
 

Diagnostische fiche CBSK 
Specifieke diagnostische protocollen Gedrag en emotie, Cognitief sterk functioneren en Cognitief zwak functioneren  

 

Competentie-
belevingsschaal voor 
Kinderen (CBSK) 

Veerman, J.W., e.a. (1997) 
Amsterdam: Pearson 
Overzichten diagnostisch materiaal Gedrag en Emotie, Cognitief 
Sterk Functioneren en Cognitief Zwak Functioneren 

Doel of meetpretentie In kaart brengen van afzonderlijke facetten van het zelfconcept 
ofwel competentiebeleving 
Bruikbaar bij indicerende onderzoeksvragen 

Subschalen/dimensies De 36 items zijn gelijk verdeeld over zes subschalen:  

• Schoolvaardigheden  

• Sociale acceptatie 

• Sportieve vaardigheden  

• Fysieke verschijning 

• Gedragshouding 

• Gevoel van eigenwaarde 

Informatiebron Leerling 

Doelgroep/normgroep Kinderen vanaf derde tot en met zesde leerjaar lager onderwijs 

Jaar normen, 
steekproef 

De Vlaamse normgegevens komen uit een grootschalig 
representatief onderzoek bij 402 jongens en 358 meisjes tussen 
8 en 12 jaar (gemiddelde leeftijd van 10 jaar) uitgevoerd in 1996-
1997. Er zijn aparte percentielnormen beschikbaar voor jongens 
en voor meisjes, maar geen aparte normen voor verschillende 
leeftijdsgroepen. De Vlaamse normering is geldig voor de 
leerjaren 4 - 5 - 6 uit de gewone lagere school. 

Afnamewijze en duur Vragenlijst, individueel/collectief 
25 minuten 

Bijkomende info Nederlandstalige versie van het "Self-perception profile for 
children" van S. Harter. 
Bij kinderen jonger dan acht jaar of die cognitief zwakker 
functioneren, kan er gebruik gemaakt worden van  

• Verschueren, K. & Marcoen, A. (1993). 
De zelfbelevingsschaal voor jonge kinderen. Niet 
gepubliceerde handleiding. Leuven: KULeuven. 

• Verschueren, K., Schoofs, V., & Marcoen, A. 
(1994). Handpop Interview. Instructies en codering. 
Aanpassing van het Puppet Interview van Cassidy 
(1986). Niet gepubliceerde handleiding. Leuven: 
KULeuven. 

Beoordeling 

CAP 2017  
Normen: Archief, +  
Betrouwbaarheid: De interne betrouwbaarheid is redelijk tot 
goed naargelang de schalen (gemiddeld .77). Hetzelfde geldt 
voor de hertestingsbetrouwbaarheid na vier weken (gemiddeld 
.77; voor meer info zie CAP-vademecum). 
Validiteit: De interne validiteitsstructuur en relaties met externe 
criteria zijn onderzocht (voor meer info zie CAP-vademecum en 
handleiding). 

Faire diagnostiek geen informatie 

Beoordeling Prodia enkel indicerende waarde 

Datum opmaak fiche juni 2019 

 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/GE_overzicht_diagnostisch_materiaal.docx
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_overzicht_diagnostisch_materiaal.docx
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_overzicht_diagnostisch_materiaal.docx
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CZF_overzicht_diagnostisch_materiaal.docx

