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De ASQ-SE bestaat uit acht opeenvolgende vragenlijsten geschikt voor jonge kinderen t/m vijf jaar. De vragenlijst
brengt de psychosociale ontwikkeling van het jonge kind in kaart bij ± 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48 en 90 maanden. Met
de ASQ-SE is vroegsignalering van sociaal- emotionele problemen mogelijk.

De vragenlijst
Vragen
De ASQ-SE bevat 19 tot 33 vragen per ontwikkelingsleeftijd. De vragen gaan over het gedrag
van de baby/het kind, bijvoorbeeld “Wanneer uw kind van streek is, kalmeert hij/zij dan
binnen 15 minuten?”. De ouder/verzorger kan antwoord geven met 1 (meestal), 2 (soms) en
3 (bijna nooit). Daarachter kan hij/zij aangeven of hij/zij zich zorgen maakt over dit
onderdeel. Naast deze vragen worden er nog drie open vragen gesteld. Een voorbeeld van
een open vraag is “Welke dingen vindt u het leukst aan uw kind?”.

Afnameduur
10-15 minuten

Informanten
Ouders/verzorgers

Schalen, scoring en normering
Schalen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adaptief functioneren
Affect
Communicatie
Interactie
Zelf-regulatie
Zorgen en opmerkingen

Elke vraag van de ASQ-SE levert 0, 5 of 10 punten op: 0 punten voor gedrag dat afwezig is, 5
punten voor gedrag dat ‘soms’ aanwezig is en 10 punten voor gedrag dat ‘vaak of altijd’
aanwezig is. Enkele vragen worden gespiegeld. Als daarnaast is aangevinkt dat een gedrag
zorgen baart, dan komen er nog eens vijf punten bij. In het profiel worden gemiddelde
scores weergegeven per schaal.
Alle scores samen vormen de Totaalscore. Totaalscores die boven het afkappunt (bepaald
per leeftijdsgebied) uitkomen, worden als hoge scores beschouwd en zijn reden tot zorg en
mogelijke doorverwijzing.

Psychometrische gegevens
De ASQ-SE is (nog) niet beoordeeld door de Cotan. Wel is door onderzoek aangetoond dat de
gebruiksvriendelijkheid van de vragenlijst goed is (de Wolff, Theunissen, Vogels, &
Reijneveld, 2013). Ook heeft onderzoek aangetoond dat de test-hertestbetrouwbaarheid .89
bedraagt, de interne consistentie .84 en de validiteit .83 (n= 14074).
De ASQ-SE is in Nederland alleen nog voor onderzoeksdoeleinden gebruikt
(http://www.pinkeltje –onderzoek.nl). Ook is de Nederlandse versie en nog niet
genormeerd. Wel heeft Amerikaans onderzoek een redelijke (12 maanden) tot goede (48-60
maanden) interne consistentie aangetoond (Carter et al., 2004). De validiteit van het
instrument is door Hermanns et al. (2005) als goed beoordeeld.
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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 gratis gebruiken
Let op: dit is dus een experimentele versie, de ASQ-SE wordt niet officieel uitgegeven.
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