Vineland Adaptive
Sparrow S., Balla D., & Cicchetti D. (1984), Nederlandstalige
Behavior Scale
bewerking door De Bildt, A. & Kraijer, D. (2003)
(VABS of Vineland-Z) Leiden: Pits
Overzicht diagnostisch materiaal Cognitief Zwak Functioneren
Doel of meetpretentie

Subschalen/dimensies

Informatiebron
Doelgroep/normgroep

Jaar normen,
steekproef

Afnamewijze en duur
Bijkomende info

Beoordeling
CAP

Meten van sociale redzaamheid, opstellen van een sociale
redzaamheidsprofiel.
Bruikbaar bij onderkennende en indicerende onderzoeksvragen
Vineland-Z-Totaal
• Communicatie
• Dagelijkse vaardigheden
• Socialisatie
De ruwe scores worden omgezet in standaardcijfers (3 tot 9) en
decielen.
Ouder/verzorger/begeleider die het kind of de jongere in zijn
dagelijkse doen en laten goed kent.
Er zijn vier normgroepen:
• POP-VB (populatie verstandelijke beperking, 5 jaar tot 18
jaar 11 maanden)
• Licht (populatie licht verstandelijke beperking, 6 jaar tot
18 jaar 11 maanden)
• Matig (populatie matig verstandelijke beperking, 6 jaar tot
18 jaar 11 maanden)
• Ernstig/diep (gecombineerde populatie ernstig en diep
verstandelijke beperking, 6 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%
versus 38%. De kinderen werden op basis van IQ of uitslag op
de SRZ ingedeeld in een niveaugroep licht, matig, ernstig of
diep verstandelijk beperkt. Deze zijn resp. 52,5%, 26,8% 10,8%
en 9,9% van de onderzoeksgroep. Voor POP-VB: normgroep 5
jaar N=33, voor de andere leeftijdsgroepen N > 100.
De onderzoeksgroep is dezelfde als voor de SRZ-i.
Interview door getrainde afnemer met goede kennis van normale
ontwikkeling, individueel, 20 tot 60 minuten.
Niet meer te verkrijgen bij de uitgever.
Voor het stellen van de diagnose verstandelijke beperking, is het
Totaal-standaardcijfer met norm POP-VB het meest
aangewezen. Zie voor een verdere uitwerking daarvan
Operationalisering criterium adaptief gedrag.
2017
Normen: Recent, Betrouwbaarheid: De schaal heeft een zeer goede
consistentie. De tussenbeoordelaars- betrouwbaarheid en de
test-hertestbetrouwbaarheid zijn goed tot zeer goed.
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Faire diagnostiek
Beoordeling Prodia

Datum opmaak fiche

Validiteit: De Vineland-Z is een valide schaal die goed tot zeer
goed correleert met de SRZ en tevens goed discrimineert bij
vergelijking met andere schalen.
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)
Voor andere onderzoeksvragen: enkel indicerende waarde.
september 2019
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