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De ATL brengt vijf persoonlijkheidstrekken bij adolescenten in kaart: extraversie, emotionaliteit, impulsiviteit en
twee verschillende soorten spanningsbehoeften ('thrill and adventure seeking' en 'disinhibition/experience seeking').
De ATL wordt door jongeren tussen de 13 en 18 zelf ingevuld.
De lijst wordt met name gebruikt voor onderzoek, maar kan ook met enige voorzichtigheid toegepast worden als
hulpmiddel bij het inventariseren en evalueren van problemen op school en thuis.

De vragenlijst
Vragen
De ATL bestaat uit 77 beweringen die met 1= ‘waar’ of 0= ‘onwaar’ beantwoord kunnen
worden. Bijvoorbeeld: ‘Ik houd van werk dat je precies en geduldig moet doen’.

Afnameduur
Ca. 15 minuten

Informanten
Jongeren

Schalen, scoring en normering
De meeste vragen behoren tot één van de vijf schalen. De bufferitems worden niet gescoord.
Door scores van de items bij elkaar op te tellen ontstaan de schaalscores. Ruwe schaalscores
worden vervolgens via normtabellen omgezet in decielscores.

Schalen
1.
2.
3.
4.
5.

Emotionaliteit (14 items)
Spanningsbehoefte (Thrill and Adventure Seeking; TAS) (11 items)
Spanningsbehoefte (Disinhibition/Experience seeking; DIS/ES) (8 items)
Extraversie (10 items)
Impulsiviteit (9 items)

Naast de 5 schalen zijn er nog 26 bufferitems die voor onderzoeksdoeleinden gebruikt
kunnen worden.

Psychometrische gegevens
In BergOp worden profielen weergegeven op basis van geslacht (vergelijken met alle meisjes
of alle jongens) of op basis van leeftijd (vergelijking met alle jongeren in de
leeftijdscategorie 13-14 jaar of alle jongeren in de leeftijdscategorie 15-16 jaar). Deze
vergelijkingen zijn gebaseerd op een onderzoek onder 860 jongeren.
De vragenlijst is in 1986 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling
www.cotandocumentatie.nl.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De ATL wordt uitgegeven door Pearson Assessment BV.
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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.

© maart 2018, juni 2019 Praktikon
PDF gedownload van www.bergop.info

