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Grob, A. & Smolenski, C.
Aanpassing voor Vlaanderen door Braet, C., Cracco, E. &
Theuwis, L., Amsterdam: Hogrefe, 2013
Opgenomen in Specifieke Diagnostische Protocol Gedrag en
Emotie
Meten hoe kinderen en jongeren omgaan met gevoelens van
boosheid, angst en verdriet. Strategieën in kaart brengen die
een kind of jongere gebruikt om zijn/haar emoties te reguleren.
Bruikbaar bij onderkennende en/of indicerende
onderzoeksvragen (zie ook Overzicht testmateriaal Gedrag en
Emotie)
15 verschillende emotieregulatiestrategieën ondergebracht in
drie categorieën:
-adaptieve strategieën
-maladaptieve strategieën
-externe regulatiestrategieën
Leerling
Kinderen en jongeren van 8 tot en met 18 jaar die de
Nederlandse taal goed beheersen.
2010-2011 Aparte normering voor Nederlandse en Vlaamse
kinderen en jongeren. Voor de Vlaamse steekproef werd de
FEEL-KJ ingevuld door 1116 jongeren in een leeftijdsrange van
8 tot en met 18 jaar. In de Vlaamse normering worden wel
aparte normen voorzien voor meisjes en voor jongens. Geen
jongeren in steekproef die de Nederlandse taal niet goed
beheersen
Zelfrapportagevragenlijst,individueel, 15 tot 20 minuten (+ totale
scoring ongeveer 15 min.)
Aanpassing vr Vlaanderen dr Braet, C., Cracco, E. & Theuwis, L.
De resultaten bieden aanwijzingen voor het opstellen van een
individueel behandelingsplan.
2016
Normen: Recent, + normen
Betrouwbaarheid: de meeste schalen hebben een hoge interne
consistentie hebben (.79 tot .95) en dus voldoende tot zeer
goed. Enkele schalen hebben echter een
betrouwbaarheidscoëfficiënt die kleiner is dan .70 en zijn dus
minder betrouwbaar (zie handleiding).
Validiteit:
begripsvaliditeit voldoende
convergente en divergente validiteit: resultaten conform de
verwachtingen
criteriumvaliditeit: er worden significante verschillen gevonden
tussen klinische en controle groep
Zie CAP-vademecum voor een gedetailleerde analyse van de
validiteit en betrouwbaarheid
Geen gegevens
Geen jongeren in de steekproef die de Nederlandse taal niet
goed beheersen
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