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De Sociale redzaamheidsschaal voor verstandelijk gehandicapten kan op twee manieren worden afgenomen. In de
vorm van een observatieschaal (SRZ) en in de vorm van een vraaggesprek (SRZ-i). De SRZ/SRZ-i meet de sociale
redzaamheid. Er wordt in kaart gebracht of kinderen/jongeren voldoen aan de dagelijkse eisen van de samenleving.

De vragenlijst
Vragen
De SRZ bestaat uit 31 vragen. Elke vraag kan met vier opties beantwoord worden, oplopend
van minder naar meer zelfstandig omgaan met zichzelf, met mensen en met dingen in
dagelijkse situaties. Een voorbeeldvraag is: “Schoenen vastmaken” Hierbij kan antwoord
gegeven worden met 1 (Trekt veters niet strak), 2 (Trekt veters strak). 3 (Maakt het eerste
deel van de knoop) of 0 (Strikt de veter).

Afnameduur
10-15 minuten

Informanten
Groepsleiders

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

Zelfredzaamheid
Taalgebruik
Taakgerichtheid
Sociale gerichtheid

Door de scores per schaal op te tellen, wordt de ruwe schaalscore berekend. De Totaalscore
is de optelsom van de ruwe schaalscores.
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 van de SRZ is gebaseerd op gegevens van 7- t/m 40-jarige inrichtingsbewoners
(INR) (N=2602), deelnemers aan het dagcentrum voor volwassenen (DVO) (N=603) en de
totale verstandelijk beperkte populatie (POP-EM) (4 jaar en ouder).
De normering van de SRZ-i is gebaseerd op gegevens van 4- t/m 18-jarigen met een
verstandelijke beperking (POP-VB) (N=821), onderverdeeld in licht, matig en ernstig.
De Vragenlijst is in 2004 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling
www.cotandocumentatie.nl
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De SRZ/SRZ-i 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.
➔ Afnames via BergOp zijn in 2017 € 2,11 per afname
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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