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De Beck Youth Inventories-2-Nederlandstalige bewerking (BYI-2-NL) brengt de beleving van een kind of adolescent
op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart. De vijf onderdelen kunnen
afzonderlijk van elkaar of gecombineerd worden ingezet. De BYI-2-NL is bedoeld als screeningsinstrument voor
jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar.

De vragenlijst
Vragen
Elk onderdeel bestaat uit 20 uitspraken over gedachten, gevoelens of gedrag, kenmerkend
voor emotionele en sociale problematiek van kinderen en adolescenten. De complete BYI-2NL bestaat dus uit 100 vragen. Een voorbeeld is: “Ik voel me sterk”, en kan worden
beantwoord met 0 “nooit”, 1 “soms”, 2 “vaak” of 3 “altijd”.

Afnameduur
5 tot 10 minuten per vragenlijst. Bij afname van de totale BYI-2-NL met vijf vragenlijsten
komt dit neer op 25 tot maximaal 50 minuten.

Informanten
Jongere

Schalen, scoring en normering
De totale BYI-2-NL bestaat uit vijf vragenlijsten:
1.
2.
3.
4.
5.

Beck
Beck
Beck
Beck
Beck

Depression Inventory for Youth (BDI-Y) (depressie)
Anxiety Inventory for Youth (BAI-Y) (angst)
Anger Inventory for Youth (BANI-Y) (boosheid)
Disruptive Behavior Inventory for Youth (BDBI-Y) (verstorend gedrag)
Self-Concept Inventory for Youth (BSCI-Y) (zelfbeeld)

Van elke vragenlijst wordt de ruwe score vergeleken met een normeringssteekproef, op basis
waarvan een T- en Percentielscore worden weergegeven.
Zo kan per vragenlijst een interpretatie worden gegeven van de score. Op basis van de BYI2-NL mogen geen diagnoses gesteld worden; bij verhoogde scores wordt een klinisch
interview aanbevolen.

Psychometrische gegevens
De normgegevens zijn gebaseerd op gegevens van 783 jongeren. De betreffende
normgroepen zijn onderverdeeld naar geslacht en leeftijd: Meisjes 7-11 jaar; 12-14 jaar; 1518 jaar & Jongens 7-11 jaar; 12-14 jaar; 15-18 jaar.
De BYI-2-NL is (nog) niet door de COTAN beoordeeld. Wel zijn de betrouwbaarheid en
validiteit door de onderzoekers zelf getest. De interne consistentie werd beoordeeld met
alpha-coëfficiënten die vrijwel allemaal hoger zijn dan .90. De test-hertestbetrouwbaarheid
ligt voor elke normgroep en schaal voornamelijk tussen de .80 en .95, maar met name de
BSCI-Y (Zelfbeeld) laat een lagere waarde zien van tussen de .59 en .80 bij sommige
normgroepen. De meeste bevindingen van het onderzoek liggen in lijn met de Amerikaanse
resultaten en geven bevestiging van de psychometrische kwaliteiten van het instrument.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De BYI-2-NL wordt uitgegeven door Pearson.
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Meer informatie, zie http://www.pearsonclinical.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 bergop.info.
Geef online in uw BergOp omgeving akkoord op de gebruikersvoorwaarden van Pearson.
Afrekenen verloopt via Praktikon.
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