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Specifiek Diagnostisch Protocol Gedrag en Emotie  
 

Beck Youth 
Inventories 2nd 
Edition NL (BYI-2-NL) 

Beck, J.S., Beck, A.T., Jolly, J.B., & Steer, R.A. (2017) 
Amsterdam: Pearson 
Overzicht diagnostisch materiaal Gedrag en emotie  

Doel of meetpretentie Beoordelen van psychische problematiek bij kinderen en 
adolescenten 
Bruikbaar bij onderkennende en indicerende onderzoeksvragen 

Subschalen/dimensies 5 vragenlijsten met telkens 20 zeer eenvoudig geformuleerde 
stellingen 

• depressie 

• angst 

• boosheid 

• verstorend gedrag 

• zelfbeeld 

Informatiebron Leerling 

Doelgroep/normgroep Kinderen/jongeren van 7 tot en met 18 jaar 
Jaar normen, 
steekproef 

2017 
Nederlands normeringsonderzoek met digitale afname bij 783 
kinderen en jongeren van 7 tot en met 18 jaar zonder 
verstandelijke beperking of psychische stoornis representatief 
voor regio, urbanisatiegraad en onderwijstype. Kinderen van 
moeders met een laag opleidingsniveau en van autochtone 
afkomst zijn oververtegenwoordigd. Aparte normen per 
leeftijdsgroep (7-11 jaar, 12-14 jaar en 15-18 jaar) en geslacht 
met aantallen tussen 116 en 154 per groep. 

Afnamewijze en duur Vragenlijst, individueel, pen en papier of digitaal 
25-50 minuten (5-10 minuten per vragenlijst) 

Bijkomende info Nederlandstalige versie van Beck Youth Inventories 2nd edition 
Dankzij het zeer eenvoudige taalgebruik is het instrument erg 
geschikt voor jongere kinderen en zwakkere jongeren in BSO en 
BuSO maar minder geschikt voor 3de graad ASO. 
Het instrument is bedoeld als screener maar is ook bruikbaar om 
een hypothese te toetsen of evolutie na te gaan. Bij indicerende 
vragen verdienen gelijkaardige vragenlijsten (CDI of CDI-2, 
CBSK en CBSA, VAK4-12) de voorkeur. Voor meer informatie 
over soorten onderzoeksvragen, zie Hypotheses en 
onderzoeksvragen formuleren. 

Beoordeling 

CAP 2018  
Normen: Recent, - 
Betrouwbaarheid: zeer goed, m.u.v. onvoldoende test-
hertestbetrouwbaarheid voor zelfbeeld. 
Validiteit: interne structuur en vijffactorstructuur worden 
bevestigd. Voor onderzoeksgegevens over de correlaties tussen 
de afzonderlijke schalen en gelijkaardige vragenlijsten en bij 
klinische steekproeven, zie CAP-vademecum of handleiding. 

Faire diagnostiek Enkel kinderen en jongeren die de Nederlandse taal voldoende 
machtig waren, zijn opgenomen in het normeringsonderzoek.  

Beoordeling Prodia 2e keuze 

Datum opmaak fiche oktober 2020 

 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/GE_overzicht_diagnostisch_materiaal.docx
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP%20Hypotheses%20onderzoeksvragen%20formuleren.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP%20Hypotheses%20onderzoeksvragen%20formuleren.pdf

