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Datum opmaak fiche

Oosterlaan, J., Baeyens, D., Scheres, A., Antrop, I., Roeyers, H.,
& Sergeant, J. (2008)
Amsterdam: Pearson
Overzicht diagnostisch materiaal Gedrag en Emotie
Meten van symptomen van ADHD, ODD en CD
Bruikbaar bij onderkennende onderzoeksvragen
42 gedragsbeschrijvingen gegroepeerd in vier schalen:
- Aandachtstekortschaal
- Hyperactiviteit/impulsiviteitschaal
- ODD-schaal
- CD-schaal
Ouder/leerkracht
Kinderen/jongeren van 5;00 tot en met 16;11jaar
1997-1998
Vlaams normeringsonderzoek met de ouders van 1055 kinderen
van 6 t.e.m. 12 jaar uit zowel gewoon als buitengewoon
onderwijs. Voor 728 kinderen zijn er ook leerkrachtgegevens.
2006
Uitbreiding van het Vlaams normeringsonderzoek:
• bij ouders van 206 kleuters uit 18 scholen met gewoon
onderwijs. Voor 184 kleuters zijn er ook
leerkrachtgegevens.
• bij ouders van 412 leerlingen van 12 t.e.m. 16 jaar,
inclusief leerlingen uit 22 scholen, zowel gewoon als
buitengewoon secundair onderwijs Type 3. Voor 390
jongeren zijn er ook leerkrachtgegevens. Spreiding over
onderwijstypes werd gecorrigeerd door weging.
Aparte normen voor ouders en leerkrachten, per geslacht en
leeftijd. Omwille van het kleinere aantal werden respectievelijk 5en 6-jarigen en 12-jarigen uit basis- en secundair onderwijs
telkens samengenomen in één tabel. Aantal leerlingen per
normgroep is telkens groter dan 30.
Vragenlijst, individueel
10 minuten
Nederlandstalige versie van de Disruptive Behavior Disorders
rating scale van Pelham, Gnagy, Greenslade, & Milich (1992)
Deze versie is identiek aan de uitgave van 2000 en sluit aan bij
DSM-IV, maar werd op een bredere leeftijdsgroep genormeerd.
2017
Normen: Recent, +
Betrouwbaarheid: enkel de CD-schaal heeft een lagere
betrouwbaarheid (door het kleine aantal en de aard van items).
Validiteit: goed
Geen bijkomende informatie
6 t.e.m. 11 jaar: indicerende waarde - we adviseren om vooral
gebruik te maken van het profiel (hoge versus lage scores) en
voorzichtig te zijn bij de interpretatie van de normen.
5/6 jaar en 12 t.e.m. 16 jaar: 2e keuze
juni 2020

Diagnostische fiche VvGK6-16
Specifiek Diagnostisch Protocol Gedrag en Emotie

