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De Sociale redzaamheidsschaal voor verstandelijk gehandicapten van hoger niveau (SRZ-P) meet de sociale
redzaamheid bij adolescenten die functioneren op een ruim/matig zwakzinnig tot en met randzwakbegaafd niveau.
Sociale redzaamheid is het kunnen voldoen aan eisen die de samenleving (thuis, dagverblijf, werk, etc.) dagelijks
stelt.

De vragenlijst
Vragen
De SRZ-P bestaat uit 63 vragen. Een voorbeeldvraag is: “Poetst geheel zelfstandig de tanden
goed én op het gewenste tijdstip, idem reiniging kunstgebit.” Elke vraag kan beantwoord
worden met 1 (+) of 0 (-).

Afnameduur
10-15 minuten

Informanten
Begeleiders, groepsleid(st)ers, therapeuten, ouders.

Schalen, scoring en normering
Schalen
1.
2.
3.
4.

Zelfredzaamheid I (ZI)
Zelfredzaamheid II (ZII)
Verbaal-Numeriek (VN)
Resterende vragen (R)

Door het aantal plussen per schaal op te tellen, wordt de ruwe schaalscore berekend. De
Totaalscore is het totaal van de schalen inclusief de Restschaal.
De ruwe scores worden omgezet in normscores. Deze normscores lopen van 3 t/m 9 en zijn
vergelijkbaar met een schoolrapportcijfer.

Psychometrische gegevens
De normering is gebaseerd op gegevens van 1077 Nederlandse zwakzinnige personen uit
1997.
De Vragenlijst is in 1995 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling
www.cotandocumentatie.nl.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De SRZ-P wordt uitgegeven door Pearson.
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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 bergop.info.
Het is niet nodig om zelf afspraken te maken met Pearson, betaling verloopt via Praktikon. Wel
dient iedere organisatie die in BergOp gebruik wil maken van lijsten die door Pearson worden
uitgegeven, akkoord te gaan met de voorwaarden die Pearson aan haar gebruikers stelt. Neem
contact op met Praktikon hierover.
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