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Met de CompetentieLijst krijgt u zicht op de vaardigheden en vaardigheidstekorten van jongeren. Het gaat
specifiek om jongeren die verwezen zijn naar de jeugdzorg met betrekking tot de diverse ontwikkelingstaken.
Er is een versie voor kinderen van 6 tot 12 jaar en een versie voor jongeren van 12 tot 21 jaar. Beide versies hebben
dezelfde opzet en indeling. Per ontwikkelingstaak worden vaardigheden genoemd. De competentielijst wordt
ingevuld op basis van observaties uit de eerste en tweede hand, dagrapportage en verdere informatieverzameling.
Nadat de competentielijst is ingevuld en besproken in het team, wordt deze door de persoonlijk begeleider
besproken met het kind/de jongere.

De vragenlijst
Vragen
De Competentielijsten bestaan uit twee onderdelen. In deel 1 worden 10 tot 13 vragen
beantwoord op een vierpuntsschaal met de opties 0 (niet), 1 (enigszins), 2 (grotendeels), 3
(volledig) of 9 (onbekend/n.v.t.). Deel 2 bestaat uit twee open vragen waarop zowel een
extra vaardigheid (tekst) als een score kan worden ingevuld. Deel 3 is een totaaloordeel over
het functioneren op het domein op een schaal van 1-10. Het laatste onderdeel bestaat uit
een lege ruimte waarin Sterke punten en Leerpunten van de leerling beschreven kunnen
worden. Een voorbeelddomein is ‘Omgaan met volwassenen’.

Afnameduur
20 minuten

Informanten
Persoonlijk begeleider of ouder.

Schalen, scoring en normering
In het rapport worden de ruwe scores voor de Totaaloordelen per domein weergegeven op
een schaal van 1-10.

Psychometrische gegevens
De CL is (nog) niet beoordeeld door de COTAN.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De Competentielijsten zijn in 1999 opgezet en in 2006 aangepast door PI-Research.
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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.
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