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De Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten (CBSA) is een zelfrapportage die een beeld geeft van de
competenties van adolescenten van 12 tot 18 jaar op een aantal specifieke gebieden en het gevoel van
eigenwaarde. De CBSA geeft inzicht in de manier waarop jongeren zichzelf ervaren en hoe jongeren eigen
vaardigheden en competenties inschatten.

De vragenlijst
Vragen
De CBSA bevat 35 vragen waarbij iedere vraag bestaat uit twee groepen met een
tegenovergestelde stelling. Een voorbeeldvraag is: “Sommige jongeren worden niet gauw
aardig gevonden” maar “Andere jongeren worden gauw aardig gevonden”. De jongere kiest
de groep met de stelling die het meest past bij zichzelf en maakt dan de keuze 1 (een
beetje waar voor mij) of 2 (Helemaal waar voor mij).

Afnameduur
10-20 minuten

Informanten
Jongeren van 12 -18 jaar

Schalen, scoring en normering
Schalen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schoolvaardigheden
Sociale acceptatie
Sportieve vaardigheden
Fysieke verschijning
Gedragshouding
Hechte vriendschappen
Gevoel van eigenwaarde

De CBSA ruwe schaalscores worden met behulp van normtabellen omgezet in
percentielscores. Het 15e en 85e percentiel geven een indicatie voor respectievelijk een zeer
lage of zeer hoge afwijkende competentiebeleving.
Er kan gekozen worden voor scoring in vergelijking met jongeren met het opleidingsniveau
VBO/MAVO of HAVO/VWO.

Psychometrische gegevens
De psychometrische eigenschappen van de CBSA zijn geanalyseerd op basis van gegevens uit
Nederlands en Vlaams onderzoek. De Nederlandse gegevens zijn verzameld onder 1375
leerlingen in verschillende typen voortgezet onderwijs (Treffers, 2002).
De vragenlijst is in 2003 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling
www.cotandocumentatie.nl
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De CBSA 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.
➔

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.
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