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De Vineland Screener brengt adaptief gedrag van kinderen van 0 t/m 6 jaar in kaart. De screener geeft een
indicatie van het adaptieve ontwikkelingsniveau van zeer jonge kinderen en vergelijkt dit met het
ontwikkelingsniveau van leeftijdgenoten.

De vragenlijst
Vragen
De Vineland Screener bevat 72 vragen die gaan over het alledaagse gedrag van het kind. Een
voorbeeldvraag is: “Wijst hij/zij op verzoek minstens één lichaamsdeel aan? Voorbeelden
van lichaamsdelen zijn: hoofd, gezicht, voeten, neus.” De vraag kan beantwoord worden
met 2 (Ja, gewoonlijk), 1 (Soms of gedeeltelijk), 0 (Nee, nooit) of onbekend.

Afnameduur
15-20 minuten

Informanten
Ouders/behandelaren

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

Communicatieve vaardigheden
Dagelijkse vaardigheden
Motorische vaardigheden
Sociale vaardigheden

De ruwe schaalscores van de vier schalen tellen bij elkaar op tot een ruwe totaalscore
Adaptief Gedrag Totaal (AGT).
De ruwe scores worden omgezet in percentielscores en een adaptieve ontwikkelingsleeftijd
(inclusief betrouwbaarheidsinterval). De percentielen geven aan hoeveel procent van de
populatie binnen de leeftijdsgroep van de cliënt deze ruwe score of hoger behaalt. Ook kunt
u nagaan of de schalen onderling significante verschilscores vertonen en of er een verschil
tussen de kalenderleeftijd en de adaptieve ontwikkelingsleeftijd per schaal (in maanden) is.
Dit laatste geeft weer of er een achterstand of voorsprong is in ontwikkelingsleeftijd.

Psychometrische gegevens
De normen zijn gebaseerd op een onderzoeksgroep uit de algemene bevolking (n=452) in de
periode 2001-2003. Er zijn in totaal 6 normgroepen vastgesteld: 1 (leeftijd 0-1 jaar), 2 (leeftijd
1-2 jaar), 3 (leeftijd 2-3 jaar), 4 (leeftijd 3-4 jaar), 5 (leeftijd 4-5 jaar) en 6 (leeftijd 5-6 jaar).
Dit onderzoek heeft een goede betrouwbaarheid (α≥.80) en validiteit aangetoond (sparrow,
Carter & Cicchetti, 2008).
De Vragenlijst is in 2009 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling
www.cotandocumentatie.nl
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De Vineland Screener is een Nederlandse bewerking van de Vineland Adaptive Behaviour Scales
(VABS) van Sparrow, Carter & Cicchetti. De vragenlijst is in het Nederlands vertaald door
Scholte, van Duijn, Dijkxhoorn, Noens en van Berckelaer-Onnes.
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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.
➔ Voor gebruik van de Vineland Screener 0-6 via BergOp, dient u eerst een licentie af te
sluiten met de uitgever Hogrefe. Daarna kan de lijst beschikbaar worden gemaakt voor uw
organisatie.
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