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ABSTRACT

Achtergrond: Een disharmonisch ontwikkelingsprofiel, gekenmerkt door een discrepantie

tussen de emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling, maakt een individu emotioneel

kwetsbaar, waardoor problematisch gedrag kan ontstaan. Došens Schaal voor Emotionele

Ontwikkeling - Revised (SEO-R) heeft in de klinische praktijk reeds haar waarde bewezen, maar

werd tot op heden nog niet wetenschappelijk gevalideerd. Doel: Indien de SEO-R psychometrisch

voldoet, kan ze gehanteerd worden als instrument om het niveau van emotionele ontwikkeling te

bepalen en de behandeling te optimaliseren. De betrouwbaarheid van het instrument werd reeds

nagegaan door onderzoek naar de interne consistentie en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

Het doel van deze masterproef is uitspraak te doen over de soortgenootvaliditeit en de gelijktijdige

criteriumvaliditeit van de SEO-R. Methode: Het onderzoek naar de soortgenootvaliditeit van de

SEO-R is gebaseerd op het onderzoek van La Malfa et al. (2009). Hiertoe werden de SEO-R en de

Vineland-II afgenomen bij 24 cliënten met een licht tot ernstige verstandelijke beperking die

verblijven in een residentiële voorziening. Bij de analyses werd onder andere gebruik gemaakt

van de Pearson’s correlatietest, Spearman’s rangcorrelatietest en een regressieanalyse. Daarnaast

werd voor het nagaan van de gelijktijdige criteriumvaliditeit van de SEO-R aan getrainde

psychologen, orthopedagogen of psychiaters gevraagd om een klinische inschatting te maken van

het niveau van emotionele ontwikkeling bij diezelfde cliënten. Voor het vergelijken van de

globale scores op de SEO-R en deze klinische inschattingen, werd ondermeer gebruik gemaakt

van de Pearson’s correlatietest, Spearman’s rangcorrelatietest, de Intraclass correlatiecoëfficiënten

(ICC), de t-test, de Wilcoxon signed-rank test, de Cohen’s Kappa-waarden, kruistabellen, de Chi-

kwadraattest en de Fisher-Freeman-Halton Exact Test. Resultaten: Er werd een duidelijk verband

vastgesteld tussen de emotionele ontwikkeling en de adaptieve vaardigheden van een persoon.

Bovendien was er een duidelijke correlatie tussen de SEO-R en de domeinen Socialisatie en

Dagelijkse Vaardigheden van de Vineland-II. Ten slotte was er ook een duidelijk verband en een

goede overeenstemming tussen de globale scores van de SEO-R en de klinische inschattingen van

het emotionele ontwikkelingsniveau door getrainde psychologen, orthopedagogen of psychiaters.

Conclusie: De emotionele ontwikkeling is een thema dat tegenwoordig veel aandacht krijgt in de

hulpverlening aan personen met een verstandelijke beperking en de SEO-R wordt in de klinische

praktijk beschouwd als een geschikt instrument. Ondanks de beperkingen van dit onderzoek kon

met enige voorzichtigheid worden vastgesteld dat de onderzoeksresultaten in het voordeel van

zowel de soortgenootvaliditeit als de gelijktijdige criteriumvaliditeit van de SEO-R wijzen, zonder

dat er sprake is van een onweerlegbaar verband. Vervolgonderzoek naar de validiteit van de SEO-

R is aldus onontbeerlijk.
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Tijdens het literatuuronderzoek in mijn eerste masterjaar, bleek dat ik aan een belangrijk

luik in de hulpverlening aan personen met een verstandelijke beperking, de emotionele

ontwikkeling, tot op dat moment onterecht minder aandacht had geschonken. Sindsdien

groeide dat concept echter uit tot het centraal gegeven in mijn denken over personen met een

verstandelijke beperking.

De Schaal Emotionele Ontwikkeling – Revisie (Claes & Verduyn, 2012) is een

assessmentinstrument om het niveau van emotionele ontwikkeling te bepalen en om op basis

hiervan de bijhorende behandeling te optimaliseren. De meer evenwichtige ontwikkeling van

personen met een verstandelijke beperking die hieruit voortvloeit, kan ik, als toekomstig

orthopedagoog, enkel toejuichen. De SEO-R werd tot op heden echter nog niet

wetenschappelijk gevalideerd, wat ruimte schiep voor een masterproef. Mijn voorliefde voor

personen met een verstandelijke beperking en mijn interesse in de statistiek, waren twee
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onderzoeksobject te kiezen.
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masterproef benadrukt. Die is er in mijn geval ook zeker geweest, maar toch wil ik eerder een

aantal mensen die mij daar doorheen geholpen hebben met nadruk bedanken. Zonder hun

steun en hulp was de realisatie van deze masterproef niet mogelijk geweest. Bijzondere dank

gaat uit naar mijn promotor, Prof. dr. Stijn Vandevelde, voor het aanreiken van het

onderwerp, het verstrekken van onontbeerlijke informatie, het kritisch evalueren van de tekst

en het altijd klaarstaan voor mijn (vele) vragen. Ik ben me er ten volle van bewust dat zijn

eindeloze hulp en snelle reacties, ondanks zijn drukke werkschema, allesbehalve

vanzelfsprekend waren.

Tevens zou ik graag Filip Morisse, Leen Poppe en Sarah Malfliet bedanken voor het

prikkelen en scherpen van mijn gedachten en voor de nuttige tips. Zij stonden steeds paraat

om mij verder op weg te helpen als ik even verdwaald was. Leen, bedankt ook voor de

aangename babbel tijdens de eindeloze file naar en van Leiden! Ik wil hierbij meteen ook

mijn waardering uitdrukken voor iedereen die ik mocht contacteren voor kleinere vragen. Ik

durf geen namen noemen, bang om er één te vergeten.
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Hiernaast gaat mijn dank uit naar alle participanten die bereid waren om deel te nemen

aan dit onderzoek. Ik wil daarenboven een speciale bedanking richten tot Bea Jonckheere,

Anne Verduyn en Celine Lefere van vzw Tordale voor de vlotte samenwerking, het gebruik

van de accommodatie, het ineenpuzzelen van een afnameschema op maat, de leuke babbels en

de speculaasjes bij de koffie. Dankzij hun inzet werd deze masterproef praktisch haalbaar.

Bovendien wil ik ook Ronny bedanken, voor het minutieus lezen, verbeteren en herlezen

van deze masterproef, maar ook van andere belangrijke taken tijdens mijn opleiding. Bedankt,

Ronny, dat ik steeds op jouw taalkundig brein kon rekenen!

Verder zou ik heel wat mensen uit mijn naaste omgeving in de bloemetjes willen zetten;

niet voor hun masterproefspecifieke hulp, maar wel omdat zij een trouwe groep supporters

waren. Bedankt moeke, voor mijn jarenlange verblijf in Hotel Mama waardoor ik me tijdens

belangrijke momenten voor de volle 100% kon focussen op mijn studies, voor het samen

bakken en opeten van (te veel) desserts, voor het delen van een lach en een traan. Bedankt

vake, ik bewonder je voor wat je professioneel allemaal bereikt hebt, maar bovenal omdat je

daarnaast ook mijn werk weet te appreciëren. Tevens wil ik ook al mijn vrienden,

familieleden en medestudenten bedanken voor het delen van ‘thesisdipjes’, maar vooral voor
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de rug nodig had. Bedankt dat je er altijd voor me bent!
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INLEIDING

Emotionele ontwikkeling 1 is een thema dat tegenwoordig veel aandacht krijgt in de

hulpverlening aan personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische

stoornissen en/of gedragsproblemen (Morisse, 2009). Naast de cognitieve ontwikkeling, die

meestal standaard in kaart wordt gebracht, is er nood aan een adequate inschatting van het

emotioneel ontwikkelingsniveau (Došen, 2005). Wanneer er een discrepantie is tussen de

emotionele ontwikkeling en het cognitief functioneren van een individu, spreekt men van een

disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Dit profiel maakt een individu emotioneel kwetsbaar.

Het is vanuit deze kwetsbaarheid dat problematisch gedrag kan ontstaan (Zaal, Boerhave &

Koster, 2008).

Om de emotionele ontwikkeling adequaat in kaart te brengen, is er nood aan een

gevalideerd meetinstrument. Došen (1990) ontwikkelde hiertoe de Schaal voor Emotionele

Ontwikkeling (SEO), een vragenlijst die als leidraad gebruikt kan worden bij het maken van

een inschatting van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kraijer en Plas (2006) haalden aan dat zowel de verantwoording als de wijze van

verwerking van de scores van de SEO te wensen overlaat. Jonker et al. (2006) gaven een

volledig overzicht van de tekortkomingen van de SEO (zie 2.3.2.1.). Deze kritieken gaven

aanleiding tot de ontwikkeling van de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met

een verstandelijke beperking – Revised (SEO-R). Deze schaal werd tot op heden nog niet

gevalideerd, wat ruimte schiep voor een masterproef.

Aldus is het opzet van deze masterproef uitspraak te doen over een aantal aspecten met

betrekking tot de validiteit van Došens Schaal Emotionele Ontwikkeling - Revisie (SEO-R).

De masterproef is opgebouwd uit vijf aansluitende delen.

In het eerste deel van deze masterproef worden de relevantie van het onderwerp en de

onderzoeksvragen toegelicht. Onder ‘context’ (zie 1.1.) wordt het belang van emotionele

ontwikkeling in de behandeling van personen met een verstandelijke beperking geschetst. Het

gebrek aan validatie van de SEO-R vormt het centrale punt bij de afbakening van de

1 In deze masterproef zal, in navolging van prof. Dr. Došen, de term emotionele ontwikkeling gehanteerd worden
in plaats van sociaal-emotionele ontwikkeling.
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probleemstelling. Op basis van deze probleemstelling werden de onderzoeksvragen

uitgewerkt.

In het tweede deel wordt de theoretische en conceptuele basis van de masterproef

uitgewerkt. Allereerst wordt de cognitieve ontwikkeling kort besproken, waarbij dieper

ingegaan wordt op het begrip ‘verstandelijke beperking’, de hulpverlening aan personen met

een verstandelijke beperking en de cognitieve ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke

beperking. Vervolgens komt de emotionele ontwikkeling meer uitgebreid aan bod. Bovendien

wordt ook een overzicht gegeven van de verschillende meetinstrumenten die een

niveaubepaling van de sociaal-emotionele ontwikkeling als meetpretentie hebben. Ten slotte

wordt dit tweede deel afgesloten met een overzicht van de verschillende soorten validiteit.

In een volgend deel wordt beschreven op welke manier naar een antwoord werd gezocht

op de onderzoeksvragen. Dit methodologisch kader bespreekt eerst de setting en de

onderzoeksgroep. Hierna worden de procedure en het verloop van het onderzoek uiteengezet.

De onderzoeksinstrumenten, de SEO-R en de Vineland-II, worden na een uitgebreide

bespreking in het voorgaande deel, nogmaals toegelicht in het kader van dit specifieke

onderzoek. Ten slotte worden de stappen met betrekking tot de analyse van de gegevens

toegelicht.

In het voorlaatste deel worden de resultaten beschreven. Er wordt een opsplitsing gemaakt

tussen de resultaten in het luik van de soortgenootvaliditeit en de resultaten in het luik van de

gelijktijdige criteriumvaliditeit.

Het vijfde en laatste deel omvat een conclusie. Hierin wordt  een antwoord geformuleerd

op de onderzoeksvragen waarmee het onderzoek gestart werd. Er worden linken gelegd naar

de stand van zaken zoals die uiteen gezet werd in het conceptueel kader. Bovendien worden

de beperkingen van het onderzoek besproken evenals de aanbevelingen voor verder

onderzoek en voor de praktijk.

Doorheen deze masterproef zijn bibliografische verwijzingen, invoegingen van tabellen,

schema’s en statistische kopij en andere formeel wetenschappelijke stijlkenmerken intern

consistent en geconformeerd aan het tijdschrift “Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk”.
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DEEL 1: CONTEXT EN PROBLEEMSTELLING

1.1. CONTEXT

Emotionele ontwikkeling groeide de voorbije decennia uit tot een centraal begrip binnen

de behandeling van personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische

stoornissen en/of gedragsproblemen (Morisse, 2009). Došen (1990, 2005) stelt dat deze

problemen verklaard kunnen worden door een gestoorde emotionele ontwikkeling in de

vroege kinderjaren.

Een discrepantie tussen deze emotionele ontwikkeling en het cognitief functioneren van

een individu kan aan de basis liggen van een verstoorde psychische gezondheid. Een

disharmonisch ontwikkelingsprofiel maakt een persoon namelijk emotioneel kwetsbaar en het

is vanuit deze kwetsbaarheid dat de psychische problematiek en/of moeilijk verstaanbaar

gedrag ontstaat (Zaal, Boerhave & Koster, 2008).

Door middel van een adequate inschatting van en afstemming op het emotioneel

ontwikkelingsniveau kan dit gedrag echter mogelijk vermeden worden. Bovendien voorkomt

een juiste inschatting van het emotionele ontwikkelingsniveau onder- en overschatting,

waardoor niet enkel het probleemgedrag kan verminderen, maar ook het welbevinden van

personen met een verstandelijke beperking kan toenemen (Vonk & Hosmar, 2009). Toch blijft

het gevaar van overschatting van de draagkracht groot en indien men niet correct vaststelt op

welk emotioneel niveau een persoon functioneert, is een onaangepaste begeleiding eerder

regel dan uitzondering. Het schema “Van inschatting naar ondersteuning” van Filip Morisse

(bijlage 1) biedt houvast voor begeleiding per emotionele ontwikkelingsfase.

De primaire focus in de hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking ligt

echter nog steeds op het in kaart brengen van de cognitieve ontwikkeling. Hoewel er reeds

toenemende aandacht is voor de emotionele ontwikkeling, zou dit concept meer centraal

moeten staan in het denken van iedereen die met mensen met een verstandelijke beperking in

contact komt. Dit gemis verklaart ook waarom er talrijke schalen en testen bestaan die het

cognitieve en sociale niveau van een persoon met een verstandelijke beperking nagaan, dit in

tegenstelling tot de weinige geschikte meetinstrumenten voor de beoordeling van de

emotionele ontwikkeling. Došen ontwikkelde hiertoe een vragenlijst die als leidraad genomen
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kan worden bij het maken van een inschatting van de sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO,

Schaal voor Emotionele Ontwikkeling) (Došen, 1990). Indien hulpverleners een beter zicht

krijgen op het niveau van emotionele ontwikkeling, kunnen ze het gedrag van personen beter

kaderen en beter begrijpen hoe het probleem tot stand komt. De schaal draagt naast de

beeldvorming dus ook bij tot adequatere behandelingsstrategieën, daar het doel is om een

betere match te bereiken tussen de emotionele behoeften van de persoon en de

begeleidingsstijl van de hulpverlener. Het centrale belang van wederzijdse emotionele

beschikbaarheid tussen cliënt en begeleider wordt ook door De Belie en Van Hove (2013)

beschreven.

1.2. PROBLEEMSTELLING

Door de toenemende interesse in de emotionele ontwikkeling kwam er meer vraag naar

een handleiding en naar een uitwerking van de basisgedachten achter de SEO (Claes et al.,

2012). Dit vormde de aanleiding voor het project SEN-SEO, dat gefinancieerd werd door het

Steunpunt ExpertiseNetwerken (SEN). Dit project overkoepelde diverse activiteiten en

projecten omtrent het aspect emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke

beperking. Eén van de vele resultaten van het SEN-SEO-project was de ontwikkeling van de

Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking – Revised

(SEO-R). Deze schaal miste echter nog onderzoek naar de psychometrische eigenschappen,

wat de aanleiding vormde tot het maken van deze masterproef. Zij wil zich toespitsen op twee

aspecten van validiteit, met name de soortgenootvaliditeit en de gelijktijdige

criteriumvaliditeit. Indien het instrument naast betrouwbaar (Claes et al., 2012), ook valide

blijkt te zijn, zal het gehanteerd kunnen worden als een instrument om het niveau van

emotionele ontwikkeling te bepalen en de bijhorende behandeling te optimaliseren, om zo ook

bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling. Een betrouwbare en gevalideerde SEO-R zal

dus vele voordelen met zich meebrengen. In tabel 1 worden de belangrijkste voordelen

volgens Claes et al. (2012) geciteerd.
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Tabel 1: Voordelen validatie SEO-R (Claes et al., 2012, pagina 5)

Het gemis van een observatieschaal met voldoende psychometrische kwaliteiten, die

resulteert in een niveaubepaling van de emotionele ontwikkeling en die bruikbaar is bij

personen met een verstandelijke beperking, voelt men al langere tijd. Er zijn, naast de SEO-R,

echter wel tests en schalen beschikbaar die min of meer de (sociaal-)emotionele ontwikkeling

als meetpretentie hebben (zie 2.3.1.), maar ofwel werd er bij deze instrumenten (nog) geen

onderzoek gedaan naar de psychometrische eigenschappen (zoals het geval is bij de SEO-R),

ofwel zijn ze niet toepasbaar op de hiervoor vermelde doelgroep, ofwel hebben ze een andere

(of ruimere) meetpretentie dan (louter) de emotionele ontwikkeling. Bovendien is het niet

altijd even duidelijk welk instrument bij welke onderzoeksvraag aangewezen is.

1.3. ONDERZOEKSVRAGEN

Eén van de voornaamste kritieken op de SEO (zie 2.3.2.1.) was het ontbreken van

informatie over psychometrische kenmerken. Naast het bijstellen en concretiseren van Došens

SEO, wat uitmondde in de ontwikkeling van de SEO-R, werd er aldus ook onderzoek gedaan

naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en de interne consistentie van deze SEO-R (Claes

et al., 2012).  Door deze ontwikkelingen kwam de dialoog over emotionele ontwikkeling op

VOORDELEN VALIDATIE SEO-R

De SEO-R is belangrijk om:

1. “De basale emotionele behoeften van de cliënt te bepalen en er tijdig en

adequaat op in te spelen;

2. Adequaat sociaal gedrag van de ouders/hulpverleners te bevorderen;

3. Ouders/hulpverleners te begeleiden in de (vroege) stimulatie van de

psychosociale ontwikkeling van de cliënt (bv. door aanbod van een adequate

didactische benadering op school een kind motiveren tot leren);

4. Assessment, diagnostiek en indicatiestelling te verbeteren;

5. De behandelingsstrategie in gevallen van gedrags- en psychische problemen

(met inbegrip van bepalen van basale emotionele noden, te vertalen in

zorgnoden) te verbeteren;

6. Wetenschappelijk onderzoek te stimuleren;

7. De kwaliteit van de hulpverlening bij de populatie te verbeteren.”
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gang en werd duidelijk dat het instrument een adequate inschatting van het niveau van

emotioneel functioneren mogelijk maakt. Er is echter nog onderzoek nodig naar onder meer

de validiteit van de SEO-R. Dit hiaat vormde het uitgangspunt voor deze masterproef.

De validiteit van een instrument bestaat uit verschillende componenten. Deze masterproef

spitst zich toe op de soortgenootvaliditeit en de gelijktijdige criteriumvaliditeit van de SEO-R.

Voor de soortgenootvaliditeit werden de correlaties onderzocht volgens de methodologie van

La Malfa et al. (2009) over de soortgenootvaliditeit tussen de SAED, dit is de Engelstalige

versie van de SEO, en de Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS). Aangezien dit

onderzoek in lijn ligt met het onderzoek van La Malfa et al. (2009) werd gewerkt met de

Vineland-II, een gereviseerde versie van de VABS die naar het Nederlands werd vertaald

door de Universiteit Leiden. Voor het nagaan van de gelijktijdige criteriumvaliditeit werden

de door een getrainde psycholoog, orthopedagoog of psychiater ingeschatte scores van het

emotionele ontwikkelingsniveau gecorreleerd met de scores op de SEO-R. Bovendien werd

de mate van exacte overeenstemming tussen beide berekend, dit naar analogie met het

onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de SEO-R (Claes et al., 2012).

De SEO-R kadert in een ruimer project van SEN-SEO, een Vlaamse regiegroep die het

concept emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking wil

operationaliseren en implementeren. Daarnaast werd deze masterproef ook gestuurd door de

Wetenschappelijke Adviesgroep SEO-R, die bestaat uit Vlaamse, Nederlandse en Duitse

onderzoekers. Overleg met de Wetenschappelijke Adviesgroep SEO-R en met de regiegroep

leidde tot volgende onderzoeksvragen:

 Onderzoeksvraag 1: Kan er op basis van onderstaande deelvragen besloten worden dat

de SEO-R voldoet aan de soortgenootvaliditeit?

 Onderzoeksvraag 1.a.: Is er sprake van een significante correlatie tussen

 de globale score op de SEO-R en de globale score op de Vineland-II?

 de globale score op de SEO-R en de scores op de vier domeinen van de

Vineland-II?

 de globale score op de Vineland-II en de dertien domeinen van de SEO-R?

 de globale score op de SEO-R en de scores op de elf subdomeinen van de

Vineland-II?

 de scores op de dertien domeinen van de SEO-R en de scores op de elf

subdomeinen van de Vineland-II?



5

 Onderzoeksvraag 1.b.: Voorspelt de totale score op de Vineland-II de totale score

op de SEO-R?

 Onderzoeksvraag 2: Kan er op basis van onderstaande deelvragen besloten worden dat

de SEO-R voldoet aan de gelijktijdige criteriumvaliditeit?

 Onderzoeksvraag 2.a.: Wat is de correlatie tussen de klinische inschatting van

het emotionele ontwikkelingsniveau en de globale score op de SEO-R?

 Onderzoeksvraag 2.b.: Wat is de mate van exacte overeenkomst tussen de

klinische inschatting van het emotionele ontwikkelingsniveau en de globale

score op de SEO-R?

 Onderzoeksvraag 2.c.: Verschillen de gemiddelde resultaten op de SEO-R

systematisch van de klinische inschattingen van het emotionele

ontwikkelingsniveau?

 Onderzoeksvraag 2.d.: Is er een samenhang tussen de resultaten op de SEO-R

en de klinische inschattingen van het emotionele ontwikkelingsniveau?

Op basis van het onderzoek van La Malfa et al. (2009) wordt een positieve correlatie

tussen de globale scores op de SEO-R en de globale scores op de Vineland-II verwacht. Dit

houdt concreet in dat als de emotionele ontwikkelingsleeftijd toeneemt, ook de adaptieve

leeftijd zal toenemen. Bovendien wordt aangenomen dat ook de domeinen “Communicatie”,

“Dagelijkse Vaardigheden” en “Socialisatie” van de Vineland-II positief correleren met de

SEO-R.  Voor het domein “Motoriek” zijn er geen verwachtingen omtrent een correlatie met

de SEO-R, daar dit domein geen emotionele aspecten omvat. Ten slotte wordt er ook een

positieve correlatie verwacht tussen de globale scores van de SEO-R en de klinische

inschattingen van het emotionele ontwikkelingsniveau door getrainde psychologen,

orthopedagogen of psychiaters.
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DEEL 2: THEORETISCHE/CONCEPTUELE BASIS

In deze theoretische en conceptuele basis wordt na een korte toelichting van de cognitieve

ontwikkeling dieper ingegaan op de emotionele ontwikkeling. Het belang van emotionele

ontwikkeling in de ondersteuning wordt aangekaart en er wordt een overzicht gegeven van de

verschillende meetinstrumenten die een niveaubepaling van de sociaal-emotionele

ontwikkeling als meetpretentie hebben. Ten slotte wordt dit tweede deel afgesloten met een

korte bespreking van de verschillende soorten validiteit.

2.1. COGNITIEVE ONTWIKKELING

De cognitieve ontwikkeling van de mens overkoepelt hogere mentale processen zoals

waarnemen, denken, begripsvorming, taal, intelligentie en abstractie (Voetelink, 2008). Het is

duidelijk dat deze cognitieve ontwikkeling niet kan worden losgekoppeld van de psychische

ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling van de mens kan worden ingedeeld in mijlpalen,

fasen of stadia. Er zijn verschillende denkkaders mogelijk, met elk hun eigen verklaring en

indeling (Kohnstamm, 2009). De kracht van deze schema’s is echter dat een vertraging in of

een verstoring van het ontwikkelingsproces kan worden waargenomen en bijgevolg de

hulpverlening hierop kan worden afgesteld.

2.1.1. Verstandelijke beperking
2.1.1.1. Definiëring

De American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), die

tot 2006 bekend stond onder de naam American Association on Mental Retardation (AAMR),

bouwt sinds 1876 kennis op omtrent het fenomeen ‘verstandelijke beperking’. Met de

negende editie van het handboek van de AAMR (Luckasson et al., 1992) kwam er een ware

revolutie op gang. Deze paradigmaverschuiving zorgde voor opvallende vernieuwingen in de

kennis over en zorg voor personen met een verstandelijke beperking. Eerst en vooral werd een

verstandelijke beperking niet langer gezien als een persoonskenmerk, maar als het gevolg van

de interactie tussen kwaliteiten en beperkingen van een persoon en eisen van de omgeving.

Bovendien kwam er ook meer aandacht voor de kwaliteit van de context waarin mensen met

een verstandelijke beperking opgroeien. Ten slotte nam men afstand van een eenzijdige kijk

op beperkingen en werd aan de persoon aangepaste ondersteuning een nieuw centraal concept

in de hulpverlening (Broekaert & Van Hove, 2005).
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In navolging van de AAIDD wordt volgende definitie van verstandelijke beperking

gehanteerd:

“Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations both in

intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers many everyday social

and practical skills. This disability originates before the age of 18.” (Schalock et al.,

2010)

De AAIDD stelt dat de etiologie een multifactorieel gegeven is, samengesteld uit

biomedische, sociale, gedrags- en opvoedingsfactoren. Deze risicofactoren worden geordend

via een prenatale, perinatale en postnatale indeling.

Došen (2005) benadrukt dat de definities van verschillende internationale professionele

instanties uitgaan van eenzelfde kader van drie criteria, die kunnen worden teruggevonden in

de definities van de AAIDD (Schalock et al., 2010), de World Health Organisation (WHO,

1993) en de APA (2001). Een eerste criterium is ‘beperkingen in het intellectueel

functioneren’. Een tweede criterium is ‘beperkingen in het adaptieve gedrag’. Het derde en

laatste criterium is ‘manifestatie gedurende de ontwikkelingsperiode’.

2.1.1.2. Tendensen in hulpverlening

Opvattingen over mensen met een verstandelijke beperking zijn in de loop van de

twintigste eeuw vaak veranderd. Dit wordt onder meer duidelijk door de veranderende

terminologie: zotten, idioten, debielen, zwakzinnigen, geestelijk gehandicapten, verstandelijk

gehandicapten en vele andere termen. Samen met de veranderende benamingen voor deze

doelgroep, veranderde ook de visie van de maatschappij op en hulpverlening aan deze

doelgroep.

In het begin van de 19e eeuw stond segregatie centraal in de zorg voor personen met een

verstandelijke beperking. Mensen die ‘anders zijn’ werden in speciale voorzieningen

geplaatst, vaak omdat ze gezien werden als een gevaar voor anderen en/of voor zichzelf

(Broekaert & Van Hove, 2005). In de segregatieopvatting lag de nadruk op de medische

oorzaken van de beperking. Het categoriseren en classificeren stond centraal. Bovendien was

er weinig of geen sprake van hulpverlening aan en inspraak van de persoon met een

verstandelijke beperking .
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Vanaf de jaren ’80 werd de segregatieopvatting verdrongen door de normalisatiegedachte.

Er werd meer aandacht besteed aan de mogelijkheden van de mens. Bovendien streeft men er

sindsdien naar om een levenswijze aan te bieden aan personen met een verstandelijke

beperking die zo nauw mogelijk aansluit bij wat in onze maatschappij als ‘normaal’

beschouwd wordt. Dit bracht ook een wens tot inclusie met zich mee, een

tweerichtingsverkeer waarbij de personen met een beperking zich bewegen in de richting van

de samenleving en waarbij de samenleving bereid is om de personen met een beperking te

aanvaarden en te helpen integreren (Van Gennep, 2008). Leven met anderen (inclusie) en als

anderen (normalisatie) geeft een gevoel van keuzevrijheid en emancipatie (Voetelink, 2008).

Kwaliteit van leven staat in deze visie voorop en vormt een centraal concept in de

hulpverlening.

2.1.2. Cognitieve ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke

beperking

Personen met een verstandelijke beperking ondervinden problemen met het

werkgeheugen, de verwerkingssnelheid, het concentratievermogen, etc. Deze achterstanden

hebben een vertragend effect op de cognitieve ontwikkeling. Bovendien bereikt de

ontwikkeling, hoewel deze dezelfde sequentiële processen doorloopt als bij gewone mensen,

eerder een plafond: het formeel operationele stadium, waarin het logische, abstracte en

ruimtelijk denken zich ontwikkelt, wordt meestal niet bereikt (Minderaa, 1997).

De eigenschappen, oorzaken en verschijningsvormen van een verstandelijke beperking

kunnen besproken worden aan de hand van drie wetenschappelijke modellen van cognitie en

verstandelijke verrichtingen.

Het psychometrische model is verbonden aan het begrip intelligentie als meetbare

eigenschap. Een verstandelijke beperking wordt vaak vastgesteld door meting van het IQ.

Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV-TR (editie 2000) maakt

onderscheid tussen licht (IQ van 50 tot 70), matig (IQ van 35 tot 50), ernstig (IQ van 20 tot

35) en diep verstandelijke beperking (IQ van minder dan 20). Deze traditie gaat ervan uit dat

verschillen in verstandelijke vermogens tussen mensen meetbaar zijn. In dit eerste model ligt

de nadruk op de kwantitatieve uitdrukking van intelligentie in de vorm van het IQ. Verstand

wordt hier gezien als ‘vermogen’, ‘mentale kracht’. De AAIDD spreekt niet meer van

dergelijke classificatie sinds het negende handboek (Luckasson et al., 1992). In de herwerkte
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uitgave van 2002 (Luckasson et al.) werd deze indeling louter voor classificatiedoeleinden

terug toegelaten. Het nieuwe classificatiesysteem dat de AAIDD in 1992 voorstelde, baseert

zich op de ondersteuning die de persoon met een verstandelijke beperking nodig heeft

(Luckasson et al., 2002).

Het informatieverwerkingsmodel legt de nadruk op intelligentie als een

verwerkingsproces. Er zijn een aantal componenten noodzakelijk om tot dergelijk

verwerkingsproces te komen (Minderaa, 1997).

Het Neo-Piagetiaanse model bekijkt verstandelijke verrichtingen vooral vanuit de optiek

van een ontwikkelingsproces. Dit proces is gebaseerd op handelen met behulp van interne en

externe hulpbronnen. De Neo-Piagetiaanse theorie legt de nadruk op intelligentie als motor

achter een product van ontwikkeling (Minderaa, 1997).

Bovenstaande modellen hebben gemeenschappelijk dat zij kennis van persoonsgebonden

beperkingen vereisen en tegelijk gebruik maken van de beschikbare

veranderingsmogelijkheden om die beperkingen optimaal te compenseren. Bovendien bestaan

alle verstandelijke verrichtingen uit een uitvoeringscomponent en een controlecomponent.

Mensen met een verstandelijke beperking ondervinden problemen met de controlecomponent.

Dit zijn de metaprocessen, metacognitie en het formele denken. Deze component is bij

iedereen afhankelijk van scholing en ontwikkeling, maar vergt bij mensen met een

verstandelijke beperking meer inspanning. Naast gerichte hulp bij het toepassen van

metacognitieve vaardigheden is ook structurering van de omgeving noodzakelijk om het eigen

verstandelijk handelen te kunnen sturen (Minderaa, 1997).

2.2. EMOTIONELE ONTWIKKELING
2.2.1. Conceptualisering

Došen (2007) gaat ervan uit dat emoties altijd samenhangen met de sociale context.

Daarom wordt er ook wel gesproken over de sociaal-emotionele ontwikkeling. In deze

masterproef zal, in navolging van Došen, de term emotionele ontwikkeling gehanteerd

worden in plaats van sociaal-emotionele ontwikkeling. Door de term emotionele ontwikkeling

te kiezen, ligt er een specifieke focus op het intrapsychische in plaats van het interpsychische

aspect. Hierdoor wordt vermeden dat het begrip gereduceerd wordt tot het al dan niet hebben

en adequaat gebruiken van sociale vaardigheden in interactie met anderen. De nadruk komt

aldus meer te liggen op de emotionele draagkracht van een persoon.
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Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er geen eenduidige definitie is voor de emotionele

ontwikkeling. In navolging van Lien Claes (2007), Koen Braems (2009) en Griet Ecloo

(2013) werd gekozen voor enkele definities die frequent voorkomen in de vakliteratuur:

Saarni (1999): “Emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een autonoom en

doelbewust handelen van het ego ten aanzien van emotionele gebeurtenissen en

situaties”.

Zigler & Hodapp (1986, in: Van Gennep, 2000): “Ontwikkeling houdt betrekkelijk

voorspelbare veranderingen in interne mentale structuren in (bijvoorbeeld concepten)

in de loop van de tijd, die het organisme leiden tot rijpheid. Die verandering is deels

het gevolg van acties (mentaal en fysiek) van het organisme zelf, deels van acties van

een veranderende omgeving… Sociaal-emotionele factoren hebben invloed op de

transacties van persoon en omgeving.”

Došen (2007): “Het emotionele systeem wordt gezien als een primair motivationeel

en adaptief systeem (Izard & Harris, 1995) dat een wezenlijke rol speelt in de

belevingswereld en het gedrag van een individu. Sommige auteurs (Collins & Depeu,

1992) zien het emotionele systeem zelfs als een wezenlijke component in de

ontwikkeling van de persoonlijkheid.”

2.2.2. Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke

beperking

Verschillende wetenschappers gaan ervan uit dat personen met een verstandelijke

beperking dezelfde sequentiële psychosociale ontwikkeling doorlopen als gewone mensen. Ze

bereiken echter eerder een plafond in het niveau van (sociaal-) emotioneel functioneren. Men

mag de reële problematiek echter niet simplifiëren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het

emotionele gedrag van een volwassen persoon met een verstandelijke beperking in een

stabiele en gestructureerde context veel hoger ligt dan het gedrag van een kind van drie jaar.

Daarentegen is het ook mogelijk dat, bij verandering van het vertrouwde milieu en bij

confrontatie met onoplosbare problemen, diezelfde persoon gedrag vertoont dat vergelijkbaar

is met dat van een peuter. Er moet aldus geconcludeerd worden dat cognitieve en (sociaal-)

emotionele ontwikkeling niet altijd op één lijn liggen (Došen, 1990; Voetelink, 2008).
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De emotionele ontwikkeling staat echter niet alleen, maar hangt sterk samen met

ontwikkeling op andere gebieden. Zoals Waelen (2009) in haar scriptie reeds aanhaalde,

duiden verschillende auteurs op de invloed van de cognitieve ontwikkeling (Došen, 2007a;

Pessoa, 2008; Wolfe & Bell, 2007). Daarnaast spelen ook theorieën over de neurologische

ontwikkeling (Kochanska, 2001), de psychodynamische ontwikkeling, de ego-ontwikkeling

(Safyer, 1994), de gewetensontwikkeling (Eisenberg, 2000; Woolgar, Steele, Steele, Yabsley

& Fonagy, 2001) en de hechtingsontwikkeling (Adolphs, BaronCohen & Tranel, 2002;

Cardinal, Parkison, Hall & Everitt, 2002) een rol bij de emotionele ontwikkeling.

2.2.3. Ontwikkelingsperspectief van Anton Došen
2.2.3.1. Ontwikkelingsparadigma

In de jaren ’50 van de twintigste eeuw ontstond het zogenaamde ontwikkelingsparadigma.

Het ontwikkelingsdenken, dat onder dit ontwikkelingsparadigma valt, houdt zich bezig met de

manier waarop verschillende vaardigheden zich ontwikkelen. De ontwikkelingsdynamische

theorieën zoals deze van A. Došen zijn slechts één voorbeeld van de verscheidene theorieën

die tot stand kwamen binnen het ontwikkelingsparadigma (Došen, 1990). De ontwikkelings-

dynamische theorie was een reactie op de ‘defecttheorie’ in de benadering van de psychische

en gedragsstoornissen bij kinderen met een verstandelijke beperking, die onder meer

nauwelijks aandacht schenkt aan de opvoedingsproblemen van het kind, zijn temperament en

contextfactoren (Došen, 1988).

2.2.3.2. Ontwikkelingsdynamisch model Došen

Het ontwikkelingsdynamisch model is tot stand gekomen met als doel de

ontwikkelingsdynamiek en bijhorende bio-psycho-sociale aspecten in beeld te brengen. Er

zijn vier dimensies die bij deze benadering als steunpilaren gelden: de biologische dimensie,

de functiedimensie, de sociale dimensie en de ontwikkelingsdimensie. Onder de biologische

dimensie verstaat men genetische en andere biologische afwijkingen van het centraal

zenuwstelsel. Bij de functiedimensie wordt gedacht aan motorische en sensorische functies en

in het bijzonder aan cognitief, sociaal en emotioneel functioneren. De sociale dimensie omvat

de sociale omgeving met de bijhorende interacties. Onder de ontwikkelingsdimensie verstaat

men het sequentieel verloop van de ontwikkeling die bij personen met een verstandelijke

beperking problematisch is en op een bepaald niveau blijft steken (Došen, 2009).
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Došen (2009) maakt gebruik van een integratieve diagnose die ons zicht geeft op de vier

verschillende dimensies. Voor deze diagnose wordt een onderscheid gemaakt tussen een

psychiatrische diagnose, een categoriale (fenomenologisch-descriptieve) diagnose, een

functiestoornisdiagnose, een genetische diagnose, een dimensionele diagnose, een

orthopedagogische diagnose en een ontwikkelingspsychiatrische diagnose. Een integratieve

diagnose is enkel mogelijk door de samenwerking van verschillende professionelen,

waaronder een psychiater, psycholoog, pedagoog, sociaal werker, verpleegkundige en, indien

mogelijk, de zorgfiguren van de persoon met een verstandelijke beperking (Došen, 2007).

Aangezien een verandering in één dimensie een verandering kan teweegbrengen in de andere

drie dimensies is het belangrijk om zicht te krijgen op alle dimensies (Došen, 2008).

Došen (2005a) stelt dat de psychosociale ontwikkeling van elke persoon kan worden

onderverdeeld in een aantal fasen, die een opeenvolging en accumulatie zijn van kwalitatieve

veranderingen in de structuur en in het functioneren van het centraal zenuwstelsel. Elke fase

wordt gekenmerkt door een specifiek gedrag en door specifieke behoeften van het kind. Voor

een optimale ontwikkeling dient een kind nieuwe psychosociale aanpassingen te vertonen

tijdens elk nieuw ontwikkelingsstadium. De mogelijkheden van het kind om deze

aanpassingen te verwezenlijken, worden beïnvloed door de bio-psycho-sociale condities van

het kind en contextuele factoren (bijlage 2). Door de accentuering van de psychodynamische

aspecten en door het dynamische geheel, wordt deze benadering ontwikkelingsdynamisch

genoemd (Došen, 1990).

Het model van emotionele ontwikkeling van Došen kwam tot stand door een koppeling

tussen biologische en psychosociale ontwikkelingsaspecten te maken en verschillende

theorieën naast elkaar te leggen: de neurofysiologische theorie (Huttenlocher, 1984; Ornitz,

1996), de neuropsychologische theorie (Luria, 1973), de cognitieve theorie (Piaget, 1953), de

psychodynamische theorie (Mahler et al., 1975), de zelfontwikkelingstheorie (Stern, 1985), de

hechtingstheorie (Bowlby, 1973) en ego- en sociale ontwikkelingstheorieën (Erikson, 1959)

(Došen, 2009).

2.2.3.3. Emotionele ontwikkelingsfasen

Došen (2009) kwam in zijn ontwikkelingsdynamisch model tot vijf opeenvolgende fasen:

adaptatiefase (0-6 maanden), socialisatiefase (6-18 maanden), eerste individuatiefase (18-36

maanden), identificatiefase (3-7 jaar) en fase van de realiteitsbewustwording (7-12 jaar).
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2.2.3.3.1. Eerste adaptatiefase (0-6 maanden)

In de eerste adaptatiefase is een individu vooral bezig om zich fysiek aan te passen aan het

extra-uterien leven, wat wil zeggen: op eigen kracht ademhalen, lichaamstemperatuur houden,

spijs verteren, sensorische prikkels verwerken, slaap-waakritme ontwikkelen en adapteren aan

de structuren van ruimte, tijd en personen. Het contact met anderen verloopt nog geheel via de

nabijheidszintuigen tast, reuk en smaak. Het kind of de volwassene met een verstandelijke

beperking laat lichamelijke spanning en ontspanning zien en toont zich lichamelijk

opgewonden als het zich niet prettig voelt. Het individu toont angst en woede bij vreemde of

intensieve sensorische prikkels. Deze woede is gericht naar zichzelf en de omgeving. Er is

nog geen besef dat iets nog bestaat op het moment dat het niet meer zichtbaar is. Het kind of

de persoon met de verstandelijke beperking heeft nog geen of slechts beginnende interesse in

materiaal en leeftijdsgenoten (Boerhave et al., 2008; Došen, 2009).

2.2.3.3.2. Eerste socialisatiefase (6-18 maanden)

In de eerste socialisatiefase staat het hechtingsproces tussen het individu en de belangrijke

verzorgers centraal.  Er is nog geen differentiatie tussen het individu en de ander.

Egocentrisme en een basale emotionele veiligheid staan voorop. Bij afscheid van een

vertrouwde figuur of wanneer deze persoon uit het zicht is, ontstaat er paniek.  Er ontstaat wel

een besef dat dingen en personen bestaan en bijgevolg treedt er gemis op als de vertrouwde

persoon even weg is. De nabijheid van de belangrijke verzorger biedt veiligheid en

daarbinnen durft het kind of de persoon met een verstandelijke beperking zijn activiteiten uit

te voeren. Volgens Bowlby (1969) ontstaat in deze fase de zogeheten ‘early attachment’.

Indien het individu zich zelfstandig kan bewegen, gaat het de omgeving onderzoeken. Er is

kennis van lust- en onlustgevoelens en het individu kan liefde, angst en woede tonen.

Agressie wordt nog heel ongecontroleerd geuit naar de omgeving. Er is wel al beginnende

interesse in leeftijdsgenoten (Boerhave et al., 2008; Došen, 2009).

2.2.3.3.3. Eerste individuatiefase (18-36 maanden)

De eerste individuatiefase wordt gekarakteriseerd door afstand nemen van lichamelijk

contact, communicatie op afstand en opbouw van een unieke persoonlijkheid. Autonomie en

individuatie staan centraal, maar het kind of de volwassene met een verstandelijke beperking

heeft toch nog steeds graag een belangrijke verzorger op een afstand, in zicht. Het individu

wil zelf doen en ontdekken, waarbij beperkingen van de eigen wil makkelijk leiden tot

frustratie en driftbuien. Er is nog geen sprake van een intern geweten en dus ook niet van een
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schuldgevoel achteraf. Er zijn gevoelens van trots, angst, verdriet, jaloezie en liefde. Woede

en agressie worden op personen geuit, vooral op diegenen die het uitvoeren van de eigen wil

belemmeren, maar zijn nog heel ongericht. Het individu zoekt de nabijheid van andere

leeftijdsgenoten, maar van samenspel is nog geen sprake (Boerhave et al., 2008; Došen,

2009).

2.2.3.3.4. Eerste identificatiefase (3-7 jaar)

Individuen die zich in de eerste identificatiefase bevinden worden steeds zelfstandiger. Ze

nemen initiatief en durven zich actief opstellen ten opzichte van anderen en activiteiten.

Tijdens de aanwezigheid van belangrijke anderen kan men zich volgens bepaalde normen en

waarden gedragen. Zonder de aanwezigheid van deze volwassenen wordt de verleiding soms

te groot om iets te doen wat niet mag. Langzaamaan wordt het besef van regels groter, ook als

de volwassene niet in de buurt is. Een kind of persoon met een verstandelijke beperking

spiegelt zich steeds meer aan belangrijke anderen die een rolmodel vervullen. Contact

verloopt vooral via taal en spel. Men ziet alles vanuit een eigen positie en men heeft nog

onvoldoende zicht op hoe zijn doen en laten overkomt op de ander. Men is vaak nog erg

impulsief, waarbij denken en doen gaan vaak gelijk opgaan, en  consequenties worden nog

onvoldoende overzien en afgewogen. Gevoelens van spijt, geluk en (beginnende) schaamte

komen tevoorschijn. Boosheid en agressie worden heel gecontroleerd gericht op de persoon

(Boerhave et al., 2008; Došen, 2009).

2.2.3.3.5. Fase van de realiteitsbewustwording (7-12 jaar)

In de fase van de realiteitsbewustwording is er interesse in en belangstelling voor de

omgeving. Bovendien gaat het individu logisch denken, waardoor het oorzaak en gevolg aan

elkaar gaat koppelen en rekening gaat houden met reële situaties en concrete objecten. Indien

eerdere fasen goed werden doorlopen, heeft het kind of de volwassene met een verstandelijke

beperking in toenemende mate zelfvertrouwen en voldoende eigenwaarde opgebouwd om tot

prestaties te komen. Als er voldoende gevoel van eigenwaarde is, zal men gemakkelijker

aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten en invulling kunnen geven aan vrije tijd. Bovendien

neemt ook de frustratietolerantie toe. Men maakt zich sociale regels eigen, men heeft een

verantwoordelijkheidsgevoel en een geïnternaliseerd geweten, men kan samenwerken en

vriendschappen ontwikkelen. Agressie is in deze fase gecontroleerd en heeft vaak iets

bestraffends vanuit een zwart/wit denken en een strenge gewetensvorming. In de omgang met

materiaal wordt de realiteit nagebootst en is men creatief en gericht op productiviteit.
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Coöperatief spel komt steeds meer voor en men kan beter geven en nemen, onderhandelen en

samenwerken (Boerhave et al., 2008; Došen, 2009).

2.2.3.4. Ontwikkelingsperspectief Došen bij personen met een verstandelijke

beperking

Personen met een verstandelijke beperking doorlopen gelijkaardige fasen als deze die

personen zonder beperking volgen (Morisse, 2003). Het ontwikkelingsniveau dat een persoon

met een verstandelijke beperking bereikt, is echter afhankelijk van zijn biologisch substraat en

contextfactoren (Došen, 2008). Een persoon met een verstandelijke beperking zal deze fasen

aldus trager doorlopen dan zijn leeftijdsgenoten zonder beperking en zijn ontwikkeling zal

ook sneller een ‘plafond’ bereiken (Van Gennep, 2000).

Om de ontwikkeling van deze personen beter te begrijpen, maakt Došen gebruik van het

concept ‘persoonlijkheidsontwikkeling’. Došen (2005a) definieert persoonlijkheid als volgt:

“Generally speaking, the concept of personality is a rather imprecise one,

nevertheless, it is usually meant to describe a person’s distinctive style or pattern of

thought, emotions, adaptation and behavior. Different factors influence the process of

personality development, like neurobiological, genetical, temperamental,

environmental and others. Some aspects of personality can be described in terms of

their cognitive, social and emotional facets.”

Voor een optimale ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking, is het

noodzakelijk dat hun cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling parallel verloopt (Došen,

2008). Wanneer een persoon in een bepaald ontwikkelingsstadium geconfronteerd wordt met

ongewenste extrinsieke of intrinsieke omstandigheden en hiervoor geen adequate oplossing

vindt, kan hij maladaptieve gedragingen ontwikkelen. Deze maladaptieve gedragingen

kunnen, indien ze gepaard gaan met accumulatieve neurale dysfuncties en contextuele

conflicten, aanleiding geven tot het ontstaan van psychiatrische stoornissen (Došen, 2005a).

Deze stoornissen kunnen ook voorkomen indien er geen evenwicht is tussen de verschillende

ontwikkelingsaspecten van een persoon met een verstandelijke beperking (Došen, 2008). Hoe

sterk deze verschillende aspecten ontwikkeld zijn, is niet van belang, wel is het belangrijk dat

het niveau van de drie ontwikkelingsaspecten gelijk is. Een onevenwichtige

persoonlijkheidsontwikkeling zorgt voor een grote kwetsbaarheid voor bovenvernoemde
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ongewenste extrinsieke of intrinsieke omstandigheden en kan aldus leiden tot het ontstaan van

psychiatrische stoornissen.

Om te achterhalen welk aspect minder ontwikkeld is, is het noodzakelijk dat men zowel

de cognitieve, sociale als emotionele ontwikkeling kan meten. Došen (2008) stelde dat het

meten van het emotionele aspect tegen moeilijkheden opbotst, waaraan hij tegemoet wou

komen met zijn ontwikkelingsmodel voor de emotionele ontwikkeling. Bovendien ontwierp

hij ook de Schaal voor de Emotionele Ontwikkeling (SEO), een instrument om het niveau van

emotionele ontwikkeling van een persoon met een verstandelijke beperking in te schatten.

Gezien de complexiteit van de SEO werd SEN-SEO opgericht: een nieuw project rond de

SEO onder de vlag van het Steunpunt Expertise Netwerken (SEN). SEN-SEO werkte aan een

gereviseerde versie van het instrument met als resultaat de SEO-R, Schaal voor Emotionele

Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking – Revised.

2.2.4. Discrepantie in het ontwikkelingsprofiel

In de begeleiding van personen met een verstandelijke beperking is het steeds zoeken naar

een grens tussen ‘kunnen’(cognitief) en ‘aankunnen’(emotioneel). Door middel van

diagnostisch onderzoek kan een balans worden opgemaakt van de cognitieve en emotionele

ontwikkelingsmogelijkheden. Begeleiding op maat van de cliënt is dan ook enkel mogelijk

indien men de resultaten van deze meetinstrumenten in rekening brengt.

2.2.4.1. Disharmonisch ontwikkelingsprofiel

Voetelink (2008) spreekt van een ‘disharmonisch ontwikkelingsprofiel’ indien er een

discrepantie is tussen de cognitieve en emotionele ontwikkeling van een individu. Claes et al.

(2012) maken een onderscheid tussen een disharmonisch (nl. een persoon functioneert over de

domeinen heen in verschillende fasen) en een discrepant (nl. de emotionele ontwikkeling is

beduidend lager dan de cognitieve ontwikkeling) ontwikkelingsprofiel.

Bij overvraging, een gevolg van deze discrepantie, worden er te hoge eisen gesteld op

cognitief, emotioneel en sociaal vlak, aangezien de omgeving zich er niet van bewust is dat

(één van) deze gebieden in werkelijkheid lager ontwikkeld zijn dan men denkt. De draaglast is

in dit geval groter dan de draagkracht (Kwikkers, 2001).
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2.2.4.2. Gevolgen discrepantie

In de praktijk zien we dat het psychische potentieel in de meeste gevallen op het

cognitieve niveau wordt gemeten. Deze zienswijze gaat echter in tegen de bevinding dat het

emotionele functioneren meestal in mindere mate ontwikkeld is dan het cognitieve

functioneren. Door deze discrepantie in de ontwikkeling kan het gedrag van de persoon

problematisch en moeilijk begrijpbaar worden.

Indien de omgeving zich niet bewust is van deze discrepantie, kan dit leiden tot een

inadequate omgang met een negatieve impact op de ontwikkeling en de psychische

gezondheid van de desbetreffende persoon. De kans op over- of ondervraging is in dit geval

erg groot. Overvraging kan leiden tot teruggetrokken gedrag, aandachtsproblemen, agressief

gedrag, angstig gedrag, depressief gedrag en lichamelijke klachten. Ook ondervraging komt

voor, waarbij personen met een verstandelijke beperking worden benaderd op een lager

niveau dan waarop zij werkelijk functioneren. Hierbij is er een gebrek aan uitdaging en

worden ze aangesproken op een niveau dat ze ontgroeid zijn, wat meestal leidt tot het zich

afzetten tegen de begeleider. Zowel over- als ondervraging hebben als kenmerk dat de

begeleiding niet correct is afgestemd op wat de persoon in werkelijkheid (aan)kan (Brouwer

& Karssemeyer, 2002).

2.2.5. Belang van emotionele ontwikkeling in de ondersteuning

Intelligentie en sociale redzaamheid worden nog steeds gezien als de twee belangrijkste

eigenschappen die men op een betrouwbare en valide manier kan meten. De opkomende

aandacht voor een derde kerneigenschap, de emotionele ontwikkeling, maakt dat er nood is

aan een vergelijkbaar instrument (Hoekman, Miedema, Otten & Gielen, 2011).  Indien de

emotionele ontwikkeling sterk achterblijft op het cognitief functioneren, komt een gezonde

psychische ontwikkeling in het gedrang. Een hoog cognitief ontwikkelingsniveau maskeert

soms een lager niveau van emotioneel functioneren, wat een valkuil vormt voor het

overschatten van deze personen op emotioneel vlak (Claes et al., 2012). Indien men de

omgang met een persoon met een verstandelijke beperking wil aanpassen aan het niveau dat

bij deze persoon past, is het bijgevolg noodzakelijk een goed beeld van zijn/haar emotionele

ontwikkeling te hebben (Boerhave, Koster & Zaal, 2008; Došen, 2007).
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2.3. EMOTIONELE ONTWIKKELING METEN

Het onderzoek naar de emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke

beperking is de laatste jaren sterk toegenomen. Desondanks zijn er slechts weinig praktisch

bruikbare en empirisch gefundeerde instrumenten om de emotionele ontwikkeling te meten

(Boerhave, Koster & Zaal, 2008; La Malfa et al., 2009; Morisse, 2003), dit in contrast met de

talrijke gestandaardiseerde instrumenten voor het meten van de cognitieve en sociale

ontwikkeling (Došen, 2005a; Kraijer & Plas, 2006). Došen ervoer dit als een tekort en

ontwikkelde hiertoe de Schaal van de Emotionele Ontwikkeling (SEO) die verder uitgebreid

aan bod komt. Naast Došen waren er ook nog anderen die een poging deden om een dergelijk

instrument te ontwikkelen.

Alle instrumenten die in wat volgt besproken zullen worden zijn ‘schalen’. Schalen

worden onderscheiden van ‘testen’, waarbij de onderzochte uit zijn ‘gewone doen’ gehaald

wordt. Een test vindt veelal plaats in een speciaal daartoe ingerichte ruimte, de onderzoeker is

vaak een vreemde voor de onderzochte en de gevraagde taken zijn meestal niet-

vanzelfsprekende bezigheden. Een schaal wordt, in tegenstelling tot een test, ingevuld zonder

dat de aanwezigheid van de persoon vereist is en het gedrag wordt ingeschaald op basis van

ervaringen, observaties of interviews met andere betrokkenen. Aangezien personen met een

verstandelijke beperking vaak ‘moeilijk testbaar’ zijn, prefereert men in de zorgsector meestal

het gebruik van schalen. Een bijkomend voordeel van schalen is dat de persoon niet

beoordeeld wordt op één moment, maar op basis van meerdere waarnemingen. Tenslotte

leveren begeleiders en/of ouders een bijdrage aan de diagnostiek, waardoor hun

betrokkenheid bij het onderzoek toeneemt (Braems, 2009; Kraijer & Plas, 2006).

2.3.1. Schaal emotionele ontwikkeling

Došen (1990, 2005) ontwierp voor het meten van de emotionele ontwikkeling van mensen

met een verstandelijke beperking de SEO, Schaal voor Emotionele Ontwikkeling. Deze schaal

is echter beperkt tot een globale positionering in één van de vijf ontwikkelingsfasen: eerste

adaptatiefase, eerste socialisatiefase, eerste individuatiefase, eerste identificatiefase en fase

van de realiteitsbewustwording (bijlage 2). Aan de hand van tien domeinen die in het

psychosociale leven aanwezig zijn en veranderen afhankelijk van de vijf ontwikkelingsstadia,

wordt nagegaan in welke fase een individu zich bevindt. Došen (2005) onderscheidt volgende

domeinen: ‘Omgaan met eigen lichaam’, ‘Omgaan met andere volwassenen’, ‘Belevenis van
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zichzelf in interactie met de omgeving’, ‘Ontwikkeling van permanentie van object’,

‘Angsten’, ‘Omgaan met leeftijdsgenoten’, ‘Omgaan met materiaal’, ‘Verbale communicatie’,

‘Affect differentiatie’ en ‘Agressieregulatie’.

Per domein worden er voor ieder van de vijf ontwikkelingsfasen vragen gesteld. Aan de

hand van de vijf domeinen waarop het laagst gescoord wordt, wordt het niveau van

emotionele ontwikkeling bepaald.

2.3.1.1. Tekortkomingen SEO

Kraijer en Plas (2006) halen aan dat zowel de verantwoording als de wijze van verwerking

van de scores te wensen overlaat. Jonker et al. (2006) problematiseren ondermeer de vage

formulering van het instrument. Een volledig overzicht van de tekortkomingen van de SEO

wordt weergegeven in tabel 2 (Jonker et al., 2006).

Tabel 2: De tekortkomingen van de SEO (Jonker et al., 2006, pagina 27)

TEKORTKOMINGEN SEO
1. “Sterk gestuurd vanuit theorie, als een soort checklist. Zwaar theoretisch

en weinig empirisch instrument.

2. De theorie is nergens overzichtelijk omschreven.

3. De vragenlijst is alleen door een in Došens theorie goed ingewerkte

gedragswetenschapper af te nemen.

4. Vraagt veel voorkennis over de ‘normale’ emotionele ontwikkeling.

5. Normen ontbreken, de lijst is al jaren experimenteel.

6. Handleiding ontbreekt. Items zijn vaak niet eenduidig en voor meerdere

interpretaties vatbaar. Door de brede interpretatiemogelijkheden

verschijnen soms profielen die vreemd aandoen of de cliënt overschatten.

Afname en interpretatie zijn veelal nattevingerwerk.

7. De lijst kan slechts in een interview worden afgenomen. Dit kost veel tijd

(45 tot 60 minuten).

8. Het emotioneel ontwikkelingsniveau is vaak lager dan het cognitief

niveau, dus voor de doelgroep EMB is er bijna altijd een

ontwikkelingsleeftijd van maximaal 12 maanden.”
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2.3.1.2. Gereviseerde versie: SEO-R

Door de beperkte psychometrische onderbouwing van het instrument en bovengenoemde

gebreken, werd de SEO niet altijd als geschikte schaal aanzien. Bovendien doet de

complexiteit van de SEO tekort aan de mogelijke kracht van het model van Došen (Claes et

al., 2012). Hiertoe werd SEN-SEO opgericht: een nieuw project rond de SEO onder de vlag

van het Steunpunt Expertise Netwerken (SEN). Het bijstellen en concretiseren van  Došens

SEO vormde één van de doelstellingen en mondde uit in een gereviseerde versie van het

instrument: de SEO-R, Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een

verstandelijke beperking – Revised. Deze schaal is echter nog niet gevalideerd en

genormeerd, wel werd de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid  en interne consistentie nagegaan

met een gunstige uitkomst (Claes et al., 2012). Met de ontwikkeling van de SEO-R kwam de

dialoog over emotionele ontwikkeling op gang. Verder biedt het instrument de mogelijkheid

om een adequate inschatting te maken van het niveau van emotioneel functioneren.

Een algemene opmerking met betrekking tot de schaal is dat bijkomende motorische,

sensorische of psychische problemen geen afzonderlijk onderdeel vormen in de SEO-R. Men

mag echter niet uit het oog verliezen dat dergelijke bijkomende labels de emotionele

ontwikkeling aantasten en de afname complexer maken. Verder moet ook worden benadrukt

dat men personen met een emotioneel ontwikkelingsniveau van een kind niet als dusdanig

mag behandelen. Men mag zich aldus niet blindstaren op de emotionele leeftijd, aangezien de

chronologische leeftijd en de levenservaring heel wat hoger liggen. Ten slotte is het aan te

raden om verschillende betrokkenen te horen tijdens een afname, daar de inschatting

naargelang de omstandigheden en context kan verschillen. We moeten het model dus zien als

een continuüm: er is groei mogelijk, maar ook regressie naar een lager ontwikkelingsniveau

(Claes et al., 2012).

2.3.1.3. Dertien Domeinen

De SEO-R behoudt de tien aanvankelijke domeinen van Došens SEO, mits hier en daar

kleine aanpassingen en uitbreidingen. Een aantal domeinen werden ook dynamisch herschikt

of kregen een andere naam. Er werden drie domeinen toegevoegd: ‘Invulling vrije tijd –

Spelontwikkeling’, ‘Morele ontwikkeling’ en ‘Regulatie van emoties’. Op basis van Claes en

Verduyn (2012) werd tabel 3 opgesteld, waarin een overzicht wordt gegeven van de dertien

domeinen.
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Tabel 3: Herwerking domeinen in SEO-R (gebaseerd op Claes & Verduyn, 2012)

In het eerste domein, ‘Omgaan met het eigen lichaam’, wordt het leereffect van

motorische, seksuele en zintuiglijke ervaringen nagegaan.

Het domein ‘Omgaan met “emotioneel belangrijke anderen”’ bespreekt de omgang van

personen met een verstandelijke beperking met ‘emotioneel belangrijke anderen’. Deze

omgang kan ofwel uit eigen initiatief ofwel op het initiatief van de ander tot stand komen. Een

voorbeeld van ‘emotioneel belangrijke anderen’ zijn ouders, begeleiders of andere

hechtingsfiguren zoals brussen.  In het domein wordt duidelijk op welke manier en om welke

HERWERKING DOMEINEN SEO-R
1. Omgaan met eigen

lichaam

2. Omgaan met andere
volwassenen

→  2. Omgaan met “emotioneel
belangrijke anderen”

3. Belevenis van zichzelf
in interactie met de
omgeving

4. Ontwikkeling van
permanentie van object

→  4. Omgaan met veranderende
omgeving – permanentie van
object

5. Angsten

6. Omgaan met
leeftijdsgenoten

→  6. Omgaan met ‘gelijken’

7. Omgaan met materiaal

8. Verbale communicatie →  8. Communicatie (ook non-
verbaal)

9. Affect differentiatie →  9. Differentiatie van emoties

10. Agressieregulatie

11. Invulling van vrije tijd
en spelontwikkeling

12. Morele ontwikkeling

13. Regulatie van emoties

Nieuwe

domeinen
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reden er contact wordt gezocht. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de positie die de

persoon tegenover deze ‘emotioneel belangrijke andere’ inneemt.

Zoals de naam van het derde domein, ‘Beleving van zichzelf in interactie met de

omgeving’ voorspelt, gaat dit domein na hoe iemand zichzelf beleeft ten opzichte van een

andere persoon en tegenover de omgeving. Hierbij gaat men verder dan enkel de ‘belangrijke

andere’ en geeft men aandacht aan personen, materiaal en ruimte. Dit domein is noodzakelijk

voor de ego-ontwikkeling (de ontwikkeling van het IK).

Domein 4, ‘Omgaan met een veranderende omgeving – permanentie van object’,

bespreekt de ontwikkeling en de gevolgen van de basale veiligheid, de hechting, de manier

waarop een persoon met een verstandelijke beperking omgaat met de omgeving die steeds

groter wordt en verandert en van de permanentie van object. Permanentie van object houdt in

dat een persoon door de ontwikkeling van zijn/haar geheugen een mentaal beeld van personen

of objecten kan vasthouden, ook als ze zich niet meer in het waarnemingsveld bevinden. Op

deze manier kunnen hechtingservaringen geïntegreerd en meegenomen worden naar nieuwe

personen en contexten. Enerzijds worden de ontwikkeling en de gevolgen besproken voor het

omgaan met voorwerpen en personen die uit het waarnemingsveld verdwijnen en anderzijds

voor het omgaan met ‘belangrijke anderen’ of vreemde personen in een vertrouwde of

onbekende context.

Angsten kunnen voorkomen op verschillende terreinen en in verschillende gradaties. In

het vijfde domein, ‘Angsten’, wordt nagegaan hoe angsten voorkomen bij de desbetreffende

persoon. De oorzaken en uitlokkende factoren van angsten kunnen variëren tijdens de vijf

ontwikkelingsfases. Uitingen van angsten kunnen ook ontbreken of geuit worden op een

atypische manier, waardoor ze moeilijk waarneembaar zijn en vaak verkeerd geïnterpreteerd

worden.

In het zesde domein, ‘Omgaan met “gelijken”’, bespreekt men de manier waarop een

persoon contact zoekt of heeft en omgaat met “gelijken”, personen met een vergelijkbaar

cognitief of emotioneel ontwikkelingsniveau. Er is een duidelijk verschil met de “emotioneel

belangrijke anderen”, die aan bod komen in domein 2, ‘Omgaan met “emotioneel belangrijke

anderen”’. In dit zesde domein gaat het bijvoorbeeld over klasgenoten, leeftijds- of

niveaugenoten, groepsgenoten, medebewoners, collega’s, enz.
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Een interesse in materiaal, manier van omgaan met materiaal (manipuleren, onderzoeken,

verzamelen, creëren,…) en het soort materiaal waarmee de persoon omgaat (voorwerp, grof

materiaal, speelgoed, water,…) wordt nagegaan in het zevende domein, ‘Omgaan met

materiaal’. Belangrijk om weten is dat het hier gaat over een spontane en vrije context en niet

over de omgang in een opdrachtsituatie.

Het domein ‘Communicatie’ gaat na op welke manier een persoon communiceert en in

contact treedt (zowel sociaal als emotioneel) en welke intentie achter deze communicatie ligt.

Afhankelijk van de onderliggende betekenis van communicatie kan eenzelfde uitdrukking aan

verschillende fasen gelinkt worden. Bij communicatie moet men ruimer denken dan de

verbale aspecten: ook non-verbale communicatie is een vorm van communicatie.

Aanvankelijk toont een persoon met een verstandelijke beperking weinig verschillende

emoties. Doorheen de verschillende fasen is er echter een grotere differentiatie van emoties en

zijn er meer nuances merkbaar. In het negende domein, ‘Differentiatie van emoties’, wordt

gepeild naar deze differentiatie.

Ook agressie kan variëren tijdens de verschillende fasen. In het tiende domein,

‘Agressieregulatie’, wordt nagegaan wat de oorzaken en uitlokkende factoren zijn (prikkels,

onlust, angst, frustratie, wilsbeperking…), hoe agressie geuit wordt (fysiek, verbaal…), op

wie of wat die agressie gericht is en of de uiting ervan gecontroleerd is of niet.

In het elfde domein, “invulling vrije tijd – spelontwikkeling”, wordt onderzocht wat een

persoon met een verstandelijke beperking doet in een niet-gestructureerde context. Er wordt

gepeild naar het soort activiteit en spel dat iemand speelt (sensopathisch en sensomotorisch,

imitatief, symbolisch, creatief, interactief...) en welke functie deze activiteit en dit spel

vervullen (leren, contact maken...).

Het twaalfde domein, ‘Morele ontwikkeling’, legt de focus op de gewetensontwikkeling

en andere aspecten zoals empathie, normbesef en moreel bewustzijn.  Het geweten kan extern

(regels, gezagsfiguren…) of intern bepaald worden. Bovendien gaat men ook na of het

individu zich kan houden aan waarden, normen en regels en of men zich kan verplaatsen in

het perspectief van een ander.

In het laatste domein, ‘Regulatie van emoties’, beschrijft men de regulatie van enerzijds

langdurige (voornamelijk negatieve) emoties en anderzijds de regulatie van arousal en affect.

Deze regulatie is bevorderlijk voor een optimale werking van de fysiologische functies (slaap,
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spijsvertering…), emotionele ervaringen (gevoelens) en de interactie met de omgeving.  De

manier waarop deze regulatie verloopt, verschilt per ontwikkelingsniveau.

2.3.1.4. Psychometrische kenmerken

Daar het ontbreken van gegevens omtrent de betrouwbaarheid en de validiteit van de

SEO-R een obstakel vormt voor een gestandaardiseerd gebruik en verder wetenschappelijk

onderzoek, was onderzoek naar de psychometrische kenmerken van de SEO-R meer dan

wenselijk. Het eerste luik, de betrouwbaarheid van het instrument, werd reeds nagegaan door

het onderzoek naar de interne consistentie en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Met een

Cronbach alpha-waarde van 0.95 kan worden besloten dat de interne consistentie zeer hoog is.

Bovendien wijst de correlatiematrix op een goede samenhang tussen de domeinen onderling.

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werd nagegaan door middel van Pearsoncorrelaties,

Spearman’s rangcorrelatiecorrelaties, Kappacoëfficiënten en Intraclass correlatiecoëfficiënten

(ICC). De resultaten wijzen op een sterk verband tussen de scores van twee onafhankelijke

beoordelaars. Bij drie domeinen merkte men een zwakke correlatie op, met name voor domein

negen, tien en dertien. De resultaten bij domein negen en tien kunnen echter verklaard worden

door het gebrek aan een scherpe en concrete omschrijving van de items. Minder ruimte voor

interpretatie zou de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid doen toenemen. Domein dertien is een

nieuw toegevoegd domein, waardoor er nog weinig ervaring is met de afname van dit domein

en waardoor het op trainingen aldus minder duidelijk kan worden uitgelegd. Indien deze

resultaten in rekening gebracht worden, zou men de handleiding en richtlijnen omtrent het

gebruik van de SEO-R nog verder kunnen uitwerken (Claes et al., 2012).

Aangezien de validatie van de schaal ontbreekt, dient ze louter als discussie-instrument in

verband met het emotionele ontwikkelingsniveau van een persoon met een verstandelijke

beperking. In deze exploratieve studie wordt gestreefd naar het verder zicht krijgen op de

soortgenootvaliditeit en de gelijktijdige criteriumvaliditeit van het instrument. De keuze voor

de Vineland-II werd gemaakt op basis van en in overeenstemming met het

validiteitsonderzoek van La Malfa et al. (2009) over de SAED, de Engelstalige versie van de

SEO. In het volgende onderdeel (zie 2.4.) worden de Vineland Adaptive Behavior Scales

(VABS) en de gereviseerde versie, de Vineland-II, die in deze masterproef gebruikt werd,

toegelicht.
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2.3.2. Andere meetinstrumenten

In wat volgt wordt een kort overzicht gegeven van enkele instrumenten die ook een

niveaubepaling van de (sociaal-) emotionele ontwikkeling als meetpretentie hebben. De

SEO-R, de Vineland-II (domein Socialisatie) en de Experimentele Schaal voor de beoordeling

van het Sociaal-Emotioneel OntwikkelingsNiveau – Revisie (ESSEON-R) zijn drie schalen

die gebruikt worden bij personen met een verstandelijke beperking. Daarnaast worden ook

kort het VolgInstrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling (VISEON), de Zinnenaanvullijst

Curium (ZALC), de Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV), de Infant Toddler Social-

Emotional Assessment (ITSEA) en de Functional Emotional Assessment Scale (FEAS)

besproken. Deze laatste schalen hebben ook een niveaubepaling van de (sociaal-) emotionele

ontwikkeling als meetpretentie, maar zijn niet specifiek opgesteld voor personen met een

verstandelijke beperking. Naast deze schalen zijn er ook nog andere (veelal Engelstalige)

instrumenten die hier echter niet uitgebreid aan bod zullen komen.

2.3.2.1. Experimentele Schaal voor de Beoordeling van het Sociaal-

Emotionele OntwikkelingsNiveau - Revisie (ESSEON- R)

De ESSEON-R is een schaal met behulp waarvan men het sociaal-emotionele

ontwikkelingsniveau kan bepalen. De beoogde doelgroep van deze schaal zijn kinderen en

volwassenen bij wie een bepaling van het niveau van sociaal-emotionele ontwikkeling

gewenst is, binnen het bereik van de ontwikkelingsleeftijd 0-14 jaar. Meer bepaald gaat het

om kinderen en volwassenen met:

- Een verstandelijke beperking,

- Een (vermoede) psychische ontwikkelingsachterstand,

- Een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek,

- Een zintuiglijke en/of communicatieve beperking,

- School- en /of leerproblemen binnen het regulier of speciaal onderwijs.

De structuur van de ESSEON-R wordt gevormd door twee domeinen, nl. de sociale

ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling, die beide vervolgens worden onderverdeeld in

verschillende dimensies.
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Binnen het domein Sociale Ontwikkeling worden negen dimensies onderscheiden en

binnen het domein Emotionele Ontwikkeling worden zeven dimensies onderscheiden. Tabel

4 werd opgesteld op basis van Hoekman et al. (2011).

Tabel 4: De domeinen en dimensies van de ESSEON-R (Hoekman et al., 2011, pagina 20)

1. SOCIALE ONTWIKKELING 2. EMOTIONELE ONTWIKKELING

a. Contactlegging a.    Zelfbeeld

b. Sociale Onafhankelijkheid* b. Emotionele onafhankelijkheid*

c. Morele ontwikkeling* c.    Realiteitsbesef

d. Impulscontrole* d.    Morele ontwikkeling*

e. Ik-bewustzijn in sociale context e.    Angsten

f. Sociaal inschattingsvermogen f. Impulscontrole*

g. Sociale vaardigheden g.    Regulatie van de emoties

h. Relatie tot autoriteit

i. Sociale aspecten van de

seksuele ontwikkeling

* De dimensies ‘impulscontrole’, ‘morele ontwikkeling’ en ‘onafhankelijkheid’ maken

deel uit van zowel het sociale als het emotionele domein.

Ieder domein bevat 76 items die gerangschikt zijn volgens leeftijd. Items die kenmerkend

zijn voor een bepaald leeftijdsbereik worden gegroepeerd in een zogenaamd ‘leeftijdsblok’.

Bij voorkeur wordt de ESSEON-R gescoord door een psycholoog, orthopedagoog of

psychiater in samenspraak met een professionele begeleider die vertrouwd is met de cliënt.

Aangezien de ESSEON-R wordt gezien als een gedragsbeoordelingsschaal is de

aanwezigheid van de cliënt niet vereist. Enkel indien men niet weet of een bepaald gedrag al

dan niet kenmerkend is voor de desbetreffende cliënt, is een specifieke gedragsobservatie

nodig. Per item moet de invuller aanduiden of een bepaald gedrag ‘kenmerkend’ of ‘niet

kenmerkend’ is en met een eenvoudige rekenregel kan vervolgens het sociaal-emotionele

ontwikkelingsniveau bepaald worden. De psychometrische kenmerken van de ESSEON-R

worden samengevat in onderstaande tabel 5, die werd overgenomen uit de scriptie van

Waelen (2009).
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Tabel 5: Psychometrische kenmerken ESSEON-R (Waelen,2009, pagina 10)

PSYCHOMETRISCHE KENMERKEN ESSEON-R
Sociaal Emotioneel Totaal

Interbeoordelaar-
betrouwbaarheid

Pearsons correlatie 0.91 0.88 0.95

Verschilscore
(gemiddelde)

1.1 jaar 1.4 jaar 1 jaar

Cohen’s Kappa (items in
de range voldoende-
uitstekend)

90% 92% 90%

Test-hertest-
betrouwbaarheid

Pearsons correlatie 0.89 0.95 0.97

Verschilscore
(gemiddelde)

1.2 jaar 0.8 jaar 0.7 jaar

Cohen’s Kappa (items in
de range voldoende-
uitstekend)

97% 92% -

Begripsvaliditeit Cronbach’s alfa > 0.93 > 0.96 -
Soortgenootvaliditeit
SRZ

Pearsons correlatie 0.77 0.74 0.78

Soortgenootvaliditeit
Vineland-Z

Pearsons correlatie 0.81 0.78 0.79

Discriminerende
validiteit SGZ

Pearsons correlatie 0.06 0.05 0.05

Door de hoge Pearsons correlatie-, Cohen’s Kappa- of Cronbach’s alfa-waarden kan men

gunstige besluiten trekken over de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, de test-

hertestbetrouwbaarheid en de soortgenootvaliditeit met zowel de SRZ als de Vineland-Z. Een

lage waarde voor de correlatie tussen de ESSEON-R en de SGZ, een schaal die storende

gedragingen meet, wijst op de discriminerende validiteit van de ESSEON-R.

2.3.2.2. Volginstrument sociaal-emotionele ontwikkeling (VISEON)

De VISEON werd ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO)

en is een digitale toets voor het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in het

basisonderwijs, met een variant voor het voortgezet onderwijs. De schaal is eerder gericht op

het aanduiden van risicokinderen dan op het bepalen van een ontwikkelingsniveau, aangezien

er per factor kan worden vastgesteld of de leerling in het aandachts- of risicogebied valt

(Hoekman et al., 2011). Kamphuis et al. (2004) toonden aan dat de interbeoordelaarsovereen-
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stemming hoog was, net zoals de meetnauwkeurigheid, de inhoudsvaliditeit en de

begripsvaliditeit.

De VISEON kent één vragenlijst voor leerkrachten en één voor leerlingen vanaf groep 5

(derde leerjaar). De vragenlijsten worden digitaal ingevuld. De lijst voor leerkrachten bestaat

uit 44 tegengestelde vragen met betrekking op concreet waarneembaar gedrag. Vier aspecten

van het sociaal-emotioneel functioneren worden centraal gezet: zorgvuldige of onzorgvuldige

werkhouding, aangenaam of storend gedrag, emotionele stabiliteit of instabiliteit, sociaal of

teruggetrokken gedrag. De VISEON voor leerlingen bevat 42 uitspraken over verschillende

factoren zoals zelfvertrouwen, werkhouding, relatie met de leerkracht, relatie met andere

leerlingen en het schoolbeeld. Indien men beide resultaten samenzet, krijgt men een compleet

beeld van de leerling.

2.3.2.3. Zinnenaanvullijst Curium (ZALC)

De ZALC is een zinaanvultest om de ego-ontwikkeling, die gezien kan worden als een

onderdeel van de sociaal-emotionele ontwikkeling, te meten. Het is de Nederlandstalige

bewerking van de Washington University Sentence Completion Test of Ego Development

(WUSCT) van Jane Loevingers. Het is een zelfbeoordelingsschaal met verschillende versies

voor 8-12 jarigen, voor 13-18 jarigen en voor 19-25 jarigen. Naast verschillende versies voor

verschillende leeftijdsgroepen zijn er ook aparte versies voor jongens of meisjes en mannen of

vrouwen. De ZALC kan individueel of groepsgewijs op papier worden afgenomen en duurt

15 tot 45 minuten. Op basis van 32 ‘itemscores’ wordt één ‘totaalscore’ berekend die een

indicatie geeft voor het ego-ontwikkelingsstadium waarin het individu zich bevindt

(Westenberg et al., 2000).

Door middel van de ZALC kan men vaststellen of een individu ten opzichte van

leeftijdsgenoten voor- of achterloopt op de ego-ontwikkeling. Er is sprake van vijf egostadia:

impulsief, zelfbeschermend, conformistisch, zelfbewust en verantwoordelijk (Westenberg et

al., 2000). De ZALC werd door Cotan (2005) voor betrouwbaarheid en begripsvaliditeit als

voldoende tot goed beoordeeld, maar op het gebied van de normen en de criteriumvaliditeit

als onvoldoende.
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2.3.2.4. Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV)

Aan de hand van gedragsbeoordelingen in de SEV, die ontwikkeld werd door Van der

Ploeg en Scholte (2004), kan men bepalen in welke mate kinderen tussen 4 en 18 jaar

problemen vertonen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en wat de aard van deze

problemen is. Het is een screeningslijst die kan ingevuld worden door meerdere informanten

die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind, zoals leerkrachten, ouders of

professionele begeleiders. De informant geeft voor 72 soorten gedrag aan in welke mate dit

gedrag bij de desbetreffende persoon aanwezig is geweest. Het oordeel kan variëren op een

vijfpuntenschaal, tussen ‘het gedrag komt niet voor’ tot en met ‘het gedrag komt zeer vaak of

dagelijks voor’. Een gemiddelde afname van de SEV duurt 30 minuten (Hoekman et al.,

2011).

De SEV krijgt een positieve Cotanbeoordeling (2005): de vragenlijst krijgt tweemaal een

voldoende en vijfmaal een goede score. De normen, betrouwbaarheid en validiteit werden

door Van der Ploeg en Scholte (2004) nagegaan met positieve resultaten.

De SEV wordt gebruikt in het gewoon en speciaal basisonderwijs en in de jeugdzorg.

Tabel 6 geeft een samenvatting van de vier sociaal-emotionele problematieken (en eventuele

subdimensies) die men met behulp van de SEV kan vaststellen (Van der Ploeg & Scholte,

2004).
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Tabel 6: Vier sociaal-emotionele problematieken in de SEV (gebaseerd op Van de Ploeg & Scholte, 2004)

VIER PROBLEMATIEKEN
1. Aandachtsproblematiek en hyperactiviteit

a. Aandachtstekort

b. Overbeweeglijk gedrag

c. Impulsiviteit

2. Sociale gedragsproblematiek

a. Oppositioneel-opstandig gedrag

b. Agressief gedrag

c. Antisociaal gedrag

3. Angstig en stemmingsgestoord gedrag

a. Angstig gedrag in het algemeen

b. Sociaal angstig gedrag

c. Angstig-depressief gedrag

4. Autistisch gedrag

2.3.2.5. (Brief) Infant Toddler Social Emotional Assessment ((B)ITSEA)

De (B)ITSEA is een vragenlijst die emotionele en gedragsproblemen meet en die door

ouders of verzorgers van kinderen van 12 tot 36 maanden wordt ingevuld. De BITSEA is een

effectieve screener met 42 items om sociaal-emotionele problemen bij kleine kinderen te

identificeren. De ITSEA daarentegen wordt gebruikt als follow-up indien er een sociaal-

emotionele achterstand werd vastgesteld bij de BITSEA. De ITSEA bevat 166 items die zijn

onderverdeeld in de 17 subschalen van de vier domeinen en focust op sterktes en zwaktes,

zoals weergeven in tabel 7 (Carter et al., 2003).

Een studie van Karabekiroglu (2010) bevestigt dat de BITSEA betrouwbaar en construct-

en criteriumvalide is. Ook van de ITSEA werden de interne consistentie, de test-

hertestbetrouwbaarheid en de validiteit aangetoond (Briggs-Gowan & Carter, 1999).
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Tabel 7: Domeinen en subschalen van de ITSEA (gebaseerd op Carter et al., 2003)

DOMEINEN EN SUBSCHALEN VAN DE ITSEA
1. Externaliseren

a. Activiteit en impulsiviteit
b. Agressie en ongehoorzaamheid
c. Agressie naar leeftijdsgenoten

2. Internaliseren

a. Depressie en terugtrekking
b. Algemene angst
c. Separatieangst
d. Teruggetrokken reageren in nieuwe situaties

3. Ontregeling

a. Slaap
b. Negatieve emotionaliteit
c. Eten
d. Sensorische sensitiviteit

4. Vaardigheden

a. Gehoorzaamheid
b. Aandacht
c. Imitatie en spel
d. Gericht zijn op bemeesteren
e. Empathie
f. Prosociale relaties met leeftijdsgenoten

2.3.2.6. Functional Emotional Assessment Scale (FEAS)

De FEAS is een observatieschaal die de observaties van interactie tussen kind en ouder of

verzorger tracht te structureren. De schaal geeft aan op welke gebieden verder klinisch

onderzoek noodzakelijk is en op welk sociaal-emotioneel niveau een kind functioneert. De

doelgroep van deze schaal zijn (zeer) jonge kinderen van 7 maanden tot 4 jaar. De FEAS is

een betrouwbare en valide schaal (DeGangi & Greenspan, 2001).

Greenspan onderscheidt zes gebieden (zie tabel 8), waarin telkens een aantal gedragingen

worden omschreven die (al dan niet) verwacht worden binnen het gebied. Er wordt telkens

gescoord  op een driepuntenschaal (0= helemaal niet of zeer kort, 1= enige tijd aanwezig of

meerdere keren gezien, 2= consistent aanwezig of frequent gezien en NG bij niet gezien) en

bovendien moet men aanduiden of het gaat om symbolisch spel (SYM), sensorisch spel

(SENS) en of het spel bevorderd werd door de onderzoeker (of een verzorger/ouder)

(EXAM).
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Tabel 8: Zes gebieden van de FEAS (gebaseerd op DeGangi et al., 2001)

ZES GEBIEDEN VAN DE FEAS
1. Primaire emotionele capaciteiten

2. Emotioneel bereik – sensomotorisch (inclusief taal)

3. Emotioneel bereik – affectief

4. Verwante motorische, sensomotorische, taal- en cognitieve

capaciteiten

5. Algemene eigenschappen van het kind: constitutionele en op

maturatie gebaseerde capaciteiten

6. Algemene eigenschappen van ouders/verzorgers: patronen van zorg

voor het kind die de ontwikkeling kunnen stimuleren of

belemmeren

Naast een scoringsformulier voor het kind is er ook een scoringsformulier voor de

verzorger. Kinderen en hun verzorgers worden door de onderzoeker geobserveerd in

‘normale’ interacties. Semigestructureerde interacties worden enkel toegestaan indien de

onderzoeker zicht wil krijgen op bepaalde gedragingen.

De subscores en de eindscore worden verkregen door het optellen van de itemscores. Per

leeftijdscategorie kan men zo per sub- en totaalscore een ‘cutoffscore’ bepalen, die aangeeft

of het kind zich bevindt binnen de normale variatie (Braems, 2009).

2.3.2.7. Conclusies

Došen (2008) stelt dat bijkomende gedragsobservatie op basis van andere instrumenten

gebruikt kan worden als aanvulling. Dergelijke instrumenten zijn bijvoorbeeld de Child

Behavior Checklist (CBCL), de Vineland-Z en de Sociale Redzaamheidsschaal voor

Zwakzinnigen (SRZ). Lien Claes (2007) bespreekt in haar masterproef ook nog de Nijmegen-

California Kinder-Sorteertechniek (NCKS) en de ESSED-scale. In de COTAN-documentatie

werden nog andere instrumenten teruggevonden die gelinkt konden worden aan de emotionele

ontwikkeling, maar het zou ons te ver van het onderzoeksthema leiden als al deze

(bijkomende) instrumenten zouden worden besproken. Daarom werd ervoor gekozen om

enkel bovenstaande instrumenten die de sociaal-emotionele ontwikkeling als meetpretentie

hebben en die in de dagelijkse praktijk het meest gehanteerd worden, te bespreken.
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Op basis van het literatuuronderzoek werd een overzichtstabel (zie bijlage 11) gemaakt

om het geheel te verduidelijken met daarin de verschillende instrumenten, hun meetpretentie,

de doelgroep en de psychometrische kenmerken. Daarnaast maakten dit literatuuronderzoek

en deze overzichtstabel het mogelijk om de voor- en nadelen van de SEO-R ten opzichte van

deze andere meetinstrumenten te bespreken.

Een eerste voordeel aan de SEO-R is dat ze, net zoals de ESSEON-R, specifiek bestemd is

voor de doelgroep kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, dit in

tegenstelling tot de doelgroepen die de VISEON, de ZALC, de SEV, de (B)ITSEA en de

FEAS beogen. De schaal vertrekt wel vanuit de ‘normale’ ontwikkeling tussen 0 en 12 jaar,

maar in de voorbeelden wordt gefocust op jongeren en volwassenen met een verstandelijke

beperking, omdat de vertaling naar deze groepen vaak nogal moeizaam verloopt.

Daarnaast is het inschatten van de emotionele ontwikkeling de enige meetpretentie van de

SEO-R, waar de andere instrumenten andere of meer uitgebreide domeinen trachten te meten.

Zo gaat de ESSEON-R zowel het sociaal als het emotioneel functioneren na. De VISEON

gaat op zijn beurt ook deze twee domeinen na, maar is eerder bestemd voor het aanduiden van

risicokinderen dan voor de bepaling van een ontwikkelingsniveau. De ZALC gaat dan weer

de ego-ontwikkeling na, die gezien kan worden als een onderdeel van de sociaal-emotionele

ontwikkeling. De SEV tracht problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te

brengen, evenals de aard van deze problemen. De BITSEA meet naast emotionele problemen

ook nog gedragsproblemen en de ITSEA kan gezien worden als een follow-up voor het geval

er achterstand op (één van) deze twee domeinen zou zijn. Ten slotte kan de FEAS zowel voor

het inschatten van het niveau van sociaal-emotioneel functioneren als voor het observeren van

kind-ouderinteracties aangewend worden.

Een ander positief element van de SEO-R is dat de inschatting niet gebaseerd is op één

enkel testmoment. De informanten moeten de cliënt ten minste zes maanden kennen en de

afname gebeurt op basis van observaties en diepgaande gesprekken. Op deze manier krijgt

men een volledig beeld van de cliënt en is de inschatting meer betrouwbaar.

Ten slotte is het mogelijk om aan de hand van omzettingstabellen een vlotte overstap te

maken van de inschatting van het emotioneel ontwikkelingsniveau naar een aangepaste

ondersteuning. Dit is echter ook een valkuil, daar men individu per individu moet bekijken

welke aanpak aangewezen is en men deze omzettingstabellen niet blindelings mag volgen. De

verkregen resultaten kunnen enerzijds een bevestiging zijn van de huidige werking, maar
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anderzijds kan de afname ook elementen aan het licht brengen die het mogelijk maken om de

werking te verbeteren. Het schema “Van inschatting naar ondersteuning” van Filip Morisse

(zie bijlage 1) biedt een concrete houvast voor professionals om de hulpverlening aan te

passen aan het niveau van emotioneel functioneren van de cliënt.

Als vanzelfsprekend zijn er ook een aantal nadelen aan de SEO-R verbonden. Allereerst

kan men het gebrek aan validering van de SEO-R, vanuit de vigerende tendens waarin

evidence-based practice steeds belangrijker wordt, als tekort bekijken. Naast de eerder

aangetoonde interne consistentie en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is er dus nog nood

aan een gunstig besluit over de validiteit van het instrument.

Dit nadeel kan niet worden teruggevonden bij de andere meetinstrumenten. De ESSEON-

R is het instrument dat het nauwst aanleunt bij de SEO-R en werd wel reeds gevalideerd.

Deze schaal wordt in België echter beperkt gebruikt aangezien er bij dit instrument veel meer

gefocust wordt op het sociale aspect en minder op het intrapsychische. Naast de validatie van

de ESSEON-R werd ook al aangetoond dat de VISEON, de ZALC, de SEV, de (B)ITSEA en

de FEAS valide zijn.

Een andere beperking van de SEO-R is dat een goede voorkennis van het

ontwikkelingsperspectief van Došen noodzakelijk is om de schaal te begrijpen en correct af te

nemen. Dit maakt dat het voor vele hulpverleners nog niet mogelijk is om de schaal te

hanteren.

Bovendien wordt ook de duur van de afnames als nadeel aangehaald door zowel

informanten als professionals. Dat de schaal tijdsintensief is, heeft echter te maken met de

noodzaak om tot een degelijke inschaling te komen, wat enkel mogelijk is indien men genoeg

tijd neemt om door te vragen. Hierbij moet men echter de vraag stellen of het de

tijdsintensiviteit van de SEO-R dan wel de tijdsdruk die in vele voorzieningen heerst, is die de

oorzaak vormt van het probleem.

Ten slotte is het voor de informanten vaak moeilijk om de vaktaal te begrijpen (Eecloo,

2013). Het is dus erg belangrijk dat de professionals het vermogen hebben om op een

duidelijke en eenvoudige wijze de schaal af te nemen. De begrippenlijst die aan de SEO-R

werd toegevoegd, komt aan dit probleem tegemoet.
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2.4. VINELAND ADAPTIVE BEHAVIOR SCALES (VABS)

2.4.1. Oorspronkelijke versies: VABS
2.4.1.1. Amerikaanse versies VABS

De Vineland Adaptive Behavior Scales (Sparrow, Balla & Cicchetti, 1984) zijn een

revisie van de Vineland Social Maturity Scale (Doll, 1935, 1965). De VABS is een instrument

dat adaptieve gedragingen meet, wat wordt geformuleerd door Sparrow et al. (1984) als:

“The performance of the daily activities required for personal and social sufficiency.”

Er zijn verschillende versies van de VABS: de Interview Edition – Expanded Form, de

Interview Edition – Survey Form en de Classroom Edition. Naast deze versies, die met name

bedoeld zijn voor klinisch gebruik, werden er van de VABS ook vier screeners afgeleid, die

echter nooit officieel gepubliceerd werden (Sparrow, Balla & Cicchetti, no date). De screeners

werden ontwikkeld om het adaptieve functioneren vast te stellen ten behoeve van

indicatiestelling, onderzoek en het in kaart brengen van grote groepen. Ze hebben een beperkt

leeftijdsbereik en worden via een interview (veelal telefonisch) afgenomen.

Elke versie brengt adaptief gedrag op vier domeinen in kaart: ‘Communicatie’,

‘Dagelijkse Vaardigheden’, ‘Socialisatie’ en ‘Motoriek’. Elk domein bevat ook nog enkele

subdomeinen. Het domein ‘Communicatie’ bevat de subdomeinen ‘Receptieve

Communicatie’, ‘Expressieve Communicatie’ en ‘Geschreven Taal’. Het tweede domein,

‘Dagelijkse Vaardigheden’, bevat de subdomeinen ‘Persoonlijke Vaardigheden’,

‘Huishoudelijke Vaardigheden’ en ‘Maatschappelijke Vaardigheden’. Het domein

‘Socialisatie’ overkoepelt de subdomeinen ‘Interpersoonlijke Relaties’, ‘Spel & Vrije Tijd’ en

‘Coping’. Tot slot omvat het domein ‘Motoriek’ twee subdomeinen: ‘Grove Motoriek’ en

‘Fijne Motoriek’. De versies verschillen onderling in aantal items, afnamewijze, afnameduur

en leeftijdsbereik. In bijlage 10 wordt een overzicht gegeven van de verschillende versies,

gebaseerd op Sparrow et al. (1984).

Uit psychometrisch onderzoek blijkt dat de VABS een betrouwbare en valide sociale

redzaamheidsschaal is (Kraijer, De Bildt, Systema, & Minderaa, 2005). De Survey en de

Expanded Form worden via een semi-gestructureerd interview afgenomen door getrainde

psychologen of orthopedagogen bij ouders of verzorgers. De schoolversie heeft de vorm van

een vragenlijst, waarbij de leerkracht de informant en/of invuller is. Aangezien een leerkracht



36

minder kennis heeft van praktische en sociale vaardigheden, nemen de betrouwbaarheid en

validiteit van deze versie af (Dijkxhoorn, 2013).

De verschillende items van de VABS gaan na of bepaalde gedragingen al dan niet getoond

worden door de persoon in kwestie. Items krijgen de score 2 (ja, gewoonlijk), 1 (gedeeltelijk,

soms) of 0 (nee, nooit). Indien men geen antwoord kan geven op de vraag of indien de

persoon nooit de gelegenheid heeft gekregen om de gedraging te vertonen, wordt ook 1 als

score gegeven. Een hogere score wijst op een hogere referentieleeftijd, waardoor de persoon

“meer sociaal redzaam” kan worden genoemd (de Jong, 2005).

2.4.1.2. Nederlandse versies VABS

De Nederlandstalige versies van de VABS zijn sinds 1995 beschikbaar. Deze Nederlandse

versies werden bovendien ook stapsgewijs genormeerd, aangezien de Amerikaanse normen

niet altijd representatief zijn voor de Nederlandse of Belgische situatie.

De Survey versie werd genormeerd voor kinderen en jongeren van 5 tot en met 18 jaar

met een diep tot en met licht verstandelijke beperking, of waarbij een verstandelijke

beperking vermoed wordt. Deze versie kreeg de naam Vineland-Z en telt 225 items, die

verdeeld zijn over drie domeinen: ‘Communicatie’, ‘Dagelijkse Vaardigheden’ en

‘Socialisatie’ (De Bildt & Kraijer, 2003). De Cotan beoordeelt de Vineland-Z op alle

onderdelen als goed.

Bovendien is er ook een Nederlandse screener met een leeftijdsbereik van 0 tot 6 jaar, die

72 items bevat. Het onderzoek naar de psychometrische kenmerken van deze screener werd

uitgevoerd door de onderzoeksgroep ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Leiden met

een goede betrouwbaarheid en validiteit als resultaat. Een tweede Nederlandse screener met

een leeftijdsbereik van 0 tot 12 jaar en 90 items, is nog in ontwikkeling (Dijkxhoorn, 2013).

2.4.2. Gereviseerde versies: Vineland-II
2.4.2.1. Amerikaanse versies Vineland-II

In 2005 (Sparrow, Cicchetti, & Balla) werden in de Verenigde Staten de Vineland

Adaptive Behavior Scales, Second Edition (Vineland-II) gepubliceerd. De Vineland-II

bespreekt net als de VABS het adaptief functioneren op de domeinen ‘Communicatie’,

‘Dagelijkse Vaardigheden’, ‘Socialisatie’ en ‘Motoriek’ en de bijhorende elf subdomeinen,

maar brengt optioneel ook maladaptief gedrag in kaart. De schaal wordt gebruikt ter



37

ondersteuning van individueel descriptief onderzoek, classificatie van verstandelijke

beperking en evaluatie van behandeling en training, maar daarnaast ook voor

wetenschappelijk onderzoek. De Vineland-II heeft een goede betrouwbaarheid en validiteit

(Sparrow et al., 2005).

Eén van de belangrijkste wijzigingen bij de Vineland-II is de aanpassing aan de huidige

maatschappelijke sociale verwachtingen (bv.: gebruik van bankkaart). Naast deze

modernisering zijn er ook items naar beneden toegevoegd voor de classificatie van personen

met een ernstige of diepe verstandelijke beperking en is er een uitbreiding naar volwassen

vragen om deterioratie inzichtelijk te maken. Er is een uitbreiding van het leeftijdsbereik, nl. 0

tot 90 jaar, met aangepaste normen. Bovendien komt de Vineland-II beter tegemoet aan

populaties met speciale noden, zoals personen met een verstandelijke beperking, een

ontwikkelingsstoornis, een autismespectrumstoornis en ADHD (Dijkxhoorn, 2013).

Er zijn vier verschillende versies, waardoor meer flexibiliteit mogelijk is: Survey

Interview Form, Parent/Caregiver Rating Form, Expanded Interview Form en Teacher Rating

Form. Nieuw in het rijtje is de Parent/Caregiver Rating Form. Deze versie bevat dezelfde

inhoud als de Survey Interview Form, maar hanteert de vorm van een vragenlijst. Deze

alternatieve aanpak is aangewezen wanneer de tijd of het contact met informanten gelimiteerd

is. Meestal wordt de Survey Interview Form gebruikt bij de initiële assessment en wordt de

Parent/Caregiver Rating Form gehanteerd om eventuele vooruitgang te traceren.

2.4.2.2. Nederlandse versies Vineland-II

Meer recent is de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden gestart met de

vertaling en standaardiseringsprocedure om ook in Nederland herziene versies te kunnen gaan

hanteren. Een Nederlandstalige versie van de Vineland-II Expanded Interview Form staat

reeds op punt, al is deze nog niet officieel gepubliceerd en werd er nog geen onderzoek

gedaan naar de psychometrische kenmerken (Dijkxhoorn, 2013). Na overleg met professor

Dijkxhoorn, die de Vineland-II vertaalde en waarbij de Vinelandtraining werd gevolgd, werd

beslist met deze meest recente versie te werken.

2.5. SOORTEN VALIDITEIT

Meer dan een halve eeuw geleden legden Cronbach en Meehl (1955) de basis van het

begrip validiteit. In de sociale wetenschappen werden hun ideeën meteen geïmplementeerd. In
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de literatuur kan men verschillende soorten validiteit onderscheiden. De COTAN (Evers,

Lucassen, Meijer & Sijtsma, 2009) hanteert de klassieke validiteitsindeling: inhoudsvaliditeit,

begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit. Drenth en Sijtsma (2006) noemen acht verschillende

vormen van validiteit: indruksvaliditeit, inhoudsvaliditeit, gelijktijdige criteriumvaliditeit,

voorspellende criteriumvaliditeit, convergente constructvaliditeit, divergente

constructvaliditeit, interne validiteit en externe validiteit.

Indruksvaliditeit of ‘validiteit op het eerste zicht’ vertrouwt op de intuïtie van de

onderzoeker die al dan niet de indruk heeft dat een meting valide is. Dit soort validiteit slaat

aldus op de mate waarin een instrument de indruk wekt iets relevants te meten of valide te

zijn. Indruksvaliditeit heeft weinig of geen wetenschappelijke waarde, maar wordt in de

praktijk toch vaak gebruikt als enige vorm van validatie.

Inhoudsvaliditeit gaat na of de test een representatieve afspiegeling is van het

kennisdomein en het construct in kwestie meet. Hierbij gaat men na of de inhoud van een

instrument representatief is voor de onderwerpen die het instrument beweert te meten.

Criteriumvaliditeit heeft betrekking op de mate waarin de uitkomst van een instrument

samenhangt met één of meerdere criteriumvariabelen. In sommige gevallen is het mogelijk

dat je bepaalde variabelen niet of moeilijk rechtstreeks kunt vaststellen, waardoor er gebruik

wordt gemaakt van criteriumvariabelen en het begrip op een andere wijze wordt gemeten. Bij

criteriumvaliditeit wordt een onderscheid gemaakt tussen gelijktijdige en voorspellende

validiteit. Gelijktijdige criteriumvaliditeit beschouwt in welke mate resultaten correleren met

een toepasselijk criterium dat op hetzelfde tijdstip wordt gemeten. Voorspellende

criteriumvaliditeit heeft betrekking op de vraag in welke mate het meetinstrument

toekomstige gebeurtenissen kan voorspellen.

Constructvaliditeit (begripsvaliditeit) gaat na of de resultaten wel degelijk een indicatie

zijn voor het begrip dat je wil meten. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen

convergente en divergente validiteit. Convergente constructvaliditeit, ook

soortgenootvaliditeit genoemd, beschouwt de correlatie tussen resultaten van het onderzoek

en de resultaten van gelijkaardig onderzoek. Bij divergente constructvaliditeit wordt gekeken

naar de samenhang met een ander onderzoek, de correlatie moet dan een hoge negatieve

waarde hebben indien de test valide wil zijn.
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Daarnaast vermelden Drenth en Sijtsma (2006) ook nog interne en externe validiteit, die

eerder te maken hebben met het onderzoeksontwerp dan met de metingen. Interne validiteit is

de mate waarin de conclusies van het onderzoek geldig zijn voor de onderzoeksgroep. Het

gaat meestal om de vraag of er sprake is van een oorzakelijk verband. Externe validiteit is de

mate waarin wat we hebben gevonden in deze steekproef onder de specifieke

onderzoeksomstandigheden, ook opgaat in andere situaties, voor andere personen en andere

begrippen. Soms wordt er ook gesproken over respectievelijk ecologische, populatie- en

begripsgeneralisatie. Samengevat zegt de externe validiteit iets over de mate waarin op basis

van de uitkomsten van een instrument algemeen geldende uitspraken kunnen worden gedaan.

In deze masterproef zal voor de eerste onderzoeksvraag de begripsvaliditeit, meer bepaald

de convergente begripsvaliditeit (soortgenootvaliditeit) worden nagegaan, aangezien de

correlaties tussen de resultaten van de SEO-R en de resultaten van de Vineland-II, een

verwant instrument, beschouwd worden. Bij de tweede onderzoeksvraag is er sprake van de

gelijktijdige criteriumvaliditeit, aangezien hier beschouwd wordt in welke mate de resultaten

van de SEO-R correleren met een ander criterium dat op hetzelfde tijdstip wordt gemeten, nl.

de klinische inschatting van de professionelen.
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DEEL 3: ONDERZOEKSMETHODE

3.1. ONDERZOEKSGROEP

Het onderzoek vond plaats in Tordale, een leer- en orthoagogisch centrum in Torhout. In

Tordale wordt gewerkt met volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar met een verstandelijke

beperking, autisme of gedragsproblemen.

De Vineland-II werd afgenomen van zogenaamde informanten, dit zijn de begeleiders,

opvoeders, leerkrachten of ergotherapeuten van Tordale. Zij waren de participanten in het luik

van het onderzoek naar de soortgenootvaliditeit. Per afname waren er twee informanten

aanwezig. Deze informanten moesten dezelfde zijn als bij de afname van de SEO-R, die voor

de afname van de Vineland-II plaatsvond en werd afgenomen door de psychologisch

assistente van Tordale. Met deze informanten werd in gesprek gegaan over de cliënten. De

cliënten zelf werden aldus niet betrokken in het onderzoek. De conclusies van de Vineland-II-

afnames kregen echter wel een plaats in het cliëntdossier.

De participanten in het luik van het onderzoek naar de gelijktijdige criteriumvaliditeit

waren ervaren clinici. Dit zijn psychologen, orthopedagogen of psychiaters die de cliënt goed

kennen en die ervaring hebben met het klinisch inschatten van het cognitief en emotioneel

ontwikkelingsniveau van personen met een verstandelijke beperking. Naast deze twee

voorwaarden werd ook geëist dat de clinici nog niet op de hoogte waren van de uitslagen op

zowel de SEO-R als de Vineland-II.

De afnames van de Vineland-II en de SEO-R en de klinische inschattingen vonden plaats

voor in totaal 24 cliënten van Tordale, waaronder 3 vrouwen (12,5 %) en 21 mannen (87,5

%). In deze onderzoeksgroep hadden er 4 personen (16,7 %) een licht verstandelijke

beperking, 16 personen (66,7 %) een matig verstandelijke beperking en 4 personen (16,7 %)

een ernstig verstandelijke beperking. Bijkomende psychiatrische of gedragsproblemen waren

bij 8 personen aanwezig. De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep was 38,83 jaar en de

leeftijden varieerden van 14 jaar tot 64 jaar. Een opdeling van de onderzoeksgroep op basis

van emotionele ontwikkelingsfase en adaptief ontwikkelingsniveau kan worden

teruggevonden onder resultaten (zie Deel 4).
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3.2. PROCEDURE

3.2.1. Voorbereidende stappen
3.2.1.1. Contact en afspraken met Tordale

Oorspronkelijk werden, in samenspraak met SEN-SEO, de organisaties die deelgenomen

hadden aan het onderzoek omtrent de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de SEO-R

opnieuw gecontacteerd. Toen echter bleek dat er weinig enthousiasme en respons was om

opnieuw deel te nemen aan het onderzoek omtrent de validiteit van de SEO-R, werd besloten

het onderzoek te laten plaatsvinden in één voorziening. Het diensthoofd van de diagnose- en

ondersteuningsdienst van Tordale bleek bereid te zijn om mijn onderzoek mee vorm te geven.

Tijdens een eerste ontmoeting met haar en twee psychologisch assistentes werd het onderzoek

toegelicht en werden concrete afspraken gemaakt.

In Tordale wordt standaard een SEO-R afgenomen van alle (nieuwe) cliënten. Een

overzicht van de data waarop deze afnames plaats zouden vinden, was aldus reeds

beschikbaar. Degene die de SEO-R afneemt, moet over voldoende kennis beschikken over het

concept emotionele ontwikkeling, het kader van professor Došen en de normale

ontwikkelingspsychologie (zie 2.3.2.4.). In onderling overleg werd vastgesteld dat het te

complex en vrijwel onmogelijk zou zijn om voor aanvang van het onderzoek zowel de SEO-R

als de Vineland-II optimaal te beheersen. Daarom volgde de psychologisch assistente2, die

meer dan voldoet aan bovenstaande voorwaarden, haar gebruikelijke afnameschema van de

SEO-R, waardoor er niets zou veranderen aan de interne organisatie van Tordale en ervan uit

kon worden gegaan dat de SEO-R’s correct werden afgenomen. Bovendien werd op deze

manier vermeden dat de interviewer van de Vineland-II beïnvloed zou worden door de kennis

van scores op de eerder afgenomen SEO-R.

De Vineland-II wordt niet standaard afgenomen in de voorziening, maar kan wel een

meerwaarde betekenen voor de behandeling van de desbetreffende cliënten. Voor de

wetenschappelijke correctheid van het onderzoek was het noodzakelijk dat de informanten

met wie in gesprek gegaan werd over de cliënt dezelfde waren voor zowel de SEO-R als de

Vineland-II.

Aan de betrokken clinici werden registratieformulieren (bijlage 7) bezorgd. Hierop

konden ze een inschatting maken van het emotionele ontwikkelingsniveau van hun cliënt(en).

2 Deze psychologisch assistente, Anne Verduyn, kan in Vlaanderen beschouwd worden als specialiste
bij uitstek in het afnemen van de SEO-R.
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3.2.1.2. Training in Vineland-II en SEO-R

Voor het bekomen van betrouwbare resultaten is een wetenschappelijk correcte afname

van de Vineland-II een absolute voorwaarde. Hiervoor was het bijwonen van de

Vinelandcursus in Leiden, die gegeven werd door prof. Dijkxhoorn, noodzakelijk. Tijdens

deze cursusdag, die plaatsvond op vrijdag 27 september 2013, werd uitleg gegeven over de

Vinelandschalen. De voorgeschiedenis, constructie, ontwikkeling en onderzoeksresultaten

kwamen uitgebreid aan bod. In de namiddag werd de Vineland-II uiteengezet en werd de

wijze van afname aangeleerd.

Aangezien de psychologisch assistente de afnames van de SEO-R voor haar rekening

nam, was een officiële training in de SEO-R niet noodzakelijk. Aangezien de SEO-R het

centrale onderwerp van deze masterproef vormt, werden wel een aantal stappen ondernomen

om ook dit instrument in de vingers te krijgen. Een eerste stap was een bijscholing in Tordale

over (de afname van) de SEO-R. Naast de praktische informatie die hier werd aangereikt en

het bijwonen van een aantal afnames, werd besloten om ook mijn stageproject rond het thema

emotionele ontwikkeling vorm te geven. Hierdoor werd het mogelijk om de SEO-R ook

zelfstandig af te nemen.

3.2.1.3. Bijkomende documenten

Allereerst werd een begeleidende brief (bijlage 4) opgesteld, waarin de achtergrond van

de SEO-R en de Vineland-II kort wordt toegelicht.  Hierin werd ook plaats gemaakt voor het

onderzoek en bijkomende onderzoeksvragen, wat er van de informanten verwacht wordt en de

contactgegevens van de onderzoeker. Bovendien werden er formulieren voor geïnformeerde

toestemming opgesteld. In deze informed consents (bijlage 5) werd aan de informanten de

vrijwillig verkregen toestemming voor deelname en verwerking van de resultaten gevraagd.

Essentiële criteria als kennis en begrip van het onderzoek en het recht op stopzetten van de

deelname op elk moment in het onderzoek zijn enkele elementen die hierin ook werden

opgenomen.

Daarnaast werden er ook twee registratieformulieren (bijlage 6 en 7) opgesteld. In het

eerste formulier, het registratieformulier voor de soortgenootvaliditeit (bijlage 6) is er plaats

voor algemene gegevens van de cliënt: de cliëntcode, het geslacht, de leeftijd, de mate van

verstandelijke beperking, eventuele psychiatrische of gedragsproblemen en een omschrijving

van de aard van voorziening of woonsituatie. Ook de gegevens van de informanten dienen te
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worden ingevuld. Er wordt gevraagd naar geslacht, leeftijd, opleiding, functie, relatie tot

cliënt en hoe lang de informant de cliënt reeds kent. Tot slot is er plaats voor de resultaten van

zowel de SEO-R als de Vineland-II. In het tweede formulier, het registratieformulier voor de

gelijktijdige criteriumvaliditeit (bijlage 7) worden de drie voorwaarden voor de clinici

weergeven (nl. kent de cliënt goed, kent de uitslag op de SEO-R en de Vineland-II niet en is

een geschoolde en ervaren clinicus in het inschatten van het emotioneel ontwikkelingsniveau).

Daarnaast is er ruimte voor het ontwikkelingsdynamisch model van Došen, waarop de

participanten hun klinische inschatting kunnen baseren.

Ten slotte werd dit onderzoek uitgewerkt in overeenstemming met de geldende ethische

regels van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent

uit 2008. Hiertoe werd een Specifiek Ethisch Protocol (SEP, bijlage 8) ingediend en

goedgekeurd.

De testresultaten van de SEO-R en de VABS maken integraal deel uit van het dossier van

de cliënt, dat in Tordale wordt gearchiveerd. Onder meer op basis van deze resultaten kan de

behandeling aangepast worden aan de noden van de cliënten. De geaggregeerde resultaten van

deze studie zullen worden teruggekoppeld naar Tordale.

3.2.2. Verloop onderzoek

Voorafgaand aan elke Vineland-II-afname werd het onderzoek voorgesteld. Daarnaast

werd een begeleidende brief  (bijlage 4) afgegeven en op basis van deze informatie werd de

toestemming voor deelname aan het onderzoek (informed consent, bijlage 5) van de

informanten gevraagd.

Om de anonimiteit van het onderzoek te garanderen, werd een code toegewezen aan alle

informanten en cliënten. Op de geanonimiseerde registratieformulieren (bijlage 6 en 7)

werden verschillende zaken op een gestructureerde manier opgetekend en beschikbaar gesteld

voor de voorziening. Het werd immers belangrijk geacht dat de afnames van de SEO-R en de

Vineland-II niet alleen zouden dienen voor wetenschappelijke doeleinden, maar ook de

diagnostiek en behandeling van betrokken cliënten ten goede zouden komen.

Na elke afname werden de resultaten van zowel de SEO-R, de Vineland-II als van de

klinische inschatting ingegeven in het statistisch computerprogramma SPSS Statistics 21, het

Statistical Package for the Social Sciences versie 21. In bijlage 9 wordt een overzicht gegeven
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van de belangrijkste items die in het SPSS-bestand werden aangemaakt. Om de leesbaarheid

van deze tabel te behouden, werden enkel de items tot en met het niveau van de subdomeinen

weergeven. Daarnaast staan er in het SPSS-bestand echter ook nog items die informatie

bevatten over de itemclusters of de sub-subdomeinen.

3.3. ONDERZOEKSINSTRUMENTEN

In bovenstaand literatuuronderzoek werden de SEO-R (zie 2.3.2.2.) en de Vineland-II (zie

2.4.2.2.) reeds uitgebreid besproken. Naast deze theoretische informatie over beide

instrumenten, wordt hier ruimte gecreëerd om de richtlijnen voor afname te bespreken.

3.3.1. SEO-R

De SEO-R wordt gescoord op basis van een gesprek met informanten die vertrouwd zijn

met de desbetreffende persoon en gedragsobservaties door deze informanten. Degene die de

schaal afneemt, moet voldoende kennis hebben over ‘emotionele ontwikkeling’, het kader van

professor Došen en de normale ontwikkelingspsychologie. Het is van fundamenteel belang

dat de beoordelaar de schaal goed beheerst en dat de informanten de cliënt minimaal zes

maanden kennen en hem/haar regelmatig zien. Er moeten minstens twee informanten zijn die

bij voorkeur uit verschillende contexten komen (bijvoorbeeld natuurlijke en professionele

netwerk).

Bij de afname van de SEO-R licht de beoordelaar eerst het domein toe en stelt hij/zij een

inleidende vraag. Per domein en per fase worden de items voorgelezen en wordt gevraagd

welke items van toepassing zijn voor de desbetreffende persoon. Hierbij is het belangrijk om

te peilen naar concrete voorbeelden. Bij twijfel rond de toewijzing van een fase wordt er

aangeraden om voor de laagste fase te opteren. Het is niet noodzakelijk dat alle items of

kenmerken van een fase aanwezig zijn om een persoon in een bepaalde fase te scoren. De

richtduur voor één afname is twee uur. Dit varieert echter naargelang het aantal informanten,

de complexiteit van de afname en de afname-ervaring van zowel informanten als beoordelaar.

Voor de scoring van het emotionele ontwikkelingsniveau wordt gekeken naar de zeven

laagst gescoorde domeinen. Men spreekt steeds van een emotioneel ontwikkelingsniveau ‘niet

hoger dan…’. Indien er bijvoorbeeld zeven domeinen worden gevonden in de eerste en

tweede ontwikkelingsfase, kan er geconcludeerd worden dat de emotionele ontwikkeling niet

hoger is dan 18 maanden.
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Het emotionele ontwikkelingsniveau is indicatief voor de ondersteuning van een persoon,

maar mag niet als een vaststaand label worden gebruikt. Aangezien zowel groei als terugval

mogelijk zijn, wordt een dynamisch gebruik van de schaal vooropgesteld. In de regel is het

emotioneel ontwikkelingsniveau niet hoger dan het cognitieve ontwikkelingsniveau. Met de

inschatting van het emotionele ontwikkelingsniveau kan de transfer gemaakt worden naar de

concrete ondersteuningspraktijk. Extra voorzichtigheid en aandacht bij de transfer zijn

aangewezen in het geval van een disharmonisch (namelijk een persoon functioneert over de

domeinen heen in verschillende fasen) en een discrepant (namelijk het emotionele

functioneren is beduidend lager dan het cognitief functioneren) ontwikkelingsprofiel.

Naast de schaal zijn er nog andere documenten die men tijdens de afname kan gebruiken.

Het afnameformulier omvat de eigenlijke SEO-R, die steeds opnieuw gebruikt kan worden.

Dit in tegenstelling tot het invulformulier, dat gebruikt wordt voor aantekeningen, vragen en

opmerkingen die van belang zijn voor de uiteindelijke score. De begrippenlijst omschrijft een

aantal moeilijke of voor interpretatie vatbare begrippen zoals die in de context van de SEO-R

moeten begrepen worden. Ten slotte is er ook een schema waarin de belangrijkste elementen

per fase en per domein worden weergeven (bijlage 3)(Claes et al., 2012).

3.3.2. Vineland-II

Aan een goede afname van de Vineland-II dient veel oefening vooraf te zijn gegaan. De

uitgebreide versie, die in deze masterproef gehanteerd wordt, wordt afgenomen in de vorm

van een open interview. Het is aldus niet de bedoeling om de verschillende items letterlijk

voor te lezen. Het is van groot belang dat de informanten de cliënt minimaal zes maanden

kennen en hem/haar regelmatig zien. Uit het antwoord van de informanten moet duidelijk

worden in hoeverre en in welke mate de cliënt een vaardigheid beheerst. Indien nodig kan

nader op het onderwerp doorgevraagd worden door de interviewer, zodat antwoorden

verkregen worden die het mogelijk maken de items te scoren. Een gedegen kennis van de

structuur van het instrument, de voorkomende onderwerpen en hun scoringscriteria is dus

vereist voor een betrouwbare en efficiënte afname. Daarnaast is ook een goede kennis van de

normale ontwikkeling vereist. Bovendien is het aangewezen dat de interviewer de

subdomeinvolgorde aanhoudt en binnen de verschillende subdomeinen thematisch werkt. Als

richtlijn voor de afnameduur worden 90 minuten vooropgesteld.
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Er zijn vijf verschillende itemscores mogelijk. De score 0 wordt gegeven indien de cliënt

het gevraagde gedrag nooit vertoont. Indien de cliënt het gedrag zelden (minder dan 10% van

de tijd) zelfstandig vertoont of het gedrag niet vertoont, maar wel kan, dan wordt een score 1

gegeven. Een score 2 wordt gegeven indien de cliënt het gedrag vaak (10-49% van de tijd)

vertoont en een score 3 indien de cliënt het gedrag vaak (50-89% van de tijd) zelfstandig

vertoont. Indien de cliënt het gedrag bijna altijd zelfstandig vertoont, wordt een score 4

gegeven. Daarnaast is het ook mogelijk dat de respondent het antwoord schuldig moet blijven.

In dit geval moet de interviewer ‘WN’ (Weet Niet) scoren. Indien men in één domein meer

dan drie keer ‘WN’ moet invullen, is de score eerder onbetrouwbaar en wordt aangeraden om

een andere informant te contacteren.

3.4. ANALYSE

De namen van de ontwikkelingsfasen die men verkrijgt na afname van de SEO-R kunnen

niet in deze vorm gebruikt worden voor de statistische analyses. Hiervoor werden de

ontwikkelingsfasen gehercodeerd: (1)= adaptatiefase (0-6 maanden), (2)= socialisatiefase (6-

18 maanden), (3)= eerste individuatiefase (18-36 maanden), (4)= identificatiefase (3-7 jaar)

en (5)= fase van de realiteitsbewustwording (7-12 jaar). Deze variabele is strikt genomen een

ordinale variabele, maar kan beschouwd worden als een variabele op intervalniveau aangezien

de verschillen tussen de fasen ongeveer gelijk zijn en aangezien er voldaan is aan de

vuistregel die stelt dat er minimum vijf categorieën moeten zijn. Dit zijn zogenaamde quasi-

interval variabelen (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2006; Hinkle, Wiersma & Jurs, 1998).

Ook de ruwe scores die men verkrijgt na afname van de Vineland-II kunnen niet in deze

vorm gebruikt worden voor de statistische analyses. De ruwe scores van de domeinen werden

omgezet naar v-scale scores. Deze v-scale scores zijn een type standaardscore met een

gemiddelde van 15 en een standaardafwijking van 3. De Vineland-II v-scale scores kunnen

variëren van 1 tot 24. Voor de totale Vineland-II score werd de Adaptive Behavior Composite

berekend, een standaardscore met een gemiddelde van 100 en een standaardafwijking van 15,

waarvan de waarden kunnen variëren van 20 tot 160. De ruwe scores van de subdomeinen

werden omgezet naar leeftijdsequivalenten. Ten slotte werd voor elke cliënt berekend op welk

adaptief niveau hij/zij functioneert (Sparrow, Cicchetti & Balla, 2008).
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Naast de bespreking van de onderzoeksgroep volgens geslacht, mate van verstandelijke

beperking, leeftijd en aan- of afwezigheid van psychiatrische of gedragsproblemen (zie 3.1.),

werd er een opdeling gemaakt van de onderzoeksgroep op basis van emotionele

ontwikkelingsfase en adaptief ontwikkelingsniveau. Bovendien werd er ook nagegaan of er in

de onderzoeksgroep cliënten waren met een disharmonisch SEO-R profiel, aangezien de

totale uitkomst op de SEO-R in deze gevallen geen goede inschatting geeft. Er is sprake van

een harmonisch SEO-R profiel indien minstens zes domeinen in dezelfde fase worden

gescoord of indien minstens vier domeinen in dezelfde fase worden gescoord en de overige

domeinen in een aansluitende fase (Sappok et al., 2013).

Voor beide instrumenten werd met de Cronbach’s Alpha de maat voor betrouwbaarheid

van de data nagegaan (tabel 9). Een alpha van .70 of hoger wordt als voldoende beschouwd

(Howitt & Cramer, 2011). Er werd vastgesteld dat zowel de SEO-R (α=.947) als de

Vineland-II (α=.878) een hoge mate van interne consistentie bezitten.

Tabel 9: Cronbach's Alpha voor SEO-R en Vineland-II

Reliability Statistics Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha
Based on

Standardized N of Items
SEO-R ,947 ,949 13
Vineland-II ,878 ,890 11

Een multivariate analyse werd uitgevoerd om na te gaan of de totale uitkomst van de

SEO-R, de klinische inschatting van de SEO-R en de totale uitkomst van de Vineland-II

beïnvloed worden door de aanwezigheid van psychiatrische of gedragsproblemen, de mate

van verstandelijke beperking, de leeftijd en het geslacht van de cliënten.

De resultaten werden steeds bekeken voor de volledige groep (N=24), maar daarnaast

werden de verschillen tussen cliënten met (N=8) en cliënten zonder (N=16) psychiatrische of

gedragsproblemen exploratief nagegaan. Gezien de beperkte grootte van de steekproef na

opdeling in deze twee groepen, moeten deze resultaten wel genuanceerd worden. Bovendien

werd er ook gecontroleerd op de aanwezigheid van outliers. Voor de detectie van univariate

ouliers werd een cut-off waarde van drie standaarddeviaties onder of boven het gemiddelde

gehanteerd. De detectie van multivariate outliers gebeurde door een analyse van het

scatterplot en Cook’s Distance, een maat die aangeeft in hoeverre een case invloedrijk is. Een

cut-off waarde van Di > 4/n werd gehanteerd (Bollen & Jackman, 1990).
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Voor de statistische analyses in het luik van het onderzoek naar de soortgenootvaliditeit

werd gebruik gemaakt van de Pearson’s correlatietest, de Spearman’s rangcorrelatietest en

een regressieanalyse. De correlatiecoëfficiënt van Pearson gaat na of er een significante,

lineaire samenhang is tussen variabelen en de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt gaat de

correlaties na tussen variabelen waarbij het effect van outliers en een eventuele niet-normale

verdeling van de data worden geneutraliseerd. Bovendien kan Spearman’s rang ook gebruikt

worden voor de analyse van ordinale variabelen. Met de correlatiecoëfficiënt van Pearson en

de Spearman’s rangcorrelaties werden verschillende verbanden tussen (domeinen van) de

SEO-R en (domeinen en subdomeinen van) de Vineland-II nagegaan. Met de regressieanalyse

werd nagegaan of de score van de Adaptive Behavior Composite, die beschouwd kan worden

als de totale score op de Vineland-II, de totale score op de SEO-R voorspelt.

Voor de statistische analyses in het luik van het onderzoek naar de gelijktijdige

criteriumvaliditeit werd gebruik gemaakt van de Pearson’s correlatietest, de Spearman’s

rangcorrelatietest, de Intraclass correlatiecoëfficiënten (ICC), de t-test, de Wilcoxon signed-

rank test, de Cohen’s Kappa-waarden, kruistabellen, de Chi-kwadraattest en de Fisher-

Freeman-Halton Exact Test. De correlatiecoëfficiënt van Pearson en de Spearman’s

rangcorrelatietest gaan de samenhang na tussen de globale score op de SEO-R en de klinische

inschatting van het emotioneel ontwikkelingsniveau. Om de mate van exacte overeenkomst

tussen de globale score op de SEO-R en de klinische inschatting na te gaan, werd gebruik

gemaakt van de ICC, aangezien de te vergelijken scores beide van ordinaal niveau zijn.

Aangezien er per cliënt en per schaal slechts één meting plaatsvond, moet bij de ICC gekeken

worden naar het resultaat bij Single Measures. Met de gepaarde t-test werd nagegaan of de

gemiddelde resultaten op de SEO-R systematisch verschillen van de beoordelingen door de

clinicus. Aanvullend werd ook de Wilcoxon signed-rank test nagegaan als alternatief voor de

gepaarde t-test, aangezien deze test geen normaal verdeelde data veronderstelt en gebruikt

mag worden bij ordinale data. Voor de volledigheid werd ook de Cohen’s Kappa berekend.

Deze maat corrigeert voor een scheve verdeling binnen de cellen. De Kappa-waarde kan laag

zijn omdat een bepaalde categorie heel vaak wordt gescoord. Aangezien er slechts vijf

categorieën zijn, is de kans om op basis van toeval overeenstemming te hebben vrij groot.

Cohen’s Kappa corrigeert ook voor deze kansovereenstemming. De Kappa-waarde zal

hierdoor steeds lager zijn dan de absolute overeenkomst tussen twee metingen (Rae, 1998).
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Ten slotte werden ook kruistabellen opgevraagd met in de rijen de totale uitkomst op de

SEO-R en in de kolommen de klinische inschatting. Deze kruistabellen werden geanalyseerd

door de Chi-kwadraattest, die nagaat of de geobserveerde verschillen in frequentie van de

twee groepen significant van elkaar verschillen. De statistische nulhypothese is dus dat er

geen verband is tussen de twee variabelen in de populatie ofwel dat de twee variabelen

statistisch onafhankelijk zijn. Indien er wel samenhang wordt aangetoond, kan met een

kruistabel gegekeken worden wat deze samenhang juist inhoudt. De voorwaarden voor het

toepassen van de Chi-kwadraattest zijn dat hoogtens 20 procent van de verwachte frequenties

kleiner mag zijn dan vijf en dat de minimale verwachte frequentie minstens één is (Freeman

& Halton, 1951). Aangezien verwacht werd dat er niet aan deze voorwaarden zou voldaan

zijn, werd ook de Fisher-Freeman-Halton Exact Test uitgevoerd. Voor de p-waarde van deze

test werd gekeken naar de kolom Exact Sig. 2-Sided omdat er op voorhand geen assumptie

gemaakt werd over de richting van het verband.

Er werd telkens tweezijdig getoetst met een significantieniveau van vijf procent. Indien er

meerdere hypothesen gelijktijdig getoetst werden, werd de Bonferroni-correctie toegepast.

Deze correctie voorkomt dat er op basis van toeval een verschil wordt gevonden. De kans

werd aldus kleiner dat ten onrechte de nulhypothese verworpen wordt en daarmee ten

onrechte een effect wordt aangewezen (type I fout).  Indien er k hypothesen worden getoetst,

moet volgens de Bonferroni-correctie het significantieniveau α verkleind worden tot α/k

(Cabin & Mitchell, 2000).

Naar analogie met het onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Claes et al.,

2012) werden de volgende normen van Guilford gehanteerd voor de interpretatie van de

grootte van correlatiecoëfficiënten (Den Boer et al., 2005):

 r < .20 zeer lage correlatie verwaarloosbaar verband

 .20 < r < .40 lage correlatie aanwezig maar zwak verband

 .40 < r < .70 matige correlatie duidelijk verband

 .70 < r < .90 hoge correlatie sterk verband

 r > .90 zeer hoge correlatie zeer sterk verband
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Bij de ICC en Kappa-waarden wordt enkel rekening gehouden met de exacte

overeenkomsten en dit is aldus een strengere maatstaf dan correlaties (Claes et al., 2012).

Voor de interpretatie van de hoogte van de ICC en Kappa-waarden werden volgende normen

gehanteerd (Landis & Koch, 1977; Gwet, 2012):

 Kappa/ICC 0.00 tot 0.20 slechte overeenstemming

 Kappa/ICC 0.21 tot 0.40 matige overeenstemming

 Kappa/ICC 0.41 tot 0.60 redelijke overeenstemming

 Kappa/ICC 0.61 tot 0.80 goede overeenstemming

 Kappa/ICC 0.81 tot 1.00 zeer goede overeenstemming
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DEEL 4:  RESULTATEN

De onderzoeksgroep werd geanalyseerd op basis van emotionele ontwikkelingsfase en

adaptief ontwikkelingsniveau. Na afname van de SEO-R werd vastgesteld dat 2 cliënten

(8,3%) zich in de eerste adaptatiefase bevonden, dat 12 cliënten (50%) in de eerste

socialisatiefase werden ingeschat en dat 10 cliënten (41,7%) thuishoorden in de eerste

individuatiefase. Er werden geen cliënten ingeschat in de eerste identificatiefase, noch in de

fase van de realiteitsbewustwording. Er werd bij geen enkele cliënt een disharmonisch SEO-R

profiel vastgesteld. Na afname van Vineland-II werd nagegaan op welk van de vijf adaptieve

niveau’s de cliënten functioneerden: laag, matig laag, adequaat, matig hoog en hoog. Eén

cliënt (4,2%) functioneerde op een matig laag adaptief niveau en de overige 23 cliënten

(95,8%) functioneerden op een laag adaptief niveau. Van deze 23 cliënten vertoonden 6

cliënten (26,1%) een ernstig tekort, 14 cliënten (60,9%) een matig tekort en 3 cliënten (13%)

een mild tekort in adaptieve vaardigheden.

Voor beide luiken werd een multivariate analyse uitgevoerd, die aantoonde dat de

aanwezigheid van psychiatrische of gedragsproblemen, de leeftijd en het geslacht van de

cliënten de totale uitkomst van de SEO-R, de klinische inschatting en de totale uitkomst van

de Vineland-II, weergegeven door de Adaptive Behavior Composite, niet significant

beïnvloedden (tabel 10). De mate van verstandelijke beperking had geen significante invloed

op de totale uitkomst van de SEO-R en de klinische inschatting, maar wel op de totale

uitkomst van de Vineland-II (F (2,16)= 3.980, p<.05).
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Tabel 10: Multivariate analyse (MANCOVA)

Type
III Sum of

Squares df
Mean

Square F Sig.

Bijkomende
problemen

Totale uitkomst SEO-R 1,784E-
005

1 1,784E-
005

,000 ,995
Klinisch inschatting SEO-R ,019 1 ,019 ,033 ,858
Adaptive Behavior Composite ,444 1 ,444 ,005 ,945

Mate van
VB

Totale uitkomst SEO-R 1,180 2 ,590 1,399 ,275
Klinisch inschatting SEO-R 2,159 2 1,080 1,923 ,179
Adaptive Behavior Composite 710,402 2 355,20

1
3,980* ,040

Leeftijd
Totale uitkomst SEO-R ,287 1 ,287 ,681 ,421
Klinisch inschatting SEO-R ,023 1 ,023 ,041 ,843
Adaptive Behavior Composite 16,513 1 16,513 ,185 ,673

Geslacht
Totale uitkomst SEO-R ,171 1 ,171 ,406 ,533
Klinisch inschatting SEO-R ,208 1 ,208 ,371 ,551
Adaptive Behavior Composite 145,146 1 145,14

6
1,626 ,220

Mate van
VB *
Problemen

Totale uitkomst SEO-R ,104 2 ,052 ,124 ,885
Klinisch inschatting SEO-R 1,075 2 ,538 ,957 ,405
Adaptive Behavior Composite 23,214 2 11,607 ,130 ,879

Om de leesbaarheid van de resultaten te verhogen, werd er een opsplitsing gemaakt voor

de twee soorten validiteit die werden nagegaan. Eerst zullen de analyses voor de

soortgenootvaliditeit behandeld worden, daarna de analyses voor de gelijktijdige

criteriumvaliditeit. De resultaten werden bekeken voor de volledige groep (N=24), maar

daarnaast werden ook exploratief de verschillen nagegaan tussen cliënten met (N=8) en

zonder (N=16) bijkomende psychiatrische of gedragsproblemen.

Bovendien werd er ook gecontroleerd op de aanwezigheid van outliers. Aangezien geen

enkele meetwaarde drie standaarddeviaties boven of onder het gemiddelde lag, was er geen

sprake van univariate outliers. In het luik van het onderzoek naar de soortgenootvaliditeit

werden echter wel vier multivariate outliers gedetecteerd met een Cook’s Distance groter dan

.167 (4/n). Dit werd bovendien bevestigd door de analyse van het scatterplot.

4.1. RESULTATEN SOORTGENOOTVALIDITEIT

In het luik van het onderzoek naar de soortgenootvaliditeit werden de Pearson’s

correlatietest, de Spearman’s rangcorrelatietest en een regressieanalyse uitgevoerd. In de

eerste plaats werden zowel Pearson’s correlaties als Spearman’s rangcorrelaties nagegaan
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tussen de totale uitkomst van de SEO-R en de Adaptive Behavior Composite, die gezien kan

worden als de totale uitkomst van de Vineland-II (tabel 11). Er bleek een significante

Spearman’s rangcorrelatie te bestaan voor de totale groep (rs=.485, p<.05) en de groep zonder

psychiatrische of gedragsproblemen (rs=.564, p<.05). Voor de groep zonder multivariate

outliers werd er zowel een significante Pearson’s correlatie (r= .586, p<.05) als een

significante Spearman’s rangcorrelatie (rs=.522, p<.05) vastgesteld. Deze waarden wijzen

volgens de normen van Guilford op een duidelijk verband.

Tabel 11: Correlaties tussen Totale uitkomst SEO-R en Adaptive Behavior Composite

Totaal
(N=24)

Groep zonder
bijkomende
problemen
(N=16)

Groep met
bijkomende
problemen
(N=8)

Groep
zonder
outliers
(N=20)

Totale uitkomst SEO-R
& Adaptive Behavior
Composite

Pearson ,288 ,442 -,109 ,586*
Sig. (2-tailed) ,172 ,087 ,798 ,007

Spearman ,485* ,564* ,127 ,522*
Sig. (2-tailed) ,016 ,023 ,765 ,018

Met een regressie-analyse werd nagegaan of de totale Vineland-II-score, uitgedrukt in de

Adaptive Behavior Composite, de totale score op de SEO-R voorspelt (tabel 12). Dit bleek

enkel het geval te zijn na het elimineren van outliers (F(1,18)=9.140, p<.01). Het

regressiemodel is aldus bruikbaar om de totale score op de SEO-R te voorspellen, maar de

voorspelling is qua sterkte matig: 33,7 procent van de variantie in de totale score op de SEO-

R kan voorspeld worden op grond van de totale score op de Vineland-II (R2=.337). Er is ook

slechts sprake van een zwak verband (t=3.023, p<.01)(tabel 13).
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Tabel 12: Regressie-analyse Adaptive Behavior Composite en SEO-R totaal

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Totaal (N=24)
Regression ,775 1 ,775 1,991 ,172
Residual 8,559 22 ,389
Total 9,333 23

Groep zonder
bijkomende
problemen (N=16)

Regression 1,513 1 1,513 3,397 ,087
Residual 6,237 14 ,445
Total 7,750 15

Groep met
bijkomende
problemen (N=8)

Regression ,018 1 ,018 ,072 ,798
Residual 1,482 6 ,247
Total 1,500 7

Groep zonder outliers
(N=20)
R=.580  & R2=.337

Regression 2,964 1 2,964 9,140 ,007*

Residual 5,836 18 ,324
Total 8,800 19

Tabel 13: Coëfficiëntentabel groep zonder outliers

Groep zonder outliers Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1
(Constant) -,011 ,808 -,014 ,989
Adaptive Behavior
Composite

,052 ,017 ,580 3,023 ,007*

Daarnaast werden de correlaties nagegaan tussen de totale uitkomst van de SEO-R en de

vier domeinen van de Vineland-II, uitgedrukt in v-scale scores (tabel 14). Voor de totale

groep en de groep met psychiatrische of gedragsproblemen werden er geen significante

Pearson’s correlaties noch Spearman’s rangcorrelaties gevonden. Voor de groep zonder

psychiatrische of gedragsproblemen was er een duidelijk verband tussen de totale uitkomst op

de SEO-R en het domein ‘Socialisatie’ van de Vineland-II (r=.522, p<.05 en rs=.586, p<.05).

Dit verband vinden we ook terug bij de groep zonder multivariate outliers (r=.489, p<.05 en

rs=.514, p<.05). Bovendien werden er in de groep zonder multivariate outliers ook

significante correlaties vastgesteld tussen de totale uitkomst op de SEO-R en het domein

‘Dagelijkse Vaardigheden’ (r=.482, p<.05 en rs=.507, p<.05). Na het toepassen van de

Bonferroni-correctie bleek echter geen enkele waarde nog significant te zijn.
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Tabel 14: Correlaties tussen Totale uitkomst SEO-R en vier domeinen Vineland-II

Totaal
(N=24)

Groep zonder
bijkomende
problemen
(N=16)

Groep met
bijkomende
problemen
(N=8)

Groep
zonder
outliers
(N=20)

Totale uitkomst SEO-R
& V-scale score
Communicatie

Pearson ,200 ,293 ,061 ,370
Sig. (2-tailed) ,348 ,270 ,887 ,109

Spearman ,228 ,359 -,064 ,328
Sig. (2-tailed) ,285 ,172 ,881 ,158

Totale uitkomst SEO-R
& V-scale score
Dagelijkse VH

Pearson ,203 ,416 -,179 ,483*
Sig. (2-tailed) ,341 ,109 ,672 ,031

Spearman ,397 ,487 ,000 ,507*
Sig. (2-tailed) ,055 ,056 1,000 ,022

Totale uitkomst SEO-R
& V-scale score
Socialisatie

Pearson ,342 ,522* -,189 ,489*
Sig. (2-tailed) ,102 ,038 ,655 ,029

Spearman ,384 ,586*
**

-,065 ,514*
Sig. (2-tailed) ,064 ,017 ,879 ,020

Totale uitkomst SEO-R
& V-scale score
Motoriek

Pearson ,115 ,364 -,265 ,259
Sig. (2-tailed) ,591 ,166 ,526 ,271

Spearman ,276 ,478 -,126 ,040
Sig. (2-tailed) ,191 ,061 ,766 ,081

Daarnaast werden de correlaties nagegaan tussen de totale uitkomst van de SEO-R en de

elf subdomeinen van de Vineland-II, uitgedrukt in leeftijdsequivalenten (tabel 15). Er werden

voor de totale groep significante correlaties vastgesteld tussen de totale uitkomst van de SEO-

R en het subdomein ‘Huishoudelijke Dagelijkse Vaardigheden’ (r=.503, p<.05 en rs=.467,

p<.05), ‘Interpersoonlijke Relaties’ (rs=.421, p<.05) en ‘Grove Motoriek’ (r=.441, p<.05) van

de Vineland-II. Deze correlaties werden sterker en/of significanter teruggevonden bij de groep

zonder psychiatrische of gedragsproblemen en de groep zonder outliers. Deze waarden wijzen

volgens de normen van Guilford op een duidelijk verband. Voor de groep met psychiatrische

of gedragsproblemen werden geen significante correlaties gevonden. Om de leesbaarheid van

de tabel te verhogen, werden enkel bij de significante correlaties de tweezijdige

overschrijdingskansen vermeld. Na het toepassen van de Bonferroni-correctie waren er geen

signicante waarden meer.
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Tabel 15: Correlaties tussen Totaal SEO-R en elf subdomeinen Vineland-II

Totaal (N=24) Groep zonder
bijkomende
problemen
(N=16)

Groep met
bijkomende
problemen
(N=8)

Groep zonder
outliers
(N=20)

Totale uitkomst SEO-R
& LE Com (Rec)

Pearson ,222 ,202 ,309 ,319
Spearman ,280 ,272 ,317 ,364

Totale uitkomst SEO-R
& LE Com (Exp)

Pearson ,168 ,283 -,036 ,252
Spearman ,231 ,363 ,000 ,317

Totale uitkomst SEO-R
& LE Com (Geschr)

Pearson ,106 ,148 ,107 ,162
Spearman ,078 ,188 ,000 ,100

Totale uitkomst SEO-R
& LE DagVH (Pers)

Pearson ,280 ,482 -,434 ,321
Spearman ,276 ,488 -,378 ,291

Totale uitkomst SEO-R
& LE DagVH (Huish)

Pearson ,503* (p=,012) ,545*(p=,029) ,482 ,590* (p=,006)
Spearman ,467* (p=,021) ,495 ,504 ,531*(p=,016

)Totale uitkomst SEO-R
& LE DagVH (Mij)

Pearson ,036 ,005 ,175 ,138
Spearman ,237 ,222 ,504 ,312

Totale uitkomst SEO-R
& LE Soc (Interpers)

Pearson ,397 ,503*(p=,043) -,141 ,420
Spearman ,421* (p=,041) ,533* (p=,033) -,126 ,467*(p=,038)

Totale uitkomst SEO-R
& LE Soc (Spel)

Pearson ,282 ,379 -,002 ,388
Spearman ,330 ,403 ,317 ,420

Totale uitkomst SEO-R
& LE Soc (Coping)

Pearson ,097 ,142 -,272 ,295
Spearman ,194 ,265 -,252 ,268

Totale uitkomst SEO-R
& LE Mot (Grof)

Pearson ,441* (p=.031) ,519*(p=,040) ,349 ,536*(p=,015)
Spearman ,346 ,423 ,201 ,485*(p=,030)

Totale uitkomst SEO-R
& LE Mot (Fijn)

Pearson ,295 ,383 ,038 , 365
Spearman ,228 ,313 -,063 ,320

Naar analogie met voorgaande paragraaf werden de correlaties nagegaan tussen de dertien

domeinen van de SEO-R en de totale uitkomst van de Vineland-II, uitgedrukt in de Adaptive

Behavior Composite (ABC) (tabel 16). Er werden voor de totale groep significante correlaties

teruggevonden tussen de Adaptive Behavior Composite en domein 1 (rs=.502, p<.05), domein

2 (rs=.406, p<.05), domein 3 (rs=.531, p<.01), domein 4 (rs=.430, p<.05), domein 5 (rs=.410,

p<.05), domein 7 (rs=.532, p<.01), domein 8 (rs=.564, p<.01), domein 9 (rs=.455, p<.05),

domein 10 (rs=.500, p<.05) en domein 13 (rs=.449, p<.05) van de SEO-R. Deze duidelijke

verbanden werden ook vastgesteld bij de groep zonder psychiatrische of gedragsproblemen en

de groep zonder outliers, met uitzondering van een significante correlatie tussen de Adaptive

Behavior Composite en domein 2 en domein 7. Na het elimineren van outliers werd er echter

wel een (bijkomende) significante correlatie gevonden tussen de Adaptive Behavior



57

Composite en domein 6 en domein 11 van de SEO-R. De significante correlatie tussen de

Adaptive Behavior Composite en domein 6 werd ook teruggevonden in de groep zonder

psychiatrische of gedragsproblemen. Alle significante waarden wijzen volgens de normen van

Guilford op een duidelijk verband, met uitzondering van de correlatiewaarden tussen de

Adaptive Behavior Composite en domein 8 van de SEO-R in de groep zonder psychiatrische

of gedragsproblemen (rs=.793, p<.001) en in de groep zonder outliers (rs=.711, p<.001)

enerzijds en domein 9 in de groep zonder outliers (rs=.701, p<.001) anderzijds. Deze laatste

drie waarden wijzen volgens de normen van Guilford op een sterk verband. Bovendien blijven

enkel deze drie waarden significant na het toepassen van de Bonferroni-correctie (p<.0038).

Domein 12 is het enige domein van de SEO-R dat in geen enkel van de vier groepen

significante correlaties vertoont met de Adaptive Behavior Composite. Bovendien werden er

voor de groep met psychiatrische of gedragsproblemen geen significante correlaties

gevonden. Om de leesbaarheid van de tabel te verhogen, werden enkel bij de significante

correlaties de tweezijdige overschrijdingskansen vermeld.
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Tabel16: Correlaties tussen 13 domeinen SEO-R en Adaptive Behavior Composite Vineland-II

Totaal (N=24) Groep zonder
bijkomende
problemen
(N=16)

Groep met
bijkomende
problemen
(N=8)

Groep zonder
outliers
(N=20)

Domein 1 SEO-R &
ABC Vineland-II

Pearson ,388 ,519*(p=,039) ,161 ,405
Spearman ,502* (p=,012) ,558*(p=,025) ,538 ,465*(p=,039)

Domein 2 SEO-R &
ABC Vineland-II

Pearson ,388 ,353 ,024 ,246
Spearman ,406* (p=,049) ,445 ,348 ,396

Domein 3 SEO-R &
ABC Vineland-II

Pearson ,358 ,461 ,238 ,426
Spearman ,531*(p=,008) ,554*(p=,026) ,558 ,528*(p=,017)

Domein 4 SEO-R &
ABC Vineland-II

Pearson ,261 ,169 ,501 ,305
Spearman ,430*(=,036) ,298 ,604 ,43

6Domein 5 SEO-R &
ABC Vineland-II

Pearson ,230 ,310 ,057 ,452*(p=,045)
Spearman ,410*(p=,046) ,431 ,304 ,564*(p=,010

)Domein 6 SEO-R &
ABC Vineland-II

Pearson ,173 ,416 -,135 ,553*(p=,012)
Spearman ,306 ,499*(p=,049) ,227 ,563*(p=,010)

Domein 7 SEO-R &
ABC Vineland-II

Pearson ,362 ,225 ,027 ,187
Spearman ,532*(p=,007) ,328 ,317 ,306

Domein 8 SEO-R &
ABC Vineland-II

Pearson ,223 ,687*(p=,003) -,345 ,590*(p=,006)
Spearman ,564*(p=,004) ,793*(p=,000) ,152 ,711*(p=,000)

Domein 9 SEO-R &
ABC Vineland-II

Pearson ,347 ,478 ,104 ,559*(p=,010)
Spearman ,455*(p=,026) ,566*(p=,022) ,329 ,701*(p=,001)

Domein 10 SEO-R &
ABC Vineland-II

Pearson ,067 356 -,048 ,459*(p=,042)
Spearman ,500*(p=,013) ,561*(p=,024) ,014 ,619*(p=,004)

Domein 11 SEO-R &
ABC Vineland-II

Pearson ,174 ,431 ,238 ,514*(p=,020)
Spearman ,288 ,490 ,558 ,562*(p=,010)

Domein 12 SEO-R &
ABC Vineland-II

Pearson ,256 ,108 -,055 ,244
Spearman ,173 ,274 ,166 ,400

Domein 13 SEO-R &
ABC Vineland-II

Pearson ,285 ,207 ,100 ,334
Spearman ,449*(p=,028) ,487 ,166 ,569*(p=,009)

Ten slotte werden de correlaties nagegaan tussen de dertien domeinen van de SEO-R en

de elf subdomeinen van de Vineland-II. Gezien de grootte van deze analyse worden enkel de

correlaties tussen de meest belangrijke subdomeinen van de Vineland-II en de domeinen van

de SEO-R besproken. Voor de output van de correlaties van de totale groep, de groep

zonder/met psychiatrische of gedragsproblemen en de groep zonder outliers wordt verwezen

naar bijlage 12.
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Aangezien de correlatie tussen het domein ‘Socialisatie’ van de Vineland-II en de SEO-R

als meest belangrijke kan beschouwd worden, wordt er in wat volgt dieper ingegaan op de

subdomeinen horende bij dit domein. Er werd een significante correlatie gevonden tussen het

subdomein ‘Interpersoonlijke Relaties’ van de Vineland-II en domein 1 (r=.523, p<.01 en

rs=.577, p<.01), domein 4 (r=.430, p<.05 en rs=.504, p<.05), domein 6 (r=.425, p<.05),

domein 7 (r=.433, p<.05 en rs =.519, p<.01), domein 9 (r=.587, p<.01 en rs=.595, p<.01) en

domein 10 (rs=.463, p<.05) van de SEO-R. Het subdomein ‘Spel & Vrije Tijd’ vertoonde een

significante correlatie met domein 1 (r=.447, p<.05 en rs=.465, p<.05), domein 3 (r=.429,

p<.05 en rs=.477, p<.05), domein 4 (rs=.452, p<.05), domein 9 (r=.413, p<.05 en rs=.465,

p<.05), domein 10 (rs=.458, p<.05) en domein 13 (rs=.413, p<.05). Deze bevindingen werden

ook teruggevonden in de groep zonder psychiatrische of gedragsproblemen en in de groep

zonder outliers. Er werden voor de totale groep geen significante correlaties gevonden tussen

het subdomein ‘Coping’ van de Vineland-II en de domeinen van de SEO-R. Een significante

correlatie werd echter wel waargenomen tussen het subdomein ‘Coping’ van de Vineland-II

en domein 8 (rs=.586, p<.05) van de SEO-R in de groep zonder psychiatrische of

gedragsproblemen en tussen het subdomein ‘Coping’ van de Vineland-II en domein 9

(rs=.494, p<.05) en 12 (rs=.559, p<.01) van de SEO-R in de groep zonder outliers. Al deze

correlaties wijzen volgens de normen van Guilford op een duidelijk verband. Echter, na het

toepassen van de Bonferroni-correctie bleek geen enkele correlatiewaarde nog significant.

Andere opvallende vaststellingen zijn enerzijds de significante correlaties tussen de

subdomeinen ‘Persoonlijke Dagelijkse Vaardigheden’, ‘Huishoudelijke Dagelijkse

Vaardigheden’ en ‘Grove Motoriek’ van de Vineland-II en een groot aantal domeinen van de

SEO-R en anderzijds het ontbreken van significante correlaties tussen de subdomeinen

‘Receptieve Communicatie’ en ‘Expressieve Communicatie’ van de Vineland-II en de

domeinen van de SEO-R.

4.2. RESULTATEN GELIJKTIJDIGE CRITERIUMVALIDITEIT

Voor de statistische analyses in het luik van de gelijktijdige criteriumvaliditeit werden de

Pearson’s correlatietest, de Spearman’s rangcorrelatietest, de Intraclass correlatie-

coëfficiënten, de t-test, de Wilcoxon signed-rank test, de Cohen’s Kappa-waarden,

kruistabellen, de Chi-kwadraattest en de Fisher-Freeman-Halton Exact Test nagegaan.

Allereerst werden de twee correlatietesten uitgevoerd (tabel 17). Volgens de normen van

Guilford werden er duidelijke verbanden opgemerkt tussen de totale uitkomst van de SEO-R
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en de klinische inschatting en dit voor zowel de totale groep (r=.598, p<.01 en rs=.573, p<.01)

als de groep zonder psychiatrische of gedragsproblemen (r=.653, p<.01 en rs=.636, p<.01).

Tabel 16: Correlaties tussen totale uitkomst SEO-R en klinische inschatting

Totaal
(N=24)

Groep zonder
bijkomende
problemen
(N=16)

Groep met
bijkomende
problemen
(N=8)

Totale uitkomst SEO-R
& Klinische Inschatting

Pearson ,598* ,653* ,361
Sig. (2-tailed) ,002 ,006 ,379

Spearman ,573* ,636* ,364
Sig. (2-tailed) ,003 ,008 ,376

Om de mate van exacte overeenkomst tussen de globale score op de SEO-R en de

klinische inschatting na te gaan, werd gebruik gemaakt van de Intraclass

correlatiecoëfficiënten (ICC) (tabel 18). Met een Intraclass correlatie van .588 (p<.001) is er,

rekening houdend met de normen van Landis en Koch (1977), voor de totale groep sprake van

een redelijke overeenstemming. Voor de groep zonder psychiatrische of gedragsproblemen is

er met een Intraclass correlatie van .646 (p<.01) sprake van een goede overeenstemming.

Voor de groep met psychiatrische of gedragsproblemen werd er geen significante

overeenstemming vastgesteld (p=.183).

Tabel 17: ICC voor totale uitkomst SEO-R en klinische inschatting

N
Intraclass

Correlation

95% Confidence Interval F Test with True Value 0
Lower
Bound

Upper
Bound

Value df1 df2 Sig

Single M 24 ,588* ,251 ,798 3,857 23 23 ,001*
Average M 24 ,741 ,402 ,888 3,857 23 23 ,001
Single M 16 ,646* ,238 ,860 4,650 15 15 ,003*
Average M 16 ,785 ,385 ,925 4,650 15 15 ,003
Single M 8 ,343 -,419 ,822 2,043 7 7 ,183
Average M 8 ,511 -1,444 ,902 2,043 7 7 ,183

Voor de volledigheid werd ook de Cohen’s Kappa berekend. Deze maat corrigeert voor

een scheve verdeling binnen de cellen en voor kansovereenstemming. In tabel 20 werd voor

de totale groep een Kappa-waarde van .318 (p<.05) en voor de groep zonder psychiatrische of

gedragsproblemen een Kappa-waarde van .341 (p<.05) teruggevonden, die volgens de
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normen van Landis en Koch (1977) duiden op een matige overeenstemming. In de groep met

psychiatrische of gedragsproblemen werd geen significante overeenstemming gevonden

(p=.475).

Tabel 18: Cohen's Kappa-waarden

Cohen’s Kappa
Kappa-

Value
Asymp. Std.

Errora
Approx.

Tb
Approx.

Sig.
Totale groep (N=24)

Kappa
,318 ,163 2,214 ,027*

Groep zonder bijkomende problemen (N=16) ,341 ,184 2,115 ,034*
Groep met bijkomende problemen (N=8) ,200 ,313 ,715 ,475

Ter controle werd de paired sampled t-test nagegaan voor de drie groepen. Deze test

bleek voor geen van de drie groepen significant (tabel 19), waaruit besloten kan worden dat

de gemiddelde resultaten op de SEO-R niet systematisch verschillen van de beoordeling door

een clinicus. Daarnaast werd ook de Wilcoxon signed-rank test nagegaan als alternatief voor

de gepaarde t-test, aangezien deze test geen normaal verdeelde data veronderstelt en gebruikt

mag worden bij ordinale data.  Ook deze test bleek  niet significant.

Tabel 19: Paired Sampled t-test voor totale uitkomst SEO-R en klinische inschatting

Totale uitkomst
SEO-R

-
Klinische

inschatting

Paired Differences

t df
Sig. (2-
tailed)

Mean Std.
Dev.

Std.
Error
Mean

95% Confidence Interval
of the Difference

Lower Upper
Totale groep
(N=24)

,167 ,637 ,130 -,102 ,436 1,282 23 ,213

G
Groep zonder bijk.
Problemen (N=16)

-,188 ,655 ,164 -,537 ,162 -1,145 15 ,270

Groep met bijk.
Problemen (N=8)

-,125 ,641 ,227 -,661 ,411 -,552 7 ,598

Ten slotte werden ook de kruistabellen opgevraagd met in de rijen de emotionele

ontwikkelingsfasen die men bekomt na afname van de SEO-R en in de kolommen de fasen

die men bekomt na een klinische inschatting (tabel 21). De kruistabellen voor de groep zonder

en de groep met psychiatrische of gedragsproblemen zijn terug te vinden in bijlage 13. In de

totale groep kregen 14 cliënten (58,33%) dezelfde ontwikkelingsleeftijd op basis van afname

van de SEO-R als op basis van de klinische inschatting. Zeven cliënten (29,17%) kregen een
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hogere inschatting van hun emotioneel ontwikkelingsniveau na afname van de SEO-R en drie

cliënten (12,5%) werden hoger ingeschat door de clinicus. Bovendien kon uit de kruistabel

worden afgeleid dat hoe lager de fase was, hoe meer overeenstemming er was tussen de score

op de SEO-R en de klinische inschatting. Een Chi-kwadraattoest werd gebruikt om de

kruistabellen te analyseren en om statistisch na te gaan of er een verband bestaat tussen de

twee variabelen. Voor de totale groep bleek er een significante samenhang te bestaan tussen

de totale score op de SEO-R en de klinische inschatting (χ2(6)=14.595, p<.05). De Chi-

kwadraattoets is in de huidige opzet echter niet nauwkeurig aangezien er niet voldaan werd

aan de twee voorwaarden (tabel 22: a.,b.,c.). Een correcter resultaat werd teruggevonden bij

de Fisher-Freeman-Halton Exact test, die voor de totale groep tweezijdig significant was

(p<.05).
Tabel 20: Kruistabel klinische inschatting en totale uitkomst SEO-R voor de totale groep

Klinische inschatting
emotioneel

ontwikkelingsniveau
Totaal1 2 3 4

Totale uitkomst
SEO-R

1 2 0 0 0 2
2 2 8 2 0 12
3 0 5 4 1 10

Totaal 4 13 6 1 24

Tabel 21: Chi-kwadraat toets

Chi-square test
Chi-

Square df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Fisher’s Exact Test

Value Exact Sig.(2-sided)
Totale groep (N=24)

Kappa
14,595a 6 ,024* 10,684 ,042*

Groep zonder bijkomende
problemen (N=16)

12,056b 6 ,061 8,772 ,118

Groep met bijkomende problemen
(N=8)

1,076c 2 ,587 1,508 1,000

a. 10 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08.
b. 12 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13.
c. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25.
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DEEL 5: CONCLUSIE

5.1. SAMENVATTING EN BESPREKING RESULTATEN

Bij de bespreking van de resultaten zal eerst dieper worden ingegaan op de resultaten in

het luik van de soortgenootvaliditeit. Daarna zullen de resultaten in het luik van de

gelijktijdige criteriumvaliditeit besproken en toegelicht worden. Ten slotte zullen er enkele

algemene bevindingen geformuleerd worden.

5.1.1. Soortgenootvaliditeit

Er werd een positieve correlatie vastgesteld tussen de emotionele ontwikkeling en de

adaptieve vaardigheden van een persoon. Hoe hoger de emotionele ontwikkeling, hoe meer

adaptieve vaardigheden een persoon beheerst. Dit verband werd verder uitgespit door het

nagaan van de correlaties tussen totale schaalscores en domeinen en subdomeinen en tussen

de domeinen van de SEO-R en de subdomeinen van de Vineland-II.

Indien er een onderscheid werd gemaakt tussen cliënten met en zonder bijkomende

psychiatrische of gedragsproblemen werd er een positief verband gevonden tussen de SEO-R

en het Vineland-II domein Socialisatie. Dit verband werd ook teruggevonden na het

verwijderen van outliers. Bovendien werd er in deze laatste onderzoeksgroep ook een

significant verband zichtbaar tussen de SEO-R en het Vineland-II domein Dagelijkse

Vaardigheden. Deze bevindingen werden verder bevestigd door het ontbreken van een

significante correlatie met het domein van de Vineland-II dat geen emotionele aspecten

omvat: het domein Motoriek. Met uitzondering van het ontbreken van een duidelijk verband

tussen het Vineland-II domein Communicatie en de totale uitkomst op de SEO-R sluiten deze

resultaten aan bij de vooropgestelde hypothesen.

Daarnaast werden de correlaties nagegaan tussen enerzijds de totale uitkomst van de

SEO-R en de elf subdomeinen van de Vineland-II en anderzijds tussen de totale uitkomst van

de Vineland-II en de dertien domeinen van de SEO-R. Er werden duidelijke verbanden

vastgesteld tussen de totale uitkomst van de SEO-R en het subdomein Huishoudelijke

Dagelijkse Vaardigheden, Interpersoonlijke Relaties en Grove Motoriek van de Vineland-II.

Bovendien werden er duidelijke verbanden vastgesteld tussen de totale uitkomst van de

Vineland-II en alle domeinen van de SEO-R, met uitzondering van domein 12, ‘Morele

ontwikkeling’. In de groep zonder psychiatrische of gedragsproblemen en in de groep zonder
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outliers werd een sterk verband opgemerkt tussen de totale uitkomst van de Vineland-II en de

domeinen ‘Communicatie” en ‘Differentiatie van emoties” van de SEO-R.

Bovendien werden er duidelijke verbanden vastgesteld tussen de subdomeinen

‘Interpersoonlijke Relaties’ en ‘Spel & Vrije Tijd’ van de Vineland-II en enkele domeinen

van de SEO-R. Deze resultaten bespreken meer in detail het verband tussen het domein

‘Socialisatie’ van de Vineland-II en de SEO-R. Ook het hierboven besproken verband tussen

het domein ‘Dagelijkse Vaardigheden’ en de SEO-R werd verder uitgespit en er werd

vastgesteld dat er een duidelijk verband was tussen de subdomeinen ‘Persoonlijke Dagelijkse

Vaardigheden’ en ‘Huishoudelijke Dagelijkse Vaardigheden’ van de Vineland-II en een groot

aantal domeinen van de SEO-R. Daarnaast werden er significante correlaties verwacht tussen

de subdomeinen van het Vineland-II domein ‘Communicatie’ en enkele domeinen van de

SEO-R, maar deze verbanden bleken niet significant.

Ten slotte werd met een regressie-analyse nagegaan of de totale score op de Vineland-II

de totale score op de SEO-R voorspelt. Dit bleek enkel het geval te zijn na het elimineren van

outliers. Een toename van de totale score van de Vineland-II hangt samen met een toename op

de totale score van de SEO-R. De sterkte van de voorspelling en het verband was echter zwak.

Bovendien moet worden opgemerkt dat deze lineaire regressie ons louter iets zegt over een

mogelijk verband, zonder besluiten te trekken over de causaliteit van dit verband.

Op basis van het onderzoek van La Malfa et al. (2009) werd een positieve correlatie

verwacht tussen de globale scores van de SEO-R en de Vineland-II. Daarnaast werd

aangenomen dat de domeinen ‘Communicatie’, ‘Dagelijkse Vaardigheden’ en ‘Socialisatie’

van de Vineland-II positief zouden correleren met de SEO-R. Met uitzondering van het

ontbreken van een verband tussen de totale score van de SEO-R en het Vineland-II domein

‘Communicatie’, bleken deze hypotheses bevestigd te kunnen worden. Bovendien werd er

ook gekeken naar de domeinen en subdomeinen. Deze analyses verduidelijkten de eerder

vastgestelde verbanden.

5.1.2. Gelijktijdige criteriumvaliditeit

Er werd een duidelijk verband vastgesteld tussen de globale scores van de SEO-R en de

klinische inschattingen van het emotionele ontwikkelingsniveau door getrainde psychologen,

orthopedagogen of psychiaters. Bovendien was er sprake van een redelijke overeenstemming

tussen de globale score op de SEO-R en de klinische inschatting in de totale groep tot een
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goede overeenstemming in de groep zonder psychiatrische of gedragsproblemen. Daarnaast

werd vastgesteld dat de gemiddelde resultaten op de SEO-R niet systematisch verschillen van

de beoordeling door een clinicus. Met behulp van kruistabellen kon worden vastgesteld dat

58,33 procent van cliënten dezelfde emotionele ontwikkelingsleeftijd kreeg op basis van

afname van de SEO-R als op basis van de klinische inschatting. Bovendien kon uit deze

kruistabellen worden afgeleid dat hoe lager de fase was die men verkreeg na afname van de

SEO-R, hoe meer overeenstemming er was tussen deze SEO-R score en de klinische

inschatting. De samenhang tussen deze twee variabelen werd bovendien statistisch bevestigd

door de Fisher-Freeman-Halton Exact test.

5.1.3. Algemeen

De resultaten werden steeds bekeken voor de volledige groep (N=24), maar daarnaast

werden, gestuurd door de aanbeveling van La Malfa et al. (2009), de verschillen tussen

cliënten met (N=8) en cliënten zonder (N=16) psychiatrische of gedragsproblemen exploratief

nagegaan. Bovendien werd er ook gecontroleerd op de aanwezigheid van outliers. Er werd

vastgesteld dat de resultaten significanter werden indien outliers en/of personen met

psychiatrische of gedragsproblemen werden uitgesloten en dat er nauwelijks significante

resultaten waren indien enkel personen met psychiatrische of gedragsproblemen werden

geanalyseerd. Gezien de beperkte grootte van de steekproef na opdeling in deze groepen,

moeten deze resultaten echter wel met grote omzichtigheid worden bekeken.

Hoewel de SEO-R-variabele beschouwd kan worden als een variabele op intervalniveau

(zie 3.4.), lijkt de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt in dit onderzoek meer geschikt dan de

correlatiecoëfficiënt van Pearson, aangezien Spearman’s rang gebruikt mag worden voor de

analyse van ordinale variabelen.

Gezien het grote aantal correlaties dat werd getoetst, werd de Bonferroni-correctie

toegepast. Deze correctie voorkomt dat er enkel op basis van toeval een verschil wordt

gevonden. De kans werd aldus kleiner dat ten onrechte de nulhypothese verworpen wordt en

daarmee ten onrechte een effect wordt aangewezen (type I fout). Na het toepassen van deze

correctie bleven er nog nauwelijks significante resultaten overeind. Nadelen verbonden aan

deze Bonferroni-correctie is dat ze te conservatief blijkt te zijn, gezien het beschouwd wordt

als de strengst mogelijke correctiemethode, en dat de kans op type II fouten toeneemt (Shi,

Pavey & Carter, 2012).
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De resultaten in het luik van het onderzoek naar de soortgenootvaliditeit in deze

masterproef zijn grotendeels in lijn met deze van het onderzoek door La Malfa et al. (2009), al

zijn er ook verschillen. Zo ontbreekt er in dit onderzoek een correlatie tussen het Vineland-II

domein Communicatie en de totale score van de SEO-R en zijn de significante correlaties

minder sterk. Deze verschillen kunnen mogelijk verklaard worden door een aantal factoren.

Allereerst wordt gewerkt met twee verschillende versies van de gehanteerde instrumenten. De

SEO werd vervangen door de SEO-R en de VABS werd vervangen door de Vineland-II.

Bovendien werden in het onderzoek van La Malfa et al. de ruwe scores op de VABS omgezet

naar leeftijdsequivalenten voor de domeinen en het totaal, waar deze leeftijdsequivalenten bij

de Vineland-II enkel konden berekend worden voor de subdomeinen.

Daarnaast is er ook een verschil in de onderzoeksgroep. Personen met psychiatrische

problemen of gedragsstoornissen worden niet uitgesloten in dit onderzoek, waar dat wel het

geval was in het onderzoek van La Malfa et al. Daarenboven is er ook een verschil in de mate

van verstandelijke beperking. Zo zijn er in dit onderzoek bijvoorbeeld personen met een licht

verstandelijke beperking, dit in tegenstelling tot het onderzoek van La Malfa et al., en waren

er in het onderzoek van La Malfa et al. procentueel meer personen met een matig tot ernstig

verstandelijke beperking. Bij de analyse van de kruistabellen werd vastgesteld dat er meer

overeenstemming was bij een lagere emotionele ontwikkeling. Mogelijks wijst dit gegeven op

het feit dat het inschatten van de emotionele ontwikkelingsfase bij mensen met een lagere

emotionele ontwikkeling minder complex is, wat een mogelijke verklaring zou kunnen zijn

voor de hogere correlaties in het onderzoek van La Malfa et al. De cliënten die deelnamen aan

dit onderzoek verblijven ook in één voorziening, waar er in het onderzoek van La Malfa et al.

verschillende voorzieningen werden aangesproken. Bovendien is er ook een verschil in de

grootte van de onderzoeksgroep. In het onderzoek van La Malfa et al. waren er 33 deelnemers

en in dit onderzoek zijn er slechts 24 deelnemers. De resultaten zijn erg onderhevig aan

verandering bij een relatief klein onderzoekssample.

Ten slotte was het in het onderzoek van La Malfa et al. niet duidelijk of de SEO en de

VABS door één beoordelaar gescoord werden. Indien dit het geval was, kunnen er vragen

gesteld worden over een mogelijke onbewuste beïnvloeding van de resultaten waardoor er

meer overeenstemming was tussen beide instrumenten.

Naast het bespreken van de algemene bevindingen en resultaten, wordt er in wat volgt

dieper ingegaan op enkele algemene slotbeschouwingen. Bij een gereviseerde versie van een
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schaal hoort ook een nieuw onderzoek naar de psychometrische kenmerken ervan. Na het

onderzoek van La Malfa et al. (2009) over de validiteit van de SEO en naast het onderzoek

van Claes et al. (2012) over de betrouwbaarheid van de SEO-R was er aldus nood aan

aanvullende informatie over de validiteit van de SEO-R.  Bovendien was er reeds langer een

gemis van een observatieschaal met voldoende psychometrische kwaliteiten, die resulteert in

een niveaubepaling van de emotionele ontwikkeling en die bruikbaar is bij personen met een

verstandelijke beperking. Zoals reeds besproken zijn er wel tests en schalen beschikbaar die

min of meer de (sociaal-)emotionele ontwikkeling als meetpretentie hebben (zie 2.3.1.), maar

ofwel werd er bij deze instrumenten (nog) geen onderzoek gedaan naar de psychometrische

eigenschappen (zoals het geval was bij de SEO-R), ofwel zijn ze niet toepasbaar op de

hiervoor vermelde doelgroep, ofwel hebben ze een andere (of ruimere) meetpretentie dan

(louter) de emotionele ontwikkeling. De resultaten van dit onderzoek geven ons, naast de

reeds eerder aangetoonde betrouwbaarheid (Claes et al., 2012), een eerste positieve indruk

over de validiteit van de SEO-R, waardoor deze schaal gestandaardiseerd gebruikt kan

worden als instrument voor het meten van de emotionele ontwikkeling.

In dit onderzoek werd ook de Vineland-II afgenomen, een schaal die adaptieve

gedragingen meet. Hoewel de afname van de Vineland-II veel minder tijd vergt dan de

afname van de SEO-R, bleek dat de informanten toch een grotere meerwaarde toekenden aan

de SEO-R. Een veelgehoord argument was dat de SEO-R een start betekent voor het ontstaan

van een gezamenlijke visie en voor het opstellen van een aangepaste behandeling. De

Vineland-II werd interessant gevonden om de vaardigheden van een persoon na te gaan en in

kaart te brengen, maar dit vonden de informanten minder belangrijk dan de nieuwe inzichten

over de persoon in kwestie en de nieuwe manier van kijken die ze rijker waren na de afname

van de SEO-R. Ten slotte werd door de informanten terecht vastgesteld dat de Vineland-II

slechts vastlegt wat voor iedereen zichtbaar is zonder de onderliggende betekenis of oorzaak

te onderzoeken, waar dit wel het geval is bij de SEO-R.

In voorgaande paragraaf werd de meerwaarde van een afname van een SEO-R ten

opzichte van een klinische inschatting reeds kort belicht. Het leerproces tijdens de afname van

de SEO-R wordt minstens even belangrijk geacht als de uitkomst en het classificatiedoeleinde

lijkt van secundair belang. Het ontstaan van een gezamenlijke visie en nieuwe inzichten, de

aanzet tot handelingsplanning, de nieuwe manier van kijken,… zijn maar enkele zaken die bij

een klinische inschatting niet aan bod komen en die de meerwaarde van een afname

onderstrepen.
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5.2. BEDENKINGEN EN BEPERKINGEN EIGEN ONDERZOEK

Allereerst moet er gewezen worden op de beperkte omvang van de steekproef. Met deze

beperking dient aldus ook rekening te worden gehouden bij de generaliseerbaarheid van de

conclusies. Zeker na opdeling in cliënten met en zonder psychiatrische of gedragsstoornissen,

met een respectievelijke steekproefgrootte van 8 en 16, moeten de resultaten zeer omzichtig

geïnterpreteerd worden.

Hoewel hulpverleners het emotionele ontwikkelingsniveau van hun cliënten meestal

overschatten (Boerhave, Koster & Zaal, 2008), was dit in dit onderzoek slechts bij een beperkt

aantal inschattingen het geval. Een mogelijke verklaring hiervoor is de context waarin de

clinici werken. Tordale is een voorziening waarin de SEO-R en het denken rond emotionele

ontwikkeling reeds geruime tijd is ingebed. Hun kennis van de SEO-R en van de nadelen

verbonden aan een overschatting, heeft er mogelijks voor gezorgd dat er slechts bij drie

cliënten (12,5 %) een hogere fase werd ingeschat.

Tijdens de afnames van de Vineland-II werd opgemerkt dat er vaak een discrepantie is

tussen het gedrag dat iemand stelt ten opzichte van een begeleider en ten opzichte van een

medebewoner. Hier werd tijdens de afnames veel aandacht aan besteed en er werd voldoende

doorgevraagd om een zo volledig mogelijk beeld van de cliënt te krijgen. Het is echter nog

steeds mogelijk dat in sommige gevallen de antwoorden van de informanten gestuurd werden

door hun eigen ervaringen met de cliënt, wat een mogelijke vertekening van de resultaten tot

gevolg kan hebben gehad.

Bovendien was het soms moeilijk om de Vineland-II te scoren, aangezien die gescoord

moet worden op basis van gedrag dat effectief gebeurt (Dijkxhoorn, persoonlijke mededeling,

27 september, 2013; Sparrow et al., 2005). In sommige gevallen was het echter moeilijk na te

gaan of de cliënten het gedrag uit zichzelf vertoonden. Hiermee samenhangend werd

vastgesteld dat de Vineland-II, hoewel er items zijn toegevoegd voor de classificatie van

personen met een verstandelijke beperking, nog steeds erg gericht is op items voor kinderen.

Indien een item gescoord werd, vond het gedrag aldus effectief plaats, maar kon er niet

worden uitgemaakt of het gedrag aangeleerd was doorheen de jaren of zich spontaan, op eigen

initiatief, voordeed. Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor de hogere scores op de

Vineland-II.
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Een laatste beperking van dit onderzoek is dat er slechts twee vormen van validiteit

werden nagegaan, nl. de soortgenootvaliditeit en de gelijktijdige criteriumvaliditeit. Deze

twee soorten geven reeds een duidelijk beeld over de validiteit van de SEO-R, maar het lijkt

aangewezen om in vervolgonderzoek ook andere aspecten van de validiteit na te gaan. Dit

wordt uitgebreider besproken onder suggesties voor wetenschappelijk onderzoek (zie 5.3.1.).

5.3. IMPLICATIES

5.3.1. Suggesties voor wetenschappelijk onderzoek

Allereerst is er een noodzaak om een uitgebreid validiteitsonderzoek uit te voeren in een

representatieve steekproef van voldoende omvang. De onderzoeksgroep moet worden

uitgebreid, bij voorkeur naar minstens 50 deelnemers (T. Sappok, persoonlijke mededeling, 1

april, 2014). Aanvullend onderzoek kan zich naast de soortgenootvaliditeit en de gelijktijdige

criteriumvaliditeit ook richten op de expertvaliditeit en divergente constructvaliditeit. In

onderzoek naar expertvaliditeit wordt onderzocht of experten het instrument als valide

beoordelen. In onderzoek naar divergente constructvaliditeit wordt gekeken naar de

samenhang met een ander instrument, waarbij de correlatie een hoge negatieve waarde of een

lage positieve waarde moet hebben. Een mogelijke piste is het onderzoeken van de divergente

constructvaliditeit door het correleren van de SEO-R met een schaal die agressie meet, bv. de

Storend Gedragsschaal voor Zwakzinnigen (Kraijer & Kema, 1994). In dit geval wordt bij een

lagere emotionele ontwikkeling meer agressie verwacht (T. Sappok, persoonlijke mededeling,

1 april, 2014). Ten slotte kan het interessant zijn om de mate van samenhang tussen de SEO-R

en het niveau van cognitief functioneren te onderzoeken. Met behulp van deze informatie zal

het mogelijk zijn om de cognitieve, adaptieve en emotionele ontwikkeling bij cliënten met

elkaar te vergelijken. Een lage correlatie tussen het niveau van cognitief functioneren en het

emotionele ontwikkelingsniveau zou kunnen aantonen dat een éénzijdige focus op het

cognitieve niveau een éénzijdig en/of vertekend beeld geeft van een cliënt.

Daarnaast zouden er meer cliëntgerelateerde variabelen (bv.: medicatie) moeten worden

opgenomen in de analyse. Verschillende omgevingsvariabelen, zoals bijvoorbeeld leven bij

familie of in een voorziening, zouden in rekening moeten worden gebracht en moeten worden

vergeleken.
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De Vineland-II werd gekozen omwille van de analogie met de studie van La Malfa et al.

(2009). Dit instrument is reeds grondig psychometrisch gevalideerd en enkele domeinen

sluiten nauw aan bij het construct van de SEO-R. Daarnaast zou het onderzoek naar de

soortgenootvaliditeit kunnen worden uitgebreid door het toevoegen van de Experimentele

Schaal voor de Beoordeling van het Sociaal-Emotioneel OntwikkelingsNiveau, de ESSEON-

R (Hoekman et al., 2004). De ESSEON-R is een instrument waarmee men het sociaal-

emotioneel ontwikkelingsniveau kan bepalen en is zowel valide als betrouwbaar (zie 2.3.2.1.).

5.3.2. Implicaties voor de praktijk

Met enige voorzichtigheid kan worden vastgesteld dat de resultaten in het voordeel

wijzen van de soortgenoot- en de gelijktijdige criteriumvaliditeit van de SEO-R, zonder dat er

sprake is van een onweerlegbaar verband. Dit bevestigt dat de emotionele ontwikkeling een

concept is dat samenhangt met, maar niet samenvalt met, noch te vervangen is door de

adaptieve vaardigheden die gemeten worden door de Vineland-II. Bovendien wijzen de

resultaten er ook op dat het afnemen van de schaal een noodzakelijke aanvulling is op een

eventuele klinische inschatting.

Claes et al. (2012) stellen dat een betrouwbare en gevalideerde SEO-R vele voordelen met

zich meebrengt (zie 1.2.). Naast de eerder vastgestelde interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en

interne consistentie (Claes et al., 2012) vormt deze masterproef een eerste beeld over de

validiteit van de SEO-R. Hierdoor kan de dialoog over emotionele ontwikkeling nog meer op

gang komen. Een gevalideerde en betrouwbare SEO-R maakt het bovendien ook mogelijk om

de emotionele ontwikkeling in kaart te brengen en biedt belangrijke aanknopingspunten voor

een zo optimaal mogelijk afgestemde ondersteuning. Met behulp van de SEO-R kan het

niveau van emotionele ontwikkeling bepaald worden, waardoor ook de gedrags- of

psychiatrische problemen verklaard en begrepen kunnen worden en waardoor een effectieve

behandeling kan worden opgestart.

De afname van een SEO-R vormt eigenlijk reeds een groot deel van de

handelingsplanning. Het invullen van de SEO-R kan al een start betekenen voor een

gezamenlijke visie en een perspectief bieden als start van de behandeling. Het proces is aldus

wellicht minstens even belangrijk als de uitkomst. De SEO-R moet vooral gebruikt worden

als een klinisch instrument, met een classificatiedoeleinde van secundair belang.
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Er kan besloten worden dat de SEO-R , indien er enige voorzichtigheid aan de dag gelegd

wordt, wel degelijk gehanteerd kan worden als instrument om het niveau van emotionele

ontwikkeling te bepalen en de behandeling te optimaliseren. Het belang van de SEO-R wordt

daarnaast ook onderstreept aangezien ze een optimale afstemming op het emotioneel

ontwikkelingsniveau mogelijk maakt, waardoor personen met een verstandelijke beperking

minder problematisch gedrag vertonen en waardoor hun welbevinden toeneemt.
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A. BIJLAGE 1: SCHEMA: VAN INSCHATTING NAAR ONDERSTEUNING.

(MORISSE)

homeostase



disregulatie

reguleren

vertrouwen



wantrouwen

cirkelen

autonomie



afhankelijkheid

spel

initiatief



geremdheid

supernanny

zelfvertrouwen



minderwaardigheid

vaardigheden

Individuele benadering

Nabijheid

Prikkeldosering

Structuur

Rust en ontspanning

Emotioneel neutraal
begrenzen

Individuele benadering

Nabijheid op afstand:
discreet sturen

Begrenzen en actief
ingrijpen

Ondersteunen van basale
veiligheid

Opbouwen
vertrouwensrelatie

Weinig confrontatie

Begeleiden op afstand

Regels en consequenties

Deel-verantwoordelijkheid

Duidelijke boodschappen

Optimaal frustreren

Aangaan van confrontatie

Uitnodigende en
stimulerende benadering

Opbouw van
vertrouwensrelatie

Dragen van
verantwoordelijkheden op
basis van succeservaringen

Gedoseerde confrontatie
(vooral positief)

Stimuleren van zelfstandigheid
en zelfvertrouwen

Herinterpreteren van negatief
beleefde gebeurtenissen, zowel
in groep als individueel
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B. BIJLAGE 2: SCHEMA: ONTWIKKELINGSDYNAMISCH MODEL A. DOŠEN
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C.BIJLAGE 3: SCHEMA: DOMEINEN EN ONTWIKKELINGSFASEN

BIJ DE SEO-R

domein

fase

1 2 3 4 5 6 7

Omgaan
met het
eigen
lichaam

Omgaan
met
‘emotioneel
belangrijke
anderen’

Beleving
van zichzelf
in interactie
met de
omgeving

Omgaan met
veranderend
e
omgeving –
Permanentie
van object

Angsten
Omgaan
met
‘gelijken’

Omgaan
met
materiaal

1
0–6 m

Adap-tatie

Ontdekt
het
eigen
lichaam
en
verwerkt
prikkels.

Maakt
contact
via de
nabijheid-
zintuigen.

Leert interne
spanningen
reguleren.

Gaat op een
louter
zintuiglijke
manier
om met de
omgeving:
weg is weg.

Vertoont
onlust bij
bepaalde
prikkels
(extern en
intern).

Schenkt
uit
zichzelf
geen
aandacht
aan
‘gelijken’.

Heeft
geen
interesse
voor
materiaal.

2

6–18 m

Eerste
sociali-

satie

Ontdekt
de
Omge-
ving
via het
eigen
lichaam.

Maakt
contact
via de
nabijheid-
zintuigen en
afstand-
zintuigen.

Maakt
contact met
de omgeving,
vanuit de
geborgenheid
van de
‘belangrijke
andere’.

Ontwikkelt
permanentie
van object.

Heeft angst
voor
separatie
van de
‘belangrijke
andere’.

Heeft/
toont
beginnen-
de
interesse
in
‘gelijken’.

Mani-
puleert het
materiaal
dat voor-
handen
is.

3

18–36 m

Eerste
indivi-
duatie

Is doel-
gericht
bezig
met de
om-
geving
via
het eigen
lichaam.

Maakt
contact
voornamelijk
via
afstand-
zintuigen,
materiaal en
verbaliteit.

Ontwikkelt
een eigen wil,
vecht voor
autonomie,
wordt een
‘IK’.

Gebruikt een
transitioneel
object.

Is angstig
voor het
verlies van
eigen
autonomie.

Gaat
beginnend
in
interactie
met
‘gelijken’.

Onder-
zoekt
materiaal.

4

3–7 j

Ziet het
eigen
lichaam

Maakt
contact
via verbaliteit

Neemt zelf
initiatief ten
opzichte van

Kan zich
veilig
voelen in een

Heeft angst
om niet
geaccep-

Geeft
inhoud aan
het bezig

Maakt
nieuwe
producten:
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8 9 10 11 12 13 Domein

Fase

Communi-
catie

Differentiati
e van emoties

Agressie-
regulatie

Invulling
vrije tijd
–
Spelont-
wikkeling

Morele
ontwikkeling

Regulatie
van
emoties

Zendt
emotionele
signalen uit
om interne
spanningen
te regelen.

Toont
opwinding en
ontspanning.

Reageert
onmiddellijk
en fel op
prikkels.

Speelt
zintuiglijk
spel.

Heeft nog
geen
geweten
ontwikkeld.

Regulatie
gebeurt door
het autonoom
zenuwstelsel.

1

0–6 m

Adap-
tatie

Communi-
ceert met het
oog op
het contact.

Toont een
duidelijk
onderscheid
tussen
lust en onlust.

Is onge-
controleerd
agressief/
destructief
tegenover de
omgeving.

Speelt zeer
eenvoudige
contact-
spelletjes.

Heeft geen
eigen
geweten,
de fysieke
aanwezigheid
van de
‘belangrijke

Regulatie
gebeurt in
interactie
met de
‘belangrijke
andere’.

2

6–18 m

Eerste
sociali-
satie

Identifi-
catie

als
centrum
van de
wereld.

en
creativiteit
(spelen,
fantasie).

anderen en
van
activiteiten.

bekende
omgeving
zonder
vertrouwde
persoon/
activiteit.

teerd
te worden
door de
‘belangrijke
andere’.
Heeft
faalangst.

zijn met
‘gelijken’.

creatief,
inventief.

5

7–12 j

Reali-
teitsbe-

wust-wor-
ding

Gaat op
een
Realis-
tische
manier
om
met het
eigen
lichaam.

Maakt
contact
via sociale en
cognitieve
prestaties.

Zoekt een
eigen plaats
en rol in de
sociale
omgeving.

Kan zich
veilig
voelen in een
onbekende
omgeving/
bij onbekende
personen.

Heeft angst
om niet
geaccep-
teerd
te worden.

Kan
samen-
werken
met
‘gelijken’.

Maakt
intentio-
neel
gebruik
van
materiaal
om tot een
eind-
resultaat
te komen.
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andere’
representeert
de regels.

Communi-
ceert
om iets te
vertellen.

Toont
trotsheid,
jaloezie,
verdriet,
angst.

Is onge-
controleerd
agressief
tegen de
persoon die
de frustratie
veroorzaakt.

Onderzoekt
grenzen
in het spel.

Ontwikkelt
een extern
geweten.

Regulatie
gebeurt door
tegemoet te
komen aan zijn
individuatie-
behoeften.

3

18–36 m

Eerste
indivi-
duatie

Wil en kan
een
eigen verhaal/
ervaring
vertellen.
Gebruikt
fantasie in
zijn
communicatie
.

Toont
emoties
in relatie met
anderen:
tevredenheid,
geluk,
beginnende
empathie,
beginnende
schaamte,
faalangst,
schuldgevoel.

Is
gecontroleerd
agressief
tegen de
persoon die
de frustratie
veroorzaakt.

Speelt
fantasiespel-
letjes.

Maakt een
ontwikkeling
door van een
extern naar
een intern
geweten.
Ontwikkelt
beginnend
normbesef en
empathie.

Regulatie
gebeurt door
groeiende
Ego-aspecten. 4

3–7 j

Identifi-
catie

Voert een
dialoog over
reële
onderwerpen.

Toont
empathie,
besef van
eigenwaarde,
sociale angst,
schaamte.

Kan agressie
controleren
en
onderdrukken
.

Komt meer
en meer tot
echt
samenspel
in groep.

Ontwikkelt
een intern
geweten.

Regulatie
gebeurt door
zelfcontrole.

5

7–12 j

Reali-
teitsbe-
wust-
wor-
ding

Ontwikkeld door: Anton Došen.

Bewerkt door: Lien Claes en Anne Verduyn (redactie), Jo De Ridder, Thierry Dooms, Evy

Heyvaert, Jos Maet, Ellen Rogge, Soetkin Roskam, Karin Uyttersprot, Joke Van der Poten,

Monique Van de Vijver, Gard Van Gastel, Karen Vandebuerie, Ingeborg Vermoesen en Inge

Willem (kerngroepleden) in het kader van het project SEN-SEO.
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D. BIJLAGE 4: BEGELEIDENDE BRIEF

Geachte,

Ik ben studente in de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent en
voer in het kader van mijn thesis een onderzoek uit naar de validiteit van de SEO-R, in
samenwerking met professor Stijn Vandevelde, Filip Morisse, Leen Poppe, Claudia Claes, E-
QUAL en SEN-SEO.

Dit onderzoek loopt van  01/07/2013 tot en met 01/06/2014.

De SEO-R is een instrument dat in jullie voorziening standaard wordt afgenomen om het
niveau van emotioneel functioneren vast te stellen. Wanneer er een discrepantie is tussen de
emotionele ontwikkeling en het cognitief functioneren van een individu, spreekt men van een
disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Dit profiel maakt een individu emotioneel kwetsbaar.
Het is vanuit deze kwetsbaarheid dat problematisch gedrag kan ontstaan. Een instrument zoals
de SEO-R is dus erg nuttig om hier een correct beeld van te krijgen.

Er werd echter nog geen onderzoek gedaan naar de validiteit van de SEO-R, waardoor het
instrument nog niet standaard wordt afgenomen in vele voorzieningen. De validatie van het
instrument kan aanleiding vormen voor het gestandaardiseerd gebruik van de SEO-R en kan
verdiepend wetenschappelijk onderzoek naar emotionele ontwikkeling stimuleren.

Ik wil de soortgenootvaliditeit nagaan met de Vineland Adaptive Behavior Scales, Second
Edition (Vineland-II), een internationeel gewaardeerde test die adaptieve gedragingen meet op
de domeinen communicatie, dagelijkse vaardigheden, socialisatie en motoriek. Alles wijst er
op dat de Vineland-II als instrument nog aan belang zal winnen bij de diagnostiek en
indicatiestelling van personen met een verstandelijke beperking. Graag had ik in de loop van
het onderzoek een Vineland-II afgenomen met u als informant. Als richtlijn voor de
afnameduur denken we aan ongeveer één uur.

Indien u dit wenst kan ik u per cliënt een overzichtelijk verslag bezorgen met daarin voor
uw cliënt een korte samenvatting van de afgenomen SEO-R en Vineland-II. Zo hopen we een
zekere return te bieden voor uw bereidheid tot deelname.

Alle verzamelde gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Dit impliceert dat wij
geen tot individu herleidbare persoonsgegevens publiceren, maar wel gegevens over uw cliënt
verzamelen. U heeft het recht om ten allen tijde inzage te krijgen in de – bij u – verzamelde
onderzoeksgegevens. U heeft ook het recht om te allen tijde, en zonder hiervoor een reden op
te geven, uw deelname aan het onderzoek stop te zetten.

We hopen dat u bereid bent deel te nemen aan het onderzoek. Indien u vragen heeft over
het onderzoek, kan u steeds contact met mij opnemen op onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groeten

Lore Riské
Molenstraat 34
9140 Temse
0495/61.96.73
Lore.Riske@UGent.be
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E. BIJLAGE 5: INFORMED CONSENT

Ik …………………………………………………………………………… verklaar

hierbij dat ik,

(1) de uitleg over de inhoud en werkwijze van het onderzoek heb gelezen en dat me de

mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen

(2) totaal uit vrije wil deelneem aan het onderzoek

(3) de toestemming geef aan de onderzoeker om mijn resultaten op een vertrouwelijke

wijze te bewaren, te verwerken en te rapporteren

(4) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op

ieder moment stop te zetten

(5) ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de

onderzoeksbevindingen kan krijgen.

Voor akkoord,

Plaats en datum / Naam + handtekening van de informant

……………..………………………………………………………………………….

Plaats en datum / Naam + handtekening van de student/onderzoeker

…………………………………………………………………………………….......
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F. BIJLAGE 6: REGISTRATIEFORMULIER

SOORTGENOOTVALIDITEIT VINELAND-II

Algemeen

Datum afname: ___/_____/____

Eventuele opmerkingen:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Check-list:

Informed consent ondertekend door informanten

Gegevens van de cliënt

Code cliënt: ____________

Geslacht:  M/V

Leeftijd op moment van opname: _______  jaar

Verstandelijke beperking (omcirkel wat past):

Licht (IQ 50-70) / matig(IQ 35-50) / ernstig (IQ 20-35) / diep(IQ <20)

Opgemerkte psychiatrische of gedragsproblemen: Ja / nee

Omschrijven aard voorz./woonsituatie _________________________________________
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Gegevens van  informant 1

Geslacht: M/V

Leeftijd: ______  jaar

Opleiding: ________________

Functie/beroep:_________________

Relatie tot de cliënt (vb. begeleider / vader,…):______________________

Hoe lang kent informant 1 de participant?: ___________________

Gegevens van  informant 2

Geslacht: M/V

Leeftijd: ______  jaar

Opleiding: ________________

Functie/beroep:_________________

Relatie tot de cliënt (vb. begeleider / vader,…):______________________

Hoe lang kent informant 2 de participant?: ________________________
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Resultaten van de SEO-R

Totale score: __________

Fase: _____________

Emotioneel ontwikkelingsniveau is niet hoger dan ______________________________

Fase 1

0–6 m

Adaptatie

Fase 2

6–18 m

Eerste
socialisatie

Fase 3

18 m–3 j

Eerste
individuatie

Fase 4

3–7 j

Identificatie

Fase 5

7–12 j

Realiteits-

bewust-

wording

1. Omgaan met het eigen lichaam

2. Omgaan met ‘emotioneel
belangrijke anderen’

3. Beleving van zichzelf in
interactie met de omgeving

4. Omgaan met een veranderende
omgeving – Permanentie van object

5. Angsten

6. Omgaan met ‘gelijken’

7. Omgaan met materiaal

8. Communicatie

9. Differentiatie van emoties

10. Agressieregulatie

11. Invulling vrije tijd –
Spelontwikkeling

12. Morele ontwikkeling

13. Regulatie van emoties
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Resultaten van de Vineland-II

Score Leeftijds-
equivalent

1. Communicatie (totaal)

Receptief

Expressief

Geschreven taal

2. Dagelijkse vaardigheden (totaal)

Persoonlijk

Huishoudelijk

Maatschappelijk

3. Socialisatie (totaal)

Interpersoonlijke relaties

Spelen en vrije tijd

Copingvaardigheden

4. Motoriek (totaal)

Grove

Fijne

Totaalscore
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G. BIJLAGE 7: REGISTRATIEFORMULIER GELIJKTIJDIGE

CRITERIUMVALIDITEIT VINELAND-II

Algemeen

Datum inschatting: ___/_____/____

Check-list:

Kent cliënt goed (minstens 6 maanden)

Kent uitslag van SEO-R en Vineland-II niet

Is geschoolde en ervaren clinicus (met het klinisch inschatten van cognitief en emotioneel

ontwikkelingsniveau van personen met verstandelijke beperking)

Gegevens van de cliënt

Code cliënt: ____________

Niveau van emotionele ontwikkeling (zie schema volgende pagina)

Adaptatie
Eerste socialisatie
Eerste individuatie
Identificatie
Realiteitsbewustzijn

Motivatie keuze:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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ONTWIKKELINGS
LEEFTIJD

0 - 6 MAANDEN 6 - 18 MAANDEN 18 MAANDEN - 3 JAAR 3 - 7 JAAR 7 - 12 JAAR

COGNITIEF NIVEAU DIEP VB DIEP VB DIEP VB – ERNSTIG VB ERNSTIG VB – MATIG VB MATIG VB – LICHT VB
EMOTIONELE
ONTW

ADAPTATIE EERSTE SOCIALISATIE EERSTE INDIVIDUATIE IDENTIFICATIE REALITEITSBEWUSTWORDIN
G

HULPVRAAGTYPE HOMEOSTASE

DISREGULATIE

VERTROUWEN

WANTROUWEN

AUTONOMIE

AFHANKELIJKHEID

INITIATIEF

GEREMDHEID

ZELFVERTROUWEN

MINDERWAARDIGHEID
DAGBESTEDING ZIJN DOEN
EXISTENTIELE
POSITIE

I-DENTITY WE-DENTITY

KENMERKEN
EMOTIONEEL
FUNCTIONEREN

- FYSIOLOGISCHE AANPASSING
- SENSORISCHE INTEGRATIE
- AROUSAL-REGULATIE
- INTEGRATIE VAN RUIMTE EN

TIJD

- TOEGENOMEN SOC GERICHTH
- HECHTING BASALE VEILIGHEID
- SYMBIOSE
- ANGST BIJ SCHEIDING
- TRANSITIONEEL OBJECT

- AFSTAND (SEPARATIE-
INDIVIDUATIE)

- INTERESSE LEEFTIJDSGENOTEN
- BEGIN IK (EGOCENTR. “NEEN”)
- INVLOED OP OMGEVING

(ALMACHT)
- ZELFDIFFERENTIATIE

- MEER INITIATIEF EN KEUZES
- VRIENDJES
- ONTSTAAN VAN NORMBESEF
- IDENTIFICEREN MET

BELANGRIJKE ANDEREN
- EGO-ONTWIKKELING

- EIGEN ROL EN PLAATS IN
OMGEVING

- INTROSPECTIE/REFLECTIE

BASALE
EMOTIONELE
BEHOEFTEN

- FYSIOLOGISCHE HOMEOSTASE
- SENSORISCHE INTEGRATIE
- HECHTINGSSTIMULATIE DOOR

AFFECTIEVE SYNCHRONIE
- ORGANISATIE VAN
ERVARINGEN

EN ACTIVITEITEN

- LICHAMELIJK CONTACT
- HECHTING
- OMGAAN MET MATERIAAL

- INTERNALISERING
- VEILIGHEIDSOBJACT
- AFSTAND NEMEN VAN

HECHTINGSFIGUUR
- VECHTEN VR EIGEN
AUTONOMIE

(EIGEN WIL DOORDRIJVEN)

- SOCIALE NORMEN (REGELS)
- SOCIALE ACCEPTATIE
- SOCIALE COMPETENTIE
- IDENTIFICATIE-FIGUUR

- VOLWAARDIGHEID
- PRODUCTIVITEIT;
CREATIVITEIT
- ‘GOUDEN REGELS’ VAN
GEDRAG
- STEUN DOOR BELANGRIJKE

ANDEREN
ADAPTIEF GEDRAG - REGULATIE VAN

FYSIOLOGISCHE
FUNCTIES

- EXCITATIE-RELAXATIE
- RITME ACTIVITEIT-
INACTIVITEIT
- HECHTINGSGEDRAG

- HECHTING AAN BEP PERSOON
- SOCIALE SPELLETJES MET

ANDEREN
- IMITATIEGEDRAG
- EXPLORATIEGEDRAG

- EIGEN WIL AAN ANDEREN
DUIDELIJK MAKEN

- EERST NEGATIEF/KOPPIG/
DESTRUCTIEF ALVORENS
CONSTRUCTIEF

- EXPLOREREND

- GRENS FANTASIE-
WERKELIJKHEID

NIET SCHERP
- CONFLICT MET AUTORITEIT
- IMPULSIVITEIT
- EXTERNE SUPER-EGO

- GEBONDEN AAN BELANGRIJKE
ANDEREN

- CONFIRMISME MET REGELS
- LOYALITEIT
- PROBLEMEN MET AFFECT- EN

AGRESSIEREGULATIE

MALADAPTIEF
GEDRAG

- PROBLEMEN MET
FYSIOLOGISCHE REGULATIE EN
SENSOR INTEGRATIE

- ZELFVERWONDEND GEDRAG
(ZVG)

- TERUGGETROKKENHEID

- PROTETSGEDRAG; ONRUST
- APATHIE
- AGRESSIE TOV

HECHTINGSFIGUUR
- ZVG BIJ HOGE FRUSTRATIE

- CONSTANT AANDACHT
VRAGEN
- KOPPIG EN NEGATIVISTISCH
- OVERBEWEEGLIJK; CHAOTISCH
- DESTRUCTIEF; AGRESSIEF

- FAALANGST
- IMPULSIEVE AGRESSIE
- PASSIVITEIT OF MOTORISCHE

HYPERACTIVITEIT
- ZWAK ZELFVERTROUWEN

- HYPERACTIVITEIT
- DESTRUCTIVITEIT
- GEREMDHEID;

DWANGMATIGHEID
- ANGSTEN
- DELINQUENT GEDRAG

PSYCHIATRISCHE
STOORNIS

- CONTACTSTOORNIS
- AUTISTISCHE STOORNIS
- ATYPISCHE PSYCHOTISCHE

TOESTANDEN

- PSYCHOTISCHE TOESTANDEN
- DEPRESSIEVE STOORNIS
- BIPOLIRE STOORNIS
- REACTIEVE
HECHTINGSSTOORNIS

- OPOSITIONEEL-OPSTANDIGE
STOORNIS

- DEPRESSIE
- ANGSTSTOORNISSEN

- ADHD
- STEMMINGSSTOORNISSEN
- ANGSTSTOORNISSEN
- GEDRAGSSTOORNISSEN (CD)

- ADHD; OCD
- ANGST- EN

STEMMINGSSTOORNISSEN
- GEDRAGSSTOORNISSEN (CD)
-
PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSE
N

EMOTIONELE
NODEN:
ONDERSTEUNING

- NABIJHEID
- PRIKKELARM
- STRUCTUUR
- RUST

- NABIJHEID OP AFSTAND
- GRENZEN
- BASALE VEILIGHEID

- BEGELEIDING OP AFSTAND
- REGELS EN CONSEQUENTIES
- OPTIMAAL FRUSTREREN
-
DEELVERANTWOORDELIJKHEID

- UITNODIGEND EN
STIMULEREND
- VERTROUWENSRELATIE MET

BEGELEIDER
- DRAGEN VAN

VERANTWOORDLEIJKHEID OBV
SUCCESERVARINGEN

- ZOWEL GROEP ALS
INDIVIDUEEL
- HERINTERPRETEREN VAN ALS

NEGATIEF BELEEFDE
GEBEURTENIS

KERNTAAK
BEGELEIDING

REGULEREN CIRKELEN SPEL SUPERNANNY VAARDIGHEDEN
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H. BIJLAGE 8: SPECIFIEK ETHISCH PROTOCOL

Specifiek Ethisch Protocol voor Wetenschappelijk Onderzoek

aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de

Universiteit Gent

Versie 4 december 2008

Ethische Commissie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Universiteit Gent

H. Dunantlaan 2

9000 Gent

VERZOEK TOT ADVIES VAN DE ETHISCHE COMMISSIE MET BETREKKING
TOT HET HIERNA VERMELDE ONDERZOEKSVOORSTEL:

1. TITEL VAN HET ONDERZOEK: Onderzoek naar de validiteit van de Schaal voor

Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking – Revised (SEO-R)

2. NAAM VAN DE ONDERZOEKER(S): Lore Riské

TELEFOONNUMMER: 0495619673

EVENTUELE PROMOTOR: Prof. Stijn Vandevelde

VAKGROEP: Orthopedagogiek
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3. IS ER EEN FINANCIËLE SPONSOR VOOR DIT PROJECT ? Nee

ZO JA: /

4. MAAKT HET ONDERZOEK DEEL UIT VAN EEN SAMENWERKING DIE DE

FACULTEIT OVERSTIJGT ? ZO JA, GEEF AAN WELKE CENTRA ER NOG

BIJ BETROKKEN ZIJN.

Het onderzoek is ingebed in een ruimere studie rond sociaal-emotionele

ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking. De SEO-R (Claes et al.,

2012) kadert in een ruimer project van SEN-SEO, een regiegroep die het concept

emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking wil

operationaliseren en implementeren. Het onderzoek zal plaatsvinden in Tordale, een

voorziening voor personen met een verstandelijke beperking.

[Claes, L. & Verduyn, A. (Red.). (2012). SEO-R-Schaal voor Emotionele

ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking – Revised. Antwerpen-

Appeldoorn: Garant.]

5. KORTE SAMENVATTING VAN HET ONDERZOEK (MAXIMUM 15 LIJNEN

EN VERSTAANBAAR VOOR MENSEN NIET GESPECIALISEERD IN DE

MATERIE); VOEG BOVENDIEN DE PROJECTAANVRAAG TOE IN

BIJLAGE

Door de toenemende interesse in de emotionele ontwikkeling kwam er meer vraag

naar een handleiding en uitwerking van de basisgedachten achter de SEO. Dit vormde

de aanleiding tot de ontwikkeling van de SEO-R (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling

bij mensen met een verstandelijke beperking – Revised). De SEO-R (Claes et al., 2012)

kadert in een ruimer project van SEN-SEO, een regiegroep die het concept emotionele

ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking wil operationaliseren en

implementeren. Hiervoor is er echter nog onderzoek nodig naar de validiteit van de

SEO-R. De validiteit van een instrument kan worden nagegaan op verschillende

manieren. Deze masterproef spitst zich toe op de soortgenootvaliditeit tussen de SEO-R

en de Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS). De correlaties werden onderzocht

volgens de methodologie van La Malfa et al. (2009) over de soortgenootvaliditeit tussen

de SAED, dit is de Engelstalige versie van de SEO, en de VABS. Concreet zal Anne



96

Verduyn, werkzaam bij Tordale en getraind in de SEO-R, 20 à 30 SEO-R’s afnemen

over cliënten in Tordale. Ik zal over dezelfde cliënten telkens een VABS afnemen.

Beide instrumenten worden aldus niet afgenomen bij de cliënten zelf, maar bij een

betrokken derde: een begeleider, ouder,… De SEO-R wordt reeds standaard afgenomen

in de voorziening Tordale. De VABS wordt niet standaard afgenomen, maar de

verzamelde gegevens kunnen wel een meerwaarde betekenen voor de behandeling van

de desbetreffende cliënten.

[La Malfa, G., Lassi, S., Bertelli, M., Albertini, G., Došen, A. (2009). Emotional

development and adaptive abilities in adults with intellectual disability. A correlation

study between the Scheme of Appraisal of Emotional Development (SAED) and

Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS). Research in Developmental Disabilities,

30, 1406–1412.]

6. PROJECT-SPECIFIEKE AANVULLINGEN BIJ HET ALGEMENE ETHISCHE

PROTOCOL VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VAN DE

FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN VAN

DE RUG.

/

6A. HOUDT HET ONDERZOEK GEVAREN IN VOOR DE GEZONDHEID VAN

DE PARTICIPANTEN ? INDIEN JA, HEBT U OOK EEN AANVRAAG

GEDAAN BIJ EEN MEDISCH ETHISCH COMITE?

Er is geen enkel medisch risico verbonden aan dit onderzoek.

6B. GAAT HET HIER OM PARTICIPANTEN MET VOORAF GEKENDE

PROBLEMEN ? INDIEN JA, GEEF AAN OF HET ONDERZOEK KAN

INTERFEREREN MET DE PROBLEMATIEK EN WELKE VOORZORGEN U

IN DIT GEVAL ZULT NEMEN.

Het gaat om volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel

bijkomende psychiatrische problematiek. Het onderzoek zal op geen enkele manier

negatief interfereren met de problematiek. Integendeel, de resultaten van de VABS-
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afnames kunnen gebruikt worden om de behandeling van deze personen te

optimaliseren. Het onderzoek verloopt in samenwerking met hulpverleners van

Tordale, deze zijn en blijven verantwoordelijk voor de behandeling.

6C. INDIEN HET GAAT OM MEERDERJARIGEN DIE ONBEKWAAM ZIJN HUN

TOESTEMMING TE VERLENEN, AAN WIE WORDT DE TOESTEMMING

GEVRAAGD ?

In samenspraak met Tordale werd er besloten dat een schriftelijke overeenkomst (een

informed consent) van de begeleiders voldoende is. Een toestemming van de cliënten is

niet nodig aangezien er een overeenkomst is tussen Tordale en de cliënten om data die

verzameld worden in het kader van hun behandeling anoniem voor onderzoek te

gebruiken.

6D. INDIEN HET GAAT OM MINDERJARIGEN AAN WIE WORDT DE

TOESTEMMING GEVRAAGD? (AANVRAAGFORMULIER BIJVOEGEN)

/

6E. ZAL MISLEIDING GEBRUIKT WORDEN IN HET ONDERZOEK ? INDIEN

JA, GEEF AAN WELKE EN MOTIVEER.

Nee.

6F. OP WELKE MANIER WORDEN DE PARTICIPANTEN GEÏNFORMEERD

OVER DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK ? WELKE DEBRIEFING

IS VOORZIEN ?

De test-resultaten van de SEO-R en de VABS maken integraal deel uit van het

dossier van de cliënt, dat in Tordale wordt gearchiveerd. Onder meer op basis van deze

resultaten kan de behandeling aangepast worden aan de noden van de cliënten. De

geaggregeerde resultaten van deze studie worden uiteengezet tijdens een voorstelling

voor de personeelsleden van Tordale.



98

6G. WORDEN STUDENTEN INGESCHAKELD VOOR DE REKRUTERING VAN

DEELNEMERS, VOOR DE DATA-VERZAMELING EN/OF -VERWERKING ?

Nee.

ZO JA, HOE ZAL DIT IN ZIJN WERK GAAN EN WELKE STAPPEN

WORDEN ONDERNOMEN OM STUDENTEN HIEROP VOOR TE BEREIDEN

? /

6H. VOORZIET U IN HET HUIDIGE STADIUM VAN HET PROJECT ANDERE

PROBLEMEN MET DE ALGEMENE ETHISCHE UITGANGSPUNTEN

ZOALS BESCHREVEN IN HET ASEP ?

Nee.

INDIEN JA, OMSCHRIJF EN MOTIVEER WAAROM HET ONDERZOEK OP

DEZE MANIER MOET GEBEUREN.

/

IK VERKLAAR DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET
HIERBOVEN VERMELDE PROJECT OP MIJ TE NEMEN EN BEVESTIG DAT
VOOR ZOVER DE HUIDIGE KENNIS HET TOELAAT, DE GEGEVEN
INLICHTINGEN MET DE WERKELIJKHEID OVEREENSTEMMEN. IK
VERKLAAR OOK HET ALGEMENE ETHISCHE PROTOCOL VOOR
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK FPPW-UG DOORGENOMEN TE HEBBEN
EN DIT TE ONDERSCHRIJVEN VOOR ALLE PUNTEN WAARVOOR GEEN
OPMERKINGEN GEMAAKT WERDEN ONDER 6A-H. INDIEN TIJDENS HET
VERLOOP VAN HET PROJECT ETHISCHE PROBLEMEN RIJZEN DIE NIET
DOOR DIT VERZOEK GEDEKT WORDEN, ZAL IK OPNIEUW CONTACT
OPNEMEN MET DE ETHISCHE COMMISSIE.

DE ONDERZOEKER DE PROMOTOR (VOOR AKKOORD)

Lore Riské Stijn Vandevelde

DATUM: DATUM:

NAAM: NAAM:

HANDTEKENING: HANDTEKENING:
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PROJECTAANVRAAG

De SEO-R (Claes et al., 2012) kadert in een ruimer project van SEN-SEO, een

regiegroep die het concept emotionele ontwikkeling bij personen met een

verstandelijke beperking wil operationaliseren en implementeren. Hiervoor is er echter

nog onderzoek nodig naar de validiteit van de SEO-R.

De validiteit van een instrument kan worden nagegaan op verschillende manieren.

Deze masterproef spitst zich toe op de soortgenootvaliditeit tussen de SEO-R en de

Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS). Gebaseerd op de methodologie in het

onderzoek van La Malfa et al. (2009) zal ik voor het volbrengen van mijn

thesisonderzoek gebruik maken van begripsvaliditeit, meer bepaald de convergente

begripsvaliditeit (soortgenootvaliditeit). Door na te gaan in welke mate de resultaten

van de SEO-R correleren met de VABS kan besloten worden of de SEO-R al dan niet

valide is.

Om dit te realiseren zal Anne Verduyn, werkzaam bij Tordale en getraind in de

SEO-R, een 20- à 30-tal SEO-R’s afnemen over cliënten van Tordale. Deze SEO-R’s

worden reeds standaard afgenomen in de voorziening Tordale. Anne Verduyn volgt

dus haar gebruikelijke afnameschema. De VABS wordt niet standaard afgenomen in

de voorziening, maar kan wel een meerwaarde betekenen voor de behandeling van de

desbetreffende cliënten. Om wetenschappelijk correct aan het werk te gaan, dien ik de

VABS over een bepaalde cliënt af te nemen bij de begeleiders bij wie over dezelfde

cliënt ook een SEO-R werd afgenomen door Anne Verduyn. Het dienen dus dezelfde

begeleiders te zijn bij beide afnames. De cliënten zelf worden niet betrokken in de

afnames.

Voor het bekomen van betrouwbare resultaten is het nodig dat ik de VABS

wetenschappelijk correct kan afnemen. Hiervoor is een cursus aan de Universiteit

Leiden aangewezen. Deze cursusdag gaat door op vrijdag 27 september van 10u tot

16u.

Voorafgaand aan de afname van de VABS zal ik de informanten via een brief of e-

mail een beknopte beschrijving geven van het doel van mijn thesis en het

organisatorische verloop ervan. Verder zal ik ook vragen aan de informanten om een

informed consent te ondertekenen, waarin de vrijwillig verkregen toestemming voor
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deelname aan mijn thesisonderzoek wordt vastgelegd. Door de begeleidende brief zal

de informant reeds op de hoogte gebracht zijn van het doel, de methode, de procedure,

de voordelen en de risico’s. Bij het begin van elke afname zal ik ook nog een korte

mondelinge toelichting geven aan de informanten. Om de anonimiteit van mijn

onderzoek te garanderen, zal ik een code toewijzen aan alle informanten en cliënten.

Na elke afname zal ik de verworven gegevens invoeren in het statistisch

computerprogramma SPSS.

Ik zal in mijn statistische analyse gebruik maken van de Pearson’s correlatietest en

de t-test. De correlatiecoëfficiënt van Pearson gaat na of er een significante, lineaire

samenhang is tussen de globale score op de SEO-R en de globale score op de VABS.

Bovendien zal ik ook nagaan of er een correlatie is tussen de globale score op de SEO-

R en de vier subdomeinen van de VABS afzonderlijk. Met de t-test ga ik ter controle

na of er een verschil is tussen de gemiddelden van de SEO-R en de VABS.

Op basis van het onderzoek van La Malfa et al. (2009) verwachten we een sterk

positieve correlatie tussen de globale scores van de SEO-R en de VABS. Dit houdt

concreet in dat als de sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd toeneemt, ook de

adaptieve leeftijd zal toenemen.



101

I. BIJLAGE 9: OVERZICHT ITEMS IN SPSS

OVERZICHT ITEMS IN SPSS

CODE Cliëntcode SEOR_d12 Score domein ‘Morele
ontwikkeling’

GESLACHT Geslacht de cliënt SEOR_d13 Score domein ‘Regulatie
van emoties’

LEEFTIJD Leeftijd van de
cliënt

ABC Adaptive Behavior
Composite ~ Totaalscore
Vineland-II

VB Mate van
verstandelijke
beperking

VS_COMM V-scale Score domein
‘Communicatie’

PROB Psychiatrische of
gedragdsproblemen

AGE_EQ_rec Leeftijdsequivalent
subdomein ‘Receptieve
communicatie’

EXTRA_INFO Extra informatie AGE_EQ _exp Leeftijdsequivalent
subdomein ‘Expressieve
communicatie’

SEOR_KLINISCH Klinische
inschatting
emotionele
ontwikkeling

VABS_comm_gesc
hr

Leeftijdsequivalent
subdomein ‘Geschreven
communicatie’

SEOR_TOTAAL Totaalscore SEO-R VS_DAGVH V-scale Score domein
‘Dagelijkse vaardigheden’

SEOR_d1 Score domein
‘Omgaan met eigen
lichaam’

AGE_EQ_pers Leeftijdsequivalent
subdomein ‘Persoonlijke
vaardigheden’

SEOR_d2 Score domein
‘Omgaan met
'emotioneel'
belangrijke anderen'

AGE_EQ_huish Leeftijdsequivalent
subdomein
‘Huishoudelijke
vaardigheden’

SEOR_d3 Score domein
‘Beleving van
zichzelf in interactie
met de omgeving’

AGE_EQ_mtsch Leeftijdsequivalent
subdomein
‘Maatschappelijke
vaardigheden’

SEOR_d4 Score domein
‘Omgaan met
veranderende
omgeving -
permanentie van
object’

VS_SOC V-scale Score domein
‘Socialisatie’
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SEOR_d5 Score domein
‘Angsten’

AGE_EQ_interpers Leeftijdsequivalent
subdomein
‘Interpersoonlijke relaties’

SEOR_d6 Score domein
‘Omgaan met
'gelijken'’

AGE_EQ_spelen Leeftijdsequivalent
subdomein ‘Spelen en
vrije tijd’

SEOR_d7 Score domein
‘Omgaan met
materiaal’

AGE_EQ _coping Leeftijdsequivalent
subdomein ‘Coping’

SEOR_d8 Score domein
‘Communicatie’

VS_MOT V-scale Score domein
‘Motoriek’

SEOR_d9 Score domein
‘Differentiatie van
emoties’

AGE_EQ _grove Leeftijdsequivalent
subdomein ‘grove
motoriek’

SEOR_d10 Score domein
‘Agressieregulatie’

AGE_EQ _fijne Leeftijdsequivalent
subdomein ‘Fijne
motoriek’

SEOR_d11 Score domein
‘Invulling vrije tijd –
spelontwikkeling’
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J. BIJLAGE 10: DE AMERIKAANSE VERSIES VAN DE

VINELAND ADAPTIVE BEHAVIOR SCALES

DE AMERIKAANSE VERSIES VAN DE VINELAND ADAPTIVE BEHAVIOR

SCALES

VERSIE AANTAL

ITEMS

AFNAMEWIJ

ZE

DUUR LEEFTIJDSBER

EIK

Survey Form 297 Interview 20-60 min. 0-18; 11

Expanded Form 577 Interview 60-90 min. 0-18; 11

Classroom Edition 244 Vragenlijst 20 min. 3-12; 11

Screener 1 60 Interview 20 min. 0-2; 11; 30

Screener 2 60 Interview 20 min. 3-5; 11; 30

Screener 3 60 Interview 20 min. 6-11; 11; 30

Screener 4 60 Interview 20 min. 12-17; 11; 30
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K. BIJLAGE 11: OVERZICHT MEETINSTRUMENTEN

INSTRUMENT MEET-PRETENTIE DOELGROEP PSYCHOMETRISCHE KENMERKEN

ESSEON-R  Sociaal-emotioneel
ontwikkelingsniveau

Kinderen en volwassenen met een
ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar.

Meer bepaald gaat het om kinderen en
volwassenen met:
 Een verstandelijke beperking,
 Een (vermoede) psychische

ontwikkelingsachterstand,
 Een ontwikkelingsstoornis of

psychiatrische problematiek,
 Een zintuiglijke en/of communicatieve

beperking,
 School- en /of leerproblemen binnen het

regulier of speciaal onderwijs.

Gunstige besluiten over:
 Interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid
 Test-hertestbetrouwbaarheid
 Soortgenootvaliditeit
 Discriminerende validiteit

De ESSEON (vorige versie) kreeg van
de COTAN een onvoldoende voor normen,
betrouwbaarheid, begrips- en
criteriumvaliditeit

VISEON  Sociaal-emotioneel functioneren
 Eerder voor aanduiden van

risicokinderen dan voor bepaling
van ontwikkelingsniveau

Leerlingen in het basisonderwijs (variant
voor het voortgezet onderwijs)

Hoge resultaten voor:
 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
 Meetnauwkeurigheid
 Inhoudsvaliditeit
 Begripsvaliditeit.

ZALC  Ego-ontwikkeling (een onderdeel
van de sociaal-emotionele
ontwikkeling)

Verschillende versies voor 8-12 jarigen,
voor 13-18 jarigen en voor 19-25 jarigen

COTAN-beoordeling:
 Voldoende tot goed: betrouwbaarheid en

begripsvaliditeit
 Onvoldoende: normen en

criteriumvaliditeit
SEV  Problemen in sociaal-emotionele Kinderen tussen 4 en 18 jaar Gunstige besluiten over:
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ontwikkeling
 Aard van deze problemen

 Normen
 Betrouwbaarheid
 Validiteit

COTAN-beoordeling:
 Tweemaal voldoende en vijfmaal goed

(B)ITSEA  BITSEA: Emotionele en
gedragsproblemen

 ITSEA: follow-up indien er
achterstand is

Kinderen van 12 tot 36 maanden Geen COTAN-beoordeling
BITSEA:

 Betrouwbaar
 Constructvalide
 Criteriumvalide

ITSEA:
 Intern consistent
 Test-herterstbetrouwbaar
 Valide

FEAS  Structurering observaties van
kind-ouderinteracties

 Niveau van sociaal-emotioneel
functioneren

Kinderen van 7 maanden tot 4 jaar Geen COTAN-beoordeling
Ander psychometrisch onderzoek:

 Betrouwbaar
 Valide

SEO-R  Emotionele ontwikkeling Kinderen, jongeren en volwassenen met
een verstandelijke beperking

Gunstige besluiten over:
 Interne consistentie
 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Wordt onderzocht:
 Validiteit (soortgenoot- en gelijktijdige

criteriumvaliditeit)
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L. BIJLAGE 12: CORRELATIETABELLEN DOMEINEN SEO-R

EN SUBDOMEINEN VINELAND-II

Totale groep (N=24)

LE
Comm
(rec)

LE
Comm
(expr)

LE
Comm
(gesc)

LE
DV
(pers)

LE
DV
(huis)

LE
DV
(mij)

LE
Soc
(int)

LE
Soc
(spel)

LE
Soc
(cop)

LE
Mot
(grof)

LE
Mot
(fijn)

Domein 1 Pearson

Correlatio

n

,369 ,291 ,192 ,449* ,678* ,199 ,523* ,447* ,295 ,399 ,200
Sig. (2-

tailed)

,076 ,167 ,368 ,028 ,000 ,352 ,009 ,028 ,162 ,054 ,348
Domein 2 Pearson

Correlatio

n

,363 ,036 ,073 ,379 ,664* ,217 ,048 ,266 ,243 ,398 ,165
Sig. (2-

tailed)

,081 ,867 ,736 ,067 ,000 ,309 ,822 ,209 ,253 ,054 ,442
Domein 3 Pearson

Correlatio

n

,258 ,116 ,128 ,534* ,740* ,234 ,212 ,429* ,310 ,423* ,205
Sig. (2-

tailed)

,224 ,590 ,553 ,007 ,000 ,271 ,319 ,036 ,140 ,039 ,335
Domein 4 Pearson

Correlatio

n

,071 -,025 ,082 ,357 ,518* ,036 ,430* ,356 -,026 ,512* ,230
Sig. (2-

tailed)

,743 ,910 ,703 ,087 ,010 ,869 ,036 ,087 ,903 ,011 ,280
Domein 5 Pearson

Correlatio

n

,112 -,018 -,016 ,395 ,543* -,029 ,120 ,228 ,095 ,376 ,105
Sig. (2-

tailed)

,603 ,933 ,939 ,056 ,006 ,893 ,577 ,284 ,658 ,070 ,624
Domein 6 Pearson

Correlatio

n

,212 ,153 ,145 ,132 ,517* ,085 ,425* ,376 -,105 ,416* ,233
Sig. (2-

tailed)

,321 ,475 ,499 ,540 ,010 ,691 ,039 ,070 ,624 ,043 ,273
Domein 7 Pearson

Correlatio

n

,301 ,133 ,027 ,234 ,593* ,034 ,433* ,331 ,078 ,470* ,174
Sig. (2-

tailed)

,153 ,535 ,899 ,270 ,002 ,873 ,035 ,115 ,718 ,021 ,415
Domein 8 Pearson

Correlatio

n

,176 ,216 ,185 ,452* ,560* ,317 ,262 ,233 ,279 ,196 ,287
Sig. (2-

tailed)

,412 ,310 ,387 ,026 ,004 ,131 ,217 ,274 ,186 ,358 ,173
Domein 9 Pearson

Correlatio

n

,144 ,237 ,132 ,395 ,385 ,104 ,587* ,413* ,233 ,086 ,224
Sig. (2-

tailed)

,502 ,265 ,539 ,056 ,063 ,627 ,003 ,045 ,273 ,689 ,293
Domein 10 Pearson

Correlatio

n

,283 ,034 -,017 ,201 ,387 -,069 ,376 ,404* ,064 ,474* ,031
Sig. (2-

tailed)

,180 ,873 ,937 ,347 ,061 ,750 ,070 ,050 ,767 ,019 ,886
Domein 11 Pearson

Correlatio

n

,288 ,099 ,125 ,378 ,774* ,180 ,256 ,276 ,206 ,460* ,288
Sig. (2-

tailed)

,173 ,646 ,561 ,069 ,000 ,400 ,228 ,192 ,335 ,024 ,172
Domein 12 Pearson

Correlatio

n

-,035 ,157 -,066 ,485* ,107 -,088 ,384 ,376 ,214 -,087 ,015
Sig. (2-

tailed)

,871 ,465 ,759 ,016 ,617 ,684 ,064 ,070 ,316 ,686 ,943
Domein 13 Pearson

Correlatio

n

-,113 -,141 ,003 ,240 ,322 ,108 ,211 ,207 ,125 ,258 ,217
Sig. (2-

tailed)

,598 ,511 ,987 ,259 ,125 ,614 ,323 ,333 ,561 ,224 ,309
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Totale Groep (N=24)

LE
Comm
(rec)

LE
Comm
(expr)

LE
Comm
(gesc)

LE
DV
(pers)

LE
DV

(huis)

LE
DV
(mij)

LE
Soc
(int)

LE
Soc
(spel)

LE
Soc

(cop)

LE
Mot
(grof)

LE
Mot
(fijn)

Domein 1 Spearman’s

ss rang

,455* ,294 ,092 ,437* ,616* ,324 ,577* ,465* ,320 ,326 ,164
Sig. (2-

tailed)

,026 ,164 ,670 ,033 ,001 ,123 ,003 ,022 ,128 ,120 ,444
Domein 2 Spearman’s

rang

,372 ,071 ,011 ,378 ,650* ,265 ,156 ,328 ,110 ,427* ,116
Sig. (2-

tailed)

,073 ,742 ,960 ,069 ,001 ,211 ,467 ,117 ,608 ,038 ,589
Domein 3 Spearman’s

rang

,308 ,221 ,068 ,478* ,688* ,346 ,306 ,477* ,302 ,428* ,201
Sig. (2-

tailed)

,143 ,299 ,751 ,018 ,000 ,098 ,146 ,019 ,152 ,037 ,345
Domein 4 Spearman’s

rang

,227 ,067 ,036 ,319 ,516* ,343 ,504* ,452* ,106 ,471* ,260
Sig. (2-

tailed)

,286 ,756 ,868 ,128 ,010 ,100 ,012 ,027 ,622 ,020 ,221
Domein 5 Spearman’s

rang

,183 ,072 -,053 ,336 ,526* ,129 ,215 ,269 ,154 ,387 ,092
Sig. (2-

tailed)

,392 ,739 ,807 ,109 ,008 ,547 ,314 ,204 ,473 ,061 ,669
Domein 6 Spearman’s

rang

,286 ,145 ,096 ,137 ,502* ,245 ,360 ,347 -,004 ,310 ,113
Sig. (2-

tailed)

,175 ,500 ,654 ,523 ,012 ,248 ,084 ,097 ,985 ,141 ,600
Domein 7 Spearman’s

rang

,376 ,171 -,038 ,265 ,583* ,245 ,519* ,396 ,192 ,377 ,170
Sig. (2-

tailed)

,070 ,423 ,861 ,211 ,003 ,249 ,009 ,055 ,368 ,070 ,427
Domein 8 Spearman’s

rang

,218 ,401 ,189 ,507* ,543* ,440 ,350 ,328 ,393 ,108 ,274
Sig. (2-

tailed)

,305 ,052 ,376 ,011 ,006 ,031 ,094 ,118 ,057 ,614 ,195
Domein 9 Spearman’s

rang

,227 ,294 ,091 ,434* ,333 ,257 ,595* ,465* ,375 ,089 ,229
Sig. (2-

tailed)

,287 ,163 ,671 ,034 ,112 ,225 ,002 ,022 ,071 ,678 ,281
Domein 10 Spearman’s

rang

,352 ,176 -,075 ,162 ,443* ,095 ,463* ,458* ,129 ,425* ,059
Sig. (2-

tailed)

,091 ,411 ,728 ,451 ,030 ,660 ,023 ,024 ,548 ,038 ,784
Domein 11 Spearman’s

rang

,328 ,189 ,052 ,364 ,765* ,351 ,339 ,335 ,286 ,450* ,254
Sig. (2-

tailed)

,118 ,375 ,809 ,081 ,000 ,093 ,105 ,110 ,176 ,027 ,231
Domein 12 Spearman’s

rang

-,006 ,192 -,077 ,486* -,006 ,026 ,345 ,371 ,403 -,099 ,000
Sig. (2-

tailed)

,976 ,370 ,722 ,016 ,976 ,906 ,099 ,075 ,051 ,644 1,00
Domein 13 Spearman’s

rang

,223 ,112 -,049 ,375 ,466* ,303 ,379 ,413* ,255 ,253 ,146
Sig. (2-

tailed)

,295 ,601 ,821 ,071 ,022 ,150 ,068 ,045 ,229 ,233 ,496
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Groep zonder
bijkomende problemen
(N=16)

LE
Comm
(rec)

LE
Comm
(expr)

LE
Comm
(gesc)

LE
DV
(pers)

LE
DV
(huis)

LE
DV
(mij)

LE
Soc
(int)

LE
Soc
(spel)

LE
Soc
(cop)

LE
Mot
(grof)

LE
Mot
(fijn)

Domein 1 Pearson

Correlation

,401 ,457 ,303 ,510* ,502* ,122 ,706* ,550* ,342 ,580* ,311
Sig. (2-

tailed)

,124 ,075 ,254 ,044 ,048 ,654 ,002 ,027 ,195 ,019 ,241
Domein 2 Pearson

Correlation

,312 ,354 ,198 ,745* ,614* ,215 ,200 ,312 ,391 ,474 ,340
Sig. (2-

tailed)

,239 ,179 ,462 ,001 ,011 ,424 ,457 ,239 ,134 ,063 ,197
Domein 3 Pearson

Correlation

,224 ,310 ,189 ,780* ,692* ,131 ,244 ,361 ,293 ,559* ,293
Sig. (2-

tailed)

,404 ,242 ,483 ,000 ,003 ,629 ,362 ,170 ,270 ,024 ,271
Domein 4 Pearson

Correlation

-,085 ,045 -,008 ,532* ,409 -,085 ,468 ,221 -,135 ,491 ,249
Sig. (2-

tailed)

,753 ,868 ,976 ,034 ,116 ,755 ,067 ,411 ,617 ,053 ,353
Domein 5 Pearson

Correlation

,051 ,121 -,016 ,653* ,540* -,102 ,245 ,236 ,115 ,493 ,167
Sig. (2-

tailed)

,851 ,654 ,952 ,006 ,031 ,706 ,361 ,378 ,673 ,052 ,536
Domein 6 Pearson

Correlation

,129 ,370 ,268 ,295 ,462 ,065 ,549* ,514* -,084 ,414 ,358
Sig. (2-

tailed)

,633 ,158 ,315 ,267 ,072 ,811 ,028 ,042 ,757 ,111 ,173
Domein 7 Pearson

Correlation

,307 ,224 -,019 ,466 ,406 -,078 ,607* ,439 ,190 ,483 ,313
Sig. (2-

tailed)

,247 ,404 ,945 ,069 ,119 ,775 ,013 ,089 ,481 ,058 ,237
Domein 8 Pearson

Correlation

,335 ,552* ,512* ,689* ,630* ,471 ,547* ,514* ,494 ,355 ,536*
Sig. (2-

tailed)

,204 ,027 ,043 ,003 ,009 ,066 ,028 ,042 ,052 ,178 ,032
Domein 9 Pearson

Correlation

,099 ,334 ,244 ,478 ,378 ,051 ,623* ,509* ,196 ,138 ,335
Sig. (2-

tailed)

,715 ,207 ,362 ,061 ,148 ,851 ,010 ,044 ,468 ,609 ,205
Domein 10 Pearson

Correlation

,209 ,280 -,030 ,542* ,471 -,136 ,478 ,479 ,072 ,444 ,024
Sig. (2-

tailed)

,437 ,294 ,911 ,030 ,065 ,616 ,061 ,061 ,790 ,085 ,931
Domein 11 Pearson

Correlation

,263 ,175 ,082 ,591* ,692* ,063 ,350 ,164 ,213 ,587* ,416
Sig. (2-

tailed)

,325 ,518 ,762 ,016 ,003 ,816 ,184 ,545 ,429 ,017 ,109
Domein 12 Pearson

Correlation

,062 ,182 ,008 ,346 ,033 -,163 ,476 ,531* ,150 ,143 ,055
Sig. (2-

tailed)

,820 ,501 ,976 ,189 ,903 ,545 ,062 ,034 ,579 ,596 ,839
Domein 13 Pearson

Correlation

-,166 -,059 ,193 ,251 ,226 ,044 ,233 ,092 ,077 ,419 ,401
Sig. (2-

tailed)

,540 ,829 ,473 ,349 ,401 ,871 ,386 ,735 ,777 ,106 ,124
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Groep zonder
bijkomende problemen

(N=16)

LE
Comm
(rec)

LE
Comm
(expr)

LE
Comm
(gesc)

LE
DV

(pers)

LE
DV

(huis)

LE
DV

(mij)

LE
Soc
(int)

LE
Soc

(spel)

LE
Soc
(cop)

LE
Mot

(grof)

LE
Mot
(fijn)

Domein 1 Spearm

an’s rang

,541* ,453 ,234 ,513* ,439 ,308 ,748* ,572* ,396* ,481 ,293
Sig. (2-

tailed)

,030 ,078 ,383 ,042 ,089 ,246 ,001 ,021 ,129 ,060 ,270
Domein 2 Spearman’s

rang

,282 ,317 ,159 ,770* ,521* ,295 ,243 ,348 ,310 ,442 ,273
Sig. (2-

tailed)

,290 ,232 ,558 ,000 ,039 ,267 ,364 ,187 ,242 ,086 ,306
Domein 3 Spearman’s

rang

,274 ,331 ,184 ,736* ,646* ,272 ,353 ,407 ,298 ,580* ,285
Sig. (2-

tailed)

,305 ,210 ,496 ,001 ,007 ,308 ,179 ,118 ,262 ,019 ,284
Domein 4 Spearman’s

rang

,029 ,120 ,015 ,510* ,365 ,237 ,559* ,299 ,011 ,423 ,257
Sig. (2-

tailed)

,915 ,658 ,957 ,043 ,164 ,377 ,024 ,261 ,967 ,103 ,337
Domein 5 Spearman’s

rang

,122 ,185 -,003 ,630* ,500* ,076 ,332 ,268 ,236 ,473 ,139
Sig. (2-

tailed)

,653 ,493 ,991 ,009 ,048 ,780 ,209 ,315 ,379 ,064 ,608
Domein 6 Spearman’s

rang

,180 ,392 ,271 ,309 ,410 ,248 ,459 ,406 ,056 ,278 ,223
Sig. (2-

tailed)

,505 ,133 ,311 ,245 ,115 ,354 ,074 ,119 ,837 ,298 ,406
Domein 7 Spearman’s

rang

,345 ,194 -,006 ,471 ,360 ,185 ,617* ,492 ,329 ,384 ,294
Sig. (2-

tailed)

,191 ,472 ,984 ,065 ,170 ,492 ,011 ,053 ,213 ,142 ,269
Domein 8 Spearman’s

rang

,395 ,658* ,498* ,748* ,601* ,615* ,572* ,513* ,586* ,300* ,528*
Sig. (2-

tailed)

,130 ,006 ,050 ,001 ,014 ,011 ,021 ,042 ,017 ,258 ,036
Domein 9 Spearman’s

rang

,199 ,422 ,183 ,522* ,357 ,253 ,651* ,540* ,321 ,161 ,307
Sig. (2-

tailed)

,461 ,104 ,497 ,038 ,174 ,344 ,006 ,031 ,226 ,552 ,248
Domein 10 Spearman’s

rang

,308 ,413 -,031 ,495 ,562* ,100 ,589* ,547* ,229 ,433 ,074
Sig. (2-

tailed)

,246 ,112 ,910 ,051 ,024 ,713 ,016 ,028 ,394 ,094 ,786
Domein 11 Spearman’s

rang

,311 ,191 ,106 ,603* ,693* ,262 ,435 ,230 ,329 ,570* ,370
Sig. (2-

tailed)

,241 ,478 ,696 ,013 ,003 ,327 ,092 ,392 ,214 ,021 ,159
Domein 12 Spearman’s

rang

,096 ,260 ,000 ,343 -,041 ,027 ,439 ,535* ,356 ,112 ,055
Sig. (2-

tailed)

,725 ,331 1,000 ,194 ,880 ,920 ,089 ,033 ,176 ,679 ,840
Domein 13 Spearman’s

rang

,213 ,276 ,232 ,440 ,379 ,267 ,465 ,301 ,267 ,444 ,336
Sig. (2-

tailed)

,429 ,302 ,388 ,088 ,147 ,318 ,070 ,256 ,318 ,085 ,204
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Groep met bijkomende
problemen (N=8)

LE
Comm
(rec)

LE
Comm
(expr)

LE
Comm
(gesc)

LE
DV
(pers)

LE
DV
(huis)

LE
DV
(mij)

LE
Soc
(int)

LE
Soc
(spel)

LE
Soc
(cop)

LE
Mot
(grof)

LE
Mot
(fijn)

Domein 1 Pearson

Correlation

,287 ,113 ,114 ,281 ,954* ,524 -,016 ,239 ,074 ,142 -,015
Sig. (2-

tailed)

,490 ,790 ,788 ,501 ,000 ,183 ,971 ,569 ,862 ,737 ,972
Domein 2 Pearson

Correlation

,565 -,457 -,041 -,341 ,733* ,250 -,393 ,154 -,223 ,304 -,157
Sig. (2-

tailed)

,145 ,255 ,923 ,409 ,039 ,550 ,335 ,715 ,596 ,465 ,711
Domein 3 Pearson

Correlation

,405 ,129 ,244 -,013 ,870* ,575 ,026 ,327 ,085 ,331 ,115
Sig. (2-

tailed)

,319 ,761 ,560 ,976 ,005 ,136 ,950 ,430 ,841 ,424 ,786
Domein 4 Pearson

Correlation

,791* -,121 ,325 -,184 ,800* ,702 ,242 ,676 ,308 ,630* ,196
Sig. (2-

tailed)

,019 ,775 ,432 ,662 ,017 ,052 ,564 ,066 ,459 ,094 ,642
Domein 5 Pearson

Correlation

,352 -,215 ,065 -,376 ,583 ,251 -,441 ,089 -,198 ,198 -,041
Sig. (2-

tailed)

,393 ,608 ,878 ,359 ,129 ,549 ,274 ,834 ,638 ,638 ,924
Domein 6 Pearson

Correlation

,613 -,390 -,041 -,388 ,710* ,187 -,117 ,098 -,303 ,482 -,130
Sig. (2-

tailed)

,106 ,340 ,923 ,342 ,049 ,657 ,782 ,817 ,466 ,227 ,759
Domein 7 Pearson

Correlation

,386 -,031 ,048 -,053 ,824* ,451 ,187 ,307 -,075 ,456 -,029
Sig. (2-

tailed)

,345 ,942 ,911 ,901 ,012 ,263 ,658 ,459 ,859 ,256 ,946
Domein 8 Pearson

Correlation

-,098 ,196 ,103 ,109 ,535 ,036 -,251 -,296 -,325 ,105 ,094
Sig. (2-

tailed)

,817 ,642 ,808 ,796 ,171 ,932 ,549 ,477 ,432 ,805 ,825
Domein 9 Pearson

Correlation

,335 ,330 ,096 ,014 ,436 ,271 ,380 ,019 ,090 ,000 -,065
Sig. (2-

tailed)

,417 ,425 ,822 ,974 ,280 ,517 ,353 ,964 ,832 1,000 ,878
Domein 10 Pearson

Correlation

,579 -,322 ,108 -,764* ,231 ,090 -,036 ,136 -,247 ,600 ,068
Sig. (2-

tailed)

,133 ,437 ,799 ,027 ,583 ,833 ,932 ,748 ,555 ,116 ,873
Domein 11 Pearson

Correlation

,405 ,129 ,244 -,013 ,870* ,575 ,026 ,327 ,085 ,331 ,115
Sig. (2-

tailed)

,319 ,761 ,560 ,976 ,005 ,136 ,950 ,430 ,841 ,424 ,786
Domein 12 Pearson

Correlation

-,644 ,535 -,056 ,817* ,213 ,066 -,119 -,249 ,092 -,630 -,074
Sig. (2-

tailed)

,085 ,172 ,896 ,013 ,613 ,876 ,779 ,552 ,828 ,094 ,862
Domein 13 Pearson

Correlation

,088 -,124 -,294 ,000 ,667 ,383 -,080 ,270 -,102 -,075 -,414
Sig. (2-

tailed)

,836 ,770 ,479 ,999 ,071 ,349 ,851 ,518 ,810 ,860 ,308
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Groep met bijkomende
problemen (N=8)

LE
Comm
(rec)

LE
Comm
(expr)

LE
Comm
(gesc)

LE
DV
(pers)

LE
DV
(huis)

LE
DV
(mij)

LE
Soc
(int)

LE
Soc
(spel)

LE
Soc
(cop)

LE
Mot
(grof)

LE
Mot
(fijn)

Domein 1 Spearm

an’s rang

,315 ,130 -,052 ,248 ,913* ,652 ,130 ,420 ,183 ,236 -,171
Sig. (2-

tailed)

,447 ,758 ,902 ,554 ,002 ,080 ,758 ,300 ,665 ,573 ,686
Domein 2 Spearman’s

rang

,603 -,417 -,170 -,326 ,848* ,417 -,183 ,446 -,326 ,445 -,262
Sig. (2-

tailed)

,113 ,304 ,688 ,431 ,008 ,304 ,665 ,268 ,431 ,270 ,530
Domein 3 Spearman’s

rang

,425 ,189 ,113 ,076 ,819* ,819* ,126 ,577 ,139 ,342 ,006
Sig. (2-

tailed)

,294 ,654 ,789 ,859 ,013 ,013 ,766 ,135 ,743 ,407 ,988
Domein 4 Spearman’s

rang

,768* -,109 ,218 ,000 ,764* ,764* ,327 ,878* ,109 ,639 ,110
Sig. (2-

tailed)

,026 ,797 ,604 1,000 ,027 ,027 ,429 ,004 ,797 ,088 ,796
Domein 5 Spearman’s

rang

,366 -,124 -,041 -,412 ,591 ,509 -,385 ,283 -,316 ,286 -,090
Sig. (2-

tailed)

,372 ,770 ,923 ,310 ,123 ,198 ,346 ,496 ,446 ,493 ,832
Domein 6 Spearman’s

rang

,624 -,394 -,169 -,282 ,845* ,394 ,056 ,510 -,282 ,420 -,283
Sig. (2-

tailed)

,099 ,334 ,689 ,499 ,008 ,334 ,895 ,196 ,499 ,300 ,496
Domein 7 Spearman’s

rang

,447 ,012 -,062 ,136 ,865* ,679 ,346 ,665 ,062 ,309 -,168
Sig. (2-

tailed)

,266 ,977 ,884 ,748 ,006 ,064 ,401 ,072 ,884 ,456 ,691
Domein 8 Spearman’s

rang

-,013 ,265 -,038 -,025 ,592 ,340 -,113 ,000 ,038 ,020 -,076
Sig. (2-

tailed)

,976 ,527 ,929 ,953 ,122 ,410 ,789 1,000 ,929 ,962 ,858
Domein 9 Spearman’s

rang

,274 ,218 ,109 ,109 ,327 ,436 ,436 ,220 ,218 ,000 -,110
Sig. (2-

tailed)

,511 ,604 ,797 ,797 ,429 ,280 ,280 ,601 ,604 1,000 ,796
Domein 10 Spearman’s

rang

,532 -,289 ,041 -,577 ,344 ,344 -,055 ,449 -,399 ,373 -,007
Sig. (2-

tailed)

,174 ,488 ,923 ,134 ,405 ,405 ,897 ,264 ,328 ,362 ,987
Domein 11 Spearman’s

rang

,425 ,189 ,113 ,076 ,819* ,819* ,126 ,577 ,139 ,342 ,006
Sig. (2-

tailed)

,294 ,654 ,789 ,859 ,013 ,013 ,766 ,135 ,743 ,407 ,988
Domein 12 Spearman’s

rang

-,581 ,577 -,082 ,577 ,082 ,082 -,082 -,415 ,412 -,439 -,083
Sig. (2-

tailed)

,131 ,134 ,846 ,134 ,846 ,846 ,846 ,307 ,310 ,276 ,845
Domein 13 Spearman’s

rang

,055 -,041 -,399 ,151 ,591 ,591 -,124 ,360 -,206 -,095 -,456
Sig. (2-

tailed)

,896 ,923 ,328 ,721 ,123 ,123 ,770 ,382 ,624 ,823 ,256
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Groep zonder outliers
(N=20)

LE
Comm
(rec)

LE
Comm
(expr)

LE
Comm
(gesc)

LE
DV
(pers)

LE
DV
(huis)

LE
DV
(mij)

LE
Soc
(int)

LE
Soc
(spel)

LE
Soc
(cop)

LE
Mot
(grof)

LE
Mot
(fijn)

Domein 1 Pearson

Correlation

,322 ,159 -,132 ,343 ,605* -,014 ,472* ,395 ,226 ,405 ,042
Sig. (2-

tailed)

,167 ,504 ,580 ,139 ,005 ,955 ,035 ,085 ,337 ,077 ,861
Domein 2 Pearson

Correlation

,301 -,098 -,082 ,316 ,681* ,077 -,002 ,257 ,148 ,427 ,100
Sig. (2-

tailed)

,197 ,681 ,730 ,174 ,001 ,747 ,992 ,275 ,534 ,060 ,676
Domein 3 Pearson

Correlation

,172 ,002 -,136 ,484* ,712* ,083 ,164 ,395 ,227 ,352 ,053
Sig. (2-

tailed)

,469 ,992 ,566 ,031 ,000 ,729 ,488 ,085 ,335 ,127 ,825
Domein 4 Pearson

Correlation

,140 -,112 -,120 ,387 ,572* ,092 ,390 ,344 ,035 ,588* ,190
Sig. (2-

tailed)

,555 ,639 ,615 ,092 ,008 ,700 ,089 ,138 ,885 ,006 ,422
Domein 5 Pearson

Correlation

,172 -,003 -,041 ,452* ,643* ,014 ,112 ,309 ,254 ,449* ,129
Sig. (2-

tailed)

,469 ,989 ,863 ,046 ,002 ,955 ,637 ,185 ,280 ,047 ,587
Domein 6 Pearson

Correlation

,324 ,242 ,228 ,147 ,607* ,235 ,451* ,524* -,014 ,515* ,293
Sig. (2-

tailed)

,163 ,304 ,334 ,536 ,005 ,318 ,046 ,018 ,955 ,020 ,210
Domein 7 Pearson

Correlation

,358 ,158 -,148 ,213 ,612* ,014 ,446* ,338 ,101 ,449* ,098
Sig. (2-

tailed)

,121 ,506 ,534 ,367 ,004 ,952 ,049 ,145 ,673 ,047 ,680
Domein 8 Pearson

Correlation

,151 ,347 ,147 ,506* ,557* ,426 ,339 ,357 ,466* ,133 ,300
Sig. (2-

tailed)

,526 ,133 ,537 ,023 ,011 ,061 ,143 ,122 ,038 ,577 ,199
Domein 9 Pearson

Correlation

,191 ,197 ,010 ,392 ,379 ,119 ,567* ,502* ,466* ,174 ,242
Sig. (2-

tailed)

,420 ,405 ,966 ,087 ,100 ,618 ,009 ,024 ,038 ,463 ,303
Domein 10 Pearson

Correlation

,386 ,071 -,046 ,227 ,445* -,035 ,396 ,545* ,226 ,572* ,039
Sig. (2-

tailed)

,093 ,766 ,849 ,336 ,049 ,884 ,084 ,013 ,338 ,008 ,870
Domein 11 Pearson

Correlation

,321 ,097 -,007 ,376 ,836* ,213 ,242 ,238 ,266 ,410 ,220
Sig. (2-

tailed)

,167 ,685 ,978 ,102 ,000 ,367 ,305 ,312 ,257 ,072 ,352
Domein 12 Pearson

Correlation

,030 ,252 -,140 ,572* ,078 -,032 ,404 ,530* ,545* -,092 ,021
Sig. (2-

tailed)

,900 ,285 ,555 ,008 ,744 ,892 ,077 ,016 ,013 ,699 ,929
Domein 13 Pearson

Correlation

-,106 -,169 -,004 ,271 ,374 ,207 ,218 ,275 ,270 ,306 ,262
Sig. (2-

tailed)

,657 ,475 ,988 ,248 ,104 ,381 ,355 ,240 ,249 ,190 ,265
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Groep zonder
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M.BIJLAGE 13: KRUISTABELLEN TOTALE UITKOMST SEO-R

EN KLINISCHE INSCHATTING

Voor de groep zonder bijkomende problemen

Klinische inschatting
emotioneel

ontwikkelingsniveau
Totaal1 2 3 4

Totale uitkomst
SEO-R

1 2 0 0 0 2

2 1 4 1 0 6

3 0 4 3 1 8

Totaal 3 8 4 1 16

Voor de groep met bijkomende problemen

Klinische inschatting
emotioneel

ontwikkelingsniveau

1 2 3 Totaal

Totale uitkomst
SEO-R

1 1 4 1 6

2 0 1 1 2

Totaal 1 5 2 8


