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De BRIEF vragenlijst voor snelle screening van executieve functies bij kinderen en jongeren is een sterk verkorte
versie van de volledige BRIEF-vragenlijsten, en wordt gebruikt om snel een globaal beeld van het niveau van
executief functioneren gegeven. Executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht,
efficiënt en sociaal aangepast gedrag.
Van de BRIEF screener vragenlijsten zijn drie versies beschikbaar: een oudervragenlijst, een leerkrachtvragenlijst
en de zelfrapportage. Al deze varianten zijn in BergOp te gebruiken. Er wordt aangeraden minstens twee
informanten een BRIEF te laten invullen. Voor jongeren vanaf 11 jaar vullen een ouder en de jongere zelf een BRIEF
in; voor jongere kinderen een ouder en een leerkracht.

De vragenlijst
Vragen
De BRIEF Screener bestaat uit 14 tot 18 stellingen die gebaseerd zijn op verschillende
domeinen van executieve functies. De vragenlijst bevat uitspraken zoals “Raakt overweldigd
door grote opgaven” (ouder- of leerkrachtvragenlijst) of “Ik heb moeite met het afmaken
van grote opdrachten, zoals werkstukken of boekverslagen” (zelfrapportage). De invuller
beantwoordt de stellingen met 1 (Nooit), 2 (Soms) of 3 (Vaak).

Afnameduur
5 tot 10 minuten.

Informanten
Jongere, Ouders en/of Leerkrachten

Schalen, scoring en normering
Er wordt een totaalscore berekend.
Voor de BRIEF Screener zijn Nederlandse normen beschikbaar die zijn uitgesplitst naar
leeftijd en geslacht. Met behulp van deze normen krijgt de cliënt een percentielscore. Deze
kan worden geïnterpreteerd als normaal, subklinisch of klinisch. Een verhoogde score is een
aanwijzing om verder onderzoek te doen naar het executief functioneren van de jeugdige.

Psychometrische gegevens
De BRIEF Screener is (nog) niet opgenomen in de Cotan. Wel is uitvoerig onderzoek gedaan
naar de betrouwbaarheid en validiteit van de lijst [aanvullingen hogrefe].

Literatuur en verkrijgbaarheid
De BRIEF Screener is ontwikkeld bij PAR, en in het Nederlands vertaald door M. Huizinga en D.
Smidts. De BRIEF Screener wordt uitgegeven door Hogrefe. Bij hen kunt u de handleiding en
papieren versies bestellen.
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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 www.bergop.info
Voor gebruik van de BRIEF Screener via BergOp, dient u eerst een licentie af te sluiten met de
uitgever Hogrefe. Daarna kunnen de lijsten beschikbaar worden gemaakt voor uw organisatie.
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