het gedrag van leerlingen
systematisch en efficiënt beoordelen en signaleert u vroegtijdig hulpvragen.
Daarmee geeft de Schobl een waardevolle aanvulling op gangbare rapportagemethodieken in het onderwijs.
De Schobl-R bestaat uit twee afzonderlijke, parallelle vormen: A en B. In BergOp is de A-versie apart opgenomen,
evenals de Schobl-compleet.

De vragenlijst
Vragen
De Schobl-compleet bestaat uit 73 tegenstellingen die op een zespuntsschaal beantwoord
kunnen worden. Een voorbeeldstelling is “Heeft altijd aan één waarschuwing genoeg --Moet altijd herhaaldelijk gewaarschuwd worden”. Naar beide kanten toe kan een score 3 (de
betreffende uitspraak is helemaal op het kind van toepassing, is uitgesproken typerend), 2
(de betreffende uitspraak is redelijk op het kind van toepassing, typeert het kind redelijk)
of 1 (de ene uitspraak is net wat meer op het kind van toepassing dan de andere) worden
gegeven.
De Schobl-R (A-versie) bestaat uit 52 tegenstellingen.

Afnameduur
15-20 minuten

Informanten
Leerkracht/zorgcoördinator/specialist

Schalen, scoring en normering
Er zijn twee typen cijferschalen.

Factorschalen
1.
2.
3.
4.

Extraversie
Werkhouding
Aangenaam gedrag
Emotionaliteit

Gedragsschalen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Op de voorgrond
Vrijpostig
Bazig
Zelfverzekerd
Gedisciplineerd
Geconcentreerd
Ambitieus
Van op aan
Voorkomend
Onzelfzuchtig
Meevoelend
Gemoedelijk
Onverstoorbaar
Onbewogen

De schaalscores worden omgezet tot standaardscores van 0-19 (factorschalen) of 0-9
(Gedragsschalen), waarbij de score van de leerling wordt vergeleken met leeftijdgenootjes.
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Psychometrische gegevens
De Schobl is beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling

https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14341/schoolgedrag-beoordelingslijst/.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De Schobl is een product van Vitamines4Ontwikkeling. Zie www.schobl.nl
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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 gebruiken. U maakt zelf afspraken
met Vitamines4Ontwikkeling over de voorwaarden.
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