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november 2020 – door team LANS, de Berkenschutse 

In de lezing van Evelyne Karel tijdens het Berkenbrein webinar  ‘Naar school? Ja toch!’ 
benoemt zij hoe de onderzoeksfase binnen LANS wordt ingericht en benadrukt zij het 
belang van een goede duiding van het verzuim. Een goede duiding van het verzuim geeft 
belangrijke input voor de behandeling en de aanpassingen die mogelijk (tijdelijk) gedaan 
kunnen worden in het onderwijs om schoolgang weer op te bouwen. Naar aanleiding van 
de lezing werden er verschillende vragen gesteld over de meetinstrumenten die LANS in 
het onderzoek gebruikt. Deze vragen zijn gebundeld tot één overzicht waarin een 
uitwerking wordt gegeven van de verschillende instrumenten die door LANS gebruikt 
worden bij een vermoeden van schoolweigering. 

Klinisch interview 
In de onderzoeksfase wordt een uitgebreid semi-gestructureerd klinisch interview 
afgenomen bij zowel de jongere als bij ouders. Het klinisch interview staat beschreven in 
het boek school refusal van Heyne, D., & Rollings, S.1. Doel is o.a. om informatie te 
verkrijgen over de beschermende factoren binnen het gezin, de geschiedenis van de 
schoolgang, de huidige schoolgang, de inzet die al gedaan is om de schoolgang te 
herstellen en ook welke cognities binnen het gezin een rol spelen. 

Vragenlijsten 
Er spelen vaak verschillende factoren een rol bij het ontstaan en in stand houden van 
schoolverzuim. Bij schoolweigeringsproblematiek zien we vaak dat er sprake is van 
onderliggende angst- en/of stemmingsproblemen bij de jongere. Het is dan ook 
belangrijk deze goed in kaart te brengen. 
 
Angst 
Jongeren kunnen in het geval van schoolweigering verschillende typen angst ervaren. Zo 
kan de ene jongere met name last hebben van sociale angst die ervoor zorgt dat hij/zij 
moeite heeft om op school te zijn terwijl de andere jongere juist weer meer last heeft 
van faalangst die er voor zorgt dat schoolgang moeizaam verloopt. Om hier goed zicht op 
te krijgen maken we gebruik van de volgende angstvragenlijsten: 

Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders – Nederlandse versie (SCARED-NL) 
Huidige NL versie: Muris & Steerneman (2001) 
De SCARED-NL is een screeningsvragenlijst die symptomen van angststoornissen meet 
bij jeugdigen van 7 tot en met 19 jaar. De SCARED-NL meet symptomen van 
separatieangststoornis, paniekstoornis, specifieke fobie, sociale fobie, obsessief-
compulsieve stoornis, posttraumatische en acute stressstoornis en gegeneraliseerde 
angststoornis. De SCARED-NL wordt ingevuld door het kind zelf. De scores worden 
ingedeeld worden in laag, normaal, verhoogd of risico. 
 
Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC) 
Oorsponkelijke versie: March, Parker, Sullivan, Stallings & Conners, 1997 
Huidige versie: Utens & Ferdinand, 2000 

                                           
1 Heyne, D., & Rollings, S. (2002). School refusal. Oxford: Blackwell Scientific Publications. 



De MASC is een screeningsvragenlijst voor angstproblemen bij kinderen en adolescenten 
van 8 tot en met 18 jaar. Er bestaat een versie voor het kind zelf en voor ouders. De 
vragenlijst geeft een totaalscore en scores op de vier onderstaande schalen die zijn 
onderverdeeld in een aantal subschalen. Daarnaast kan er een inconsistentie index en 
angststoornis index worden berekend. De Nederlandse normen zijn nog in ontwikkeling, 
waardoor er vooralsnog gebruik wordt gemaakt van de Amerikaanse cut-off scores. 
 
School Refusal Assessment Scale – Revised – Nederlandse versie (SRAS-R-NL)  
Engelse versie: Kearney (2002) 
Nederlandse (aangepaste) versie: Heyne, Vreeke, Maric & Widenfelt (2008) 
De SRAS-R-NL (aangepaste versie) is een experimentele vragenlijst die kan worden 
afgenomen bij kinderen met schoolweigerend gedrag. De vragenlijst bestaat uit een 
versie voor kind en ouders. De SRAS-R-NL meet de volgende vier functies/redenen van 
schoolweigering en spijbelen:  
- Het vermijden van schoolgerelateerde stimuli die een algemeen negatief affect 
oproepen (ANA) 
- Het vermijden van sociale of evaluatieve situaties op school waar men een afkeer van 
heeft (ESE) 
- Het najagen van aandacht van belangrijke anderen (PA) 
- Het najagen van tastbare versterkers buiten de schoolsetting (PTR) 
 
School Fear Thermometer (SFT) 
Huidige versie: Heyne & Rollings 2002 
De SFT is een visuele analoge schaal (van 0 = geen angst tot 100 = maximale angst) die 
gebruikt wordt bij schoolweigeraars om hun mate van angst bij aanwezigheid op school 
weer te geven in de afgelopen twee weken. Onderzoekers hebben een hoge 
betrouwbaarheid en goede validiteit vastgesteld voor de angstthermometer en zijn 
varianten (Kleinknecht & Bernstein, 1988) en de SFT heeft een goede test-hertest 
betrouwbaarheid (Heyne, 1999).  
 
Stemming 
Ook de stemming wordt in kaart gebracht waarbij er indien sprake van een mogelijke 
depressie tevens een inschatting gemaakt wordt of er sprake is van suïcide risico waar 
meteen inzet op nodig is. 

Children’s Depression Inventory (CDI-2) 
Engelse versie: Kovacs (2004) 
Nederlandse versie: Bodden, Braet, en Stikkelbroek (2016)  
De CDI-2 is een screeningsvragenlijst voor depressie bij kinderen en jongeren van 8 tot 
en met 21 jaar. De zelfrapportagelijst bestaat uit 28 vragen, waarbij steeds drie 
antwoordmogelijkheden zijn. De oudervragenlijst bestaat uit 17 vragen waarbij ouders op 
een vierpuntsschaal aangeven hoe vaak bepaalde symptomen in de afgelopen twee 
weken voorkwamen bij hun kind. De totaalscore kan worden omgezet in een 
percentielscore of worden afgezet tegen een cut-off score. De totaalscore geeft een 
indicatie van de ernst van depressie of depressieve symptomen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suicidaal gedrag 
In geval van suicide risico op de CDI-2 wordt gebruik gemaakt van de multidisciplinaire 
richtlijn diagnostiek en behandeling van suicidaal gedrag, 20122 

Cognities 
Naast de angst- en stemmingsproblematiek wordt geprobeerd zicht te krijgen op de 
cognities van zowel de jongere als de ouders ten aanzien van het omgaan met moeilijke 
situaties bij het naar schoolgaan. 

Self-Efficacy Questionnaire for School Situations Nederlandse versie (SEQ-SS-NL)   
Auteur: Heyne, Maric, Kaijser, Duizer, Sijtsma, & Van Der Leden (2014) 
De SEQ-SS-NL  is een experimentele vragenlijst voor kinderen en jongeren die meet hoe 
zij denken over het omgaan met moeilijke of angstige schoolsituaties die te maken 
hebben met hun aan- en/of afwezigheid op school. Er is gebruik gemaakt van de 25-
itemversie. Er kan een score worden gegeven van 1 (echt zeker dat ik het niet zou 
kunnen) tot en met 5 (echt zeker dat ik het zou kunnen). De vragenlijst geeft een 
totaalscore en scores op de volgende vier subschalen: omgaan met speciale situaties, 
omgaan met normale schoolsituaties, omgaan met autoriteit/school niet leuk vinden en 
omgaan met zekerheid. De ‘afwijking SD’ geeft aan hoeveel SD (standaarddeviaties) de 
score afwijkt van het gemiddelde van de normeringsgroep. 
 
SEQ-RSAP (aangepaste versie FLOW/LANS) 
Auteur: Heyne, Maric & Westenberg (2014) 
De Self-Efficacy Questionnaire for Responding to School Attendance Problems (SEQ-
RSAP) is een experimentele vragenlijst voor ouders van kinderen die schoolweigerend 
gedrag laten zien om te meten hoeveel vertrouwen ouders hebben in hun eigen aanpak 
rondom dit gedrag. Er is gebruik gemaakt van de 13-itemversie. Ouders kunnen een 
score geven van 1 (helemaal mee oneens) tot en met 4 (helemaal mee eens). Deze 
vragenlijst wordt vooralsnog enkel kwalitatief ingezet omdat er geen normen beschikbaar 
zijn. De totaalscore loopt uiteen van 13 t/m 52. 
 
Aanwezigheidsregistratie 
Natuurlijk is het belangrijk ook de aanwezigheidscijfers mee te nemen in het onderzoek. 
Tijdens het klinisch interview wordt navraag gedaan hoeveel uur een leerling aanwezig is 
geweest in de afgelopen 4 weken. Ook wordt dit opgevraagd bij de school van herkomst 
of bij zittende leerlingen bij de betrokken verzuim coördinator. Bij de start van de 
behandeling worden met de mentor van de leerling afspraken gemaakt over goede 
verzuimregistratie. Hier wordt gedurende het traject op toegezien door de 
verzuimcoördinator van De Berkenschutse en door de behandelaren van LANS. 
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