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BPM-T: Beknopte probleemmeter - Leraarlijst 6-18 jarigen  

© T.M. ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) 

 
De BPM-T (Beknopte probleemmeter - Leraarlijst 6-18 jarigen) is een verkorte versie van de Gedragsvragenlijst voor 

kinderen van 6-18 jaar – informatie leerkracht (Teacher Report Form; TRF). Het is een korte vragenlijst voor het 

vaststellen van emotionele problemen en gedragsproblemen van kinderen. Door zijn beknoptheid is de BPM-T 

geschikt om kinderen te volgen in een interventie.  
 

De BPM-T wordt ingevuld door leerkrachten van 6 tot 18 jarigen. De BPM-T maakt deel uit van een set 

vragenlijsten. Zo is er ook een beknopte probleemmeter voor jongeren van 11 tot 18 jaar (BPM-Y) en een lijst in te 

vullen door ouders (BPM-P). Al deze varianten zijn in BergOp te gebruiken. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De BPM-T bevat 18 vragen over emotionele- en gedragsproblemen. De vragen betreffen 

gedragingen zoals “Maakt veel ruzie” en kunnen met 0 (helemaal niet), 1 (een beetje) of 2 

(duidelijk) beantwoord worden. Daarnaast kunnen gebruikers vragen toevoegen voor de 

beoordeling van sterke punten en problemen.  

 

Afnameduur  

1 á 2 minuten 

 

Informanten  

Leerkrachten 

 

 

Schalen, scoring en normering 

 

 

Schalen 

(gebaseerd op de 18 vragen) 

1. Aandachtsproblemen 

2. Internaliseren  

3. Externaliseren 

Alle schalen samen vormen de schaal Totale problemen. 
De drie zelf toegevoegde vragen, tellen niet mee bij het berekenen van de schaalscores. 
 

Van elke schaal wordt de ruwe score vertaald in een Percentielscore en een T-score. Op 
basis van de T-scores wordt de problematiek van het kind geïnterpreteerd als normaal of 
verhoogd. 
 

 

Psychometrische gegevens  

 

Normgroepen 

1. Jongens 6-11 jaar 

2. Jongens 12-18 jaar 

3. Meisjes 6-11 jaar 

4. Meisjes 12-18 jaar 

De BPM is niet beoordeeld door de Cotan.  
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Literatuur en verkrijgbaarheid 

 

 

De BPM-T wordt uitgegeven door ASEBA. 

 

Literatuur 

Achenbach, T. M, McConaughy, S. H.,  Ivanova, M. Y. &  Rescorla, L. A.  (2011). Manual for the 

ASEBA Brief Problem Monitor™ (BPM). Burlington: ASEBA. 

 

Meer informatie, zie http://www.aseba.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 voor zowel 
de afname als de scoring via BergOp. Heeft u al een papieren lijst afgenomen? Dan betaalt 
u alleen voor de scoring via BergOp. De prijzen staan vermeld in het 
vragenlijstenoverzicht op bergop.info.   

 

Het is niet nodig zelf afspraken te maken met ASEBA, afrekenen verloopt via Praktikon. 
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