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Overzicht diagnostisch materiaal Cognitief Zwak Functioneren
Z-interviewversie,
(SRZ-i)
Doel of meetpretentie

Subschalen/dimensies

Informatiebron
Doelgroep/normgroep

Jaar normen,
steekproef

Afnamewijze en duur
Bijkomende info

Meten van de sociale redzaamheid (als onderdeel van adaptief
gedrag).
Bruikbaar bij onderkennende onderzoeksvragen.
Totaal
Subschalen
• Zelfredzaamheid
• Taalgebruik
• Taakgerichtheid
• Sociale gerichtheid.
Ruwe scores worden omgezet in standaardcijfers (3- tot 9+).
Ouders/verzorgers
Er zijn vier normgroepen:
• POP-VB (populatie verstandelijke beperking, 4 jaar
tot 18 jaar 11 maanden)
• Licht (populatie licht verstandelijke beperking, 5 jaar
tot 18 jaar 11 maanden)
• Matig (populatie matig verstandelijke beperking, 5
jaar tot 18 jaar 11 maanden)
• Ernstig/diep (gecombineerde populatie ernstig en
diep verstandelijke beperking, 5 jaar tot 18 jaar 11
maanden)
1998-2000.
Alle kinderen met een verstandelijke beperking in Friesland
(Nederland) werden benaderd voor onderzoek. Kinderen uit
gezinnen waar geen Nederlands of Fries werd gesproken zijn
uit het onderzoek gelaten. De verhouding jongens-meisjes is
62,6% versus 37,5%. De kinderen werden op basis van IQ of
uitslag op de Vineland-Z ingedeeld in een niveaugroep licht,
matig, ernstig of diep verstandelijk beperkt. Deze zijn resp.
55,8%, 22,5% 12,1% en 9,6% van de onderzoeksgroep. Voor
POP-VB: leeftijden 4, 5, 18 jaar N < 30 – andere
leeftijdsgroepen 30 < N < 100.
De onderzoeksgroep is dezelfde als voor de Vineland-Z.
Interview, individueel, 15 tot 25 minuten.
Gebaseerd op de Cain-Levine Social Competence Scale, 1963.
Voor het stellen van de diagnose verstandelijke beperking, is
het Totaal-standaardcijfer met norm POP-VB het meest
aangewezen. Zie voor een verdere uitwerking
Operationalisering criterium adaptief gedrag. Houd bij 4-jarigen
rekening met de erg beperkte normgroep (N=11).
De SRZ-i is de interviewversie van de SRZ. De SRZ werd
ontwikkeld in 1972 en laatst genormeerd in 1994. Bovendien
zijn er voor de SRZ geen normen beschikbaar voor de totale
populatie verstandelijke beperking.
De Sociale redzaamheidsschaal voor zwakzinnigen van hoger
niveau, SRZ-P is verwant aan de SRZ maar heeft een andere
opbouw en laat differentiatie naar boven toe. De Nederlandse
normen dateren van 1994-1997.
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Datum opmaak fiche

2011-2017
Normen: Recent, Betrouwbaarheid: De SRZ-i is een consistent opgebouwde
schaal.
Validiteit: De validiteit van de SRZ-i werd onderzocht door
vergelijking met de Vineland-Z. Er bleek een hoge tot zeer hoge
samenhang te bestaan tussen beide schalen. Uit vergelijking
met andere schalen blijkt dan weer dat de SRZ-i ook voldoende
discrimineert.
Zie Bijlage Faire diagnostiek van adaptief gedrag.
Voor diagnose verstandelijke beperking: 2e keuze, voorlopig
aanvaardbaar in uitzonderlijke gevallen (geen Vlaamse normen,
Nederlandse normen meer dan 15 jaar oud).
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