Vineland Adaptive
De Bildt A. en Kraijer D., Uitgeverij Pits, Leiden, 2003
Behavior Scale
Nederlandstalige bewerking van de Vineland Adaptive Behavior
(VABS of Vineland-Z) Scale van Sparrow S., Balla D. en Cicchetti D.
Doel

Sociale redzaamheid meten, profiel van sterktes en zwaktes
opstellen en handelingsadviezen geven.

Beschrijving

De schaal wordt als interview afgenomen (en kan dus niet zomaar
afgecheckt worden) bij ouder, verzorger of begeleider die het kind
goed kent. De afname dient het karakter van een gesprek te
hebben, er wordt doorgevraagd naar wat het kind feitelijk doet, tot
de items gescoord kunnen worden op een driepuntenschaal.
Er zijn 225 items die deel uitmaken van drie domeinen:
Communicatie (67 items), Dagelijkse vaardigheden (92 items),
Socialisatie (66 items). De items lopen op in moeilijkheidsgraad.
Kennis van de normale ontwikkeling is vereist.

Doelgroep

Kinderen en adolescenten van 5 tot 18 jaar met
zwakbegaafdheid, licht, matig of ernstig/diep verstandelijke
beperking

Afname

Individueel, door getrainde afnemer (er worden regelmatig
specifieke trainingen voorzien in Nederland, Leiden. Ook VCLBnascholing organiseerde al dergelijke training).
Tevens is goede kennis van de normale ontwikkeling vereist.

Normen

COTAN-beoordeling in 2004 van normen van 2000: goed
Momenteel zijn enkel Nederlandse normen beschikbaar. Als basis
voor de normering diende een representatieve onderzoeksgroep
van 826 kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking
uit Friesland.
De normen zijn verdeeld naar niveau en leeftijdsgroepen. Ruwe
scores worden omgezet in standaardcijfers of decielen die
volgende indicaties geven:
Dec 10 = niet verstandelijk beperkt
Dec 9, 8, 7 en 6 = licht verstandelijk beperkt
Dec 5, 4, 3 = matig verstandelijk beperkt
Dec 2 = ernstig verstandelijk beperkt
Dec 1 = diep verstandelijk beperkt

Andere
psychometrische
kenmerken

De COTAN-beoordeling in 2004 geeft alle aspecten van deze test
(uitgangspunten bij testconstructie, kwaliteit van het testmateriaal,
de handleiding en de normen, betrouwbaarheid, begripsvaliditeit
en criteriumvaliditeit) een beoordeling goed.
Gegevens uit de handleiding:
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Betrouwbaarheid:
Interne consistentie: Cronbach’s alpha: rond .98 voor
subdomeinen en totale score
Test-hertestbetrouwbaarheid: goed tot zeer goed.
Validiteit: duidelijke correlaties met leeftijd en andere tests (vb.
VISK: negatieve correlaties en SRZ)
Beoordeling/ervaring

Het profiel op de Vineland-Z biedt aanknopingspunten voor
behandeling, begeleiding en zorgaanbod.
PRODIA-beoordeling: 2de keuze

Andere informatie
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