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Samenvatting  

Adaptief gedrag van kinderen en jongeren krijgt steeds meer aandacht binnen verschillende contexten en 

bij uiteenlopende doelgroepen. Het is onder meer een belangrijk criterium in het kader van de 

onderkennende en handelingsgerichte diagnostiek, maar krijgt ook in de Vlaamse beleidscontext van 

onderwijs en welzijn steeds meer aandacht. Het ontwikkelen van een degelijk instrument om adaptief 

gedrag in kaart te brengen kent dan ook een zeer grote maatschappelijke relevantie.  

Vanuit het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd een pilootproject opgestart dat de 

ontwikkeling en eerste evaluatie van een Vlaamse schaal voor adaptief gedrag bij kinderen en jongeren 

beoogt. Dit project liep van mei 2015 t.e.m. juni 2016 en werd gecoördineerd door een onderzoeksteam 

van de KU Leuven en het Psychodiagnostisch centrum van Thomas More, in samenwerking met 

verschillende partners in het werkveld.  

Na een uitgebreide literatuurstudie werd tijdens een eerste fase het Adaptive Behavior Assessment System 

– Third Edition (ABAS-3; Harrison & Oakland, 2015) vertaald, waarmee in november 2015 een pilootstudie 

van start ging. Er werden gegevens verzameld van zowel een klinische groep (N = 56) als een steekproef uit 

de algemene populatie (N = 157) tussen 0 en 18 jaar. De eerste resultaten zijn veelbelovend en 

ondersteunen de betrouwbare en valide internationale reputatie van dit instrument. De versies 

Ouder/verzorger 0-5j, Ouder 5-21j en Leerkracht 5-21j zijn onder meer zeer intern consistent te noemen. 

Ook illustreren deze versies een duidelijke ontwikkelingslijn die de samenhang tussen de kalenderleeftijd 

en adaptief gedrag reflecteert. Voor de kleine steekproef die de versie Leerkracht 2-5j invulde, zijn de 

resultaten binnen dit pilootonderzoek iets uiteenlopender, waardoor er mogelijk nog enkele kleine 

aanpassingen zullen gebeuren aan deze versie. Om de ABAS-3-NL bruikbaar te maken voor de Vlaamse 

praktijk, dient het instrument nog verder gevalideerd en genormeerd te worden. 
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