Instrument

Amsterdamse Schaal voor Opstandigheid (ASO)

De ASO is een zelfrapportagelijst voor kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Met de ASO kunnen kinderen die
opstandig gedrag vertonen worden gesignaleerd en kan voorspeld worden welke kinderen het risico lopen op het ontwikkelen
van antisociaal gedrag.
Doel
Doel van de ASO is op systematische wijze inzicht geven in de mate waarin een kind opstandig, brutaal en ongehoorzaam is
en geneigd is tot ruzie maken, met andere woorden de mate van opstandigheid. Herhaalde afname van deze vragenlijst maakt
het mogelijk te voorspellen welke kinderen het risico lopen op het ontwikkelen van antisociaal gedrag.
Doelgroep
Leerlingen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool.
Materialen
Voor de ASO zijn de volgende materialen beschikbaar:
een zelfrapportagelijst met situaties en uitspraken (er is een meester- en een jufversie);
een handleiding (verkorte versie);
een scoringslijst.
Gebruik
Elke opvoeder of deskundige die zich zorgen maakt over het gedrag van een kind, kan de vragenlijst laten invullen. Het kind
vult de vragenlijst zelfstandig in, dit kan individueel of in een groep. De handleiding bevat een korte instructie voor de uitleg
aan de kinderen. Die wijst hen er op dat de vragenlijst is bedoeld om te weten hoe zij zich in verschillende situaties (thuis, op
school, met vrienden of vriendinnen) voelen.
Kinderen wordt gevraagd een van de twee antwoorden te kiezen. Indien het antwoord er niet bij staat, is het advies het
antwoord te kiezen wat het dichtst in de buurt komt. Er wordt benadrukt dat het niet gaat niet over goede of foute antwoorden.
Wel wordt de kinderen gevraagd geen antwoord over te slaan. Een herhaalde afname maakt het mogelijk een ontwikkeling in
kaart te brengen.
Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)
Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt
voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.
Beoordeling door COTAN
De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de
kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.
Beoordeeld?
Nee.
Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.
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