Graag stellen we
u voor aan onze
nieuwste aanwinst.
De Beck Youth Inventories.

Vanaf december 2017 introduceren we een
nieuwe screener, speciaal voor jongeren: de
Beck Youth Inventories.
Deze zelfrapportagelijst screent op
aanwezigheid en ernst van psychische
problematiek bij jongeren van 7 tot 18 jaar.

5 vragenlijsten in 1. Flexibel in te zetten
De BYI bestaat uit vijf aparte zelfrapportage vragenlijsten die apart of gecombineerd kunnen
worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent in kaart te brengen. Iedere vragenlijst
bestaat uit 20 vragen. Neemt u de gecombineerde lijst af, dan worden er 100 vragen beantwoord.

Continuïteit in meetinstrument door brede leeftijdsrange
Veel beschikbare vragenlijsten beperken zich tot basisschoolleeftijd of beginnen pas bij
adolescentie. De BYI is bedoeld als screeningsinstrument voor jongeren in de leeftijd van 7 tot 18
jaar. Dit stelt in staat om over een brede leeftijdsrange de ontwikkeling van de jongere te volgen én
te vergelijken met slechts 1meetinstrument. Het instrument is geschreven op het niveau van een
beginnend taalgebruiker.

Snelle screener
Waar u nu psychische problematiek misschien nog screent aan de hand van observatie of aparte
lijsten, kunt u met de BYI in 1 handeling screenen op psychische problematiek. Dit stelt in staat veel
sneller zicht te hebben op aanwezigheid en ernst van depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag
en zelfbeeld. Elke vragenlijst bestaat uit 20 uitspraken over gedachten, gevoelens of gedrag,
kenmerkend voor emotionele en sociale problematiek van kinderen en adolescenten. De jongere
geeft aan hoe vaak een uitspraak op hem of haar van toepassing is, met inbegrip van vandaag. De
BYI is digitaal af te nemen via het online testplatform van Pearson (Q-global). De afnameduur
bedraagt 5 minuten per vragenlijst. Bij afname van de totale BYI komt dit neer op max. 25 minuten.
De test is tevens af te nemen met een papieren scoreformulier. Deze is handmatig te scoren met de
normtabellen in de handleiding.

Van de hand van Beck. Auteurs van vele gerenommeerde instrumenten.
Aaron T. Beck staat wereldwijd bekend als de geestelijk vader van de cognitieve gedragstherapie.
Zijn dochter, Judith S. Beck is de directeur van het Beck Institute voor Cognitive Therapy. Vader en
dochter hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de BDI-Y (depressie), de BAI-Y (angst), de BANI-Y
(boosheid), de BDBI-Y (verstorend gedrag) en de BSCI-Y (zelfbeeld). Dit instrument, de BYI, is
opgebouwd uit 5 van hun beste vragenlijsten.

Recent Nederlands normeringsonderzoek
Voor de zomer is een Nederlands normeringsonderzoek afgerond. De ruwe scores van de vijf
vragenlijsten kunnen worden omgezet naar een T-score en een percentielscore. Op dit moment
wordt de laatste hand gelegd aan de Nederlandse handleiding. Er is tevens onderzoek gedaan naar
de betrouwbaarheid en de validiteit.

Meer weten?
Neem contact op met onze test consultants: testadvies-nl@pearson.com

