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BAC-C: Brief Assessment Checklists voor kinderen (4-11 

jaar) 
© 2012 Michael Tarren-Sweeney, PhD  
 

De Brief Assessment Checklist voor kinderen (BAC-C) meet de ervaren moeilijkheden van kinderen die in pleegzorg 

of residentiële zorg verblijven. De vragenlijst, die wordt ingevuld door een verzorger, wordt gebruikt om de 

problemen van deze kinderen te screenen en/of te monitoren. De lijst kan veilig worden gebruikt door kinder- en 

gezondheidsdiensten zonder toezicht van een psychiater voor kinderen en adolescenten.  

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De BAC-C bestaat uit 20 items die door een verzorger worden ingevuld. De vragen gaan over 
gedragingen en gevoelens van de afgelopen 4 tot 6 maanden en kunnen worden beantwoord 
op een schaal van 0 tot 2, waarbij voor de eerste 17 vragen 0 staat voor ‘niet waar’, 1 staat 
voor ‘een beetje waar’, en 2 staat voor ‘meestal waar’. Een voorbeeldvraag is “Hunkert 
naar genegenheid”. Bij vraag 18 t/m 20 zijn de antwoordmogelijkheden: 0 (gedrag is niet 
voorgekomen), 1 (gedrag is één keer voorgekomen), en 2 (gedrag is meer dan een keer 
voorgekomen). 
 

Afnameduur  
10 tot 15 minuten 
 

Informanten  

Ouders/verzorgers 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De totaalscore kan variëren van 0 tot 40. Bij een totaalscore van 7 of hoger wordt verder 
onderzoek geadviseerd.  
 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De BAC-C is (nog) niet onderzocht door de COTAN, wel is er psychometrisch onderzoek 
verricht. 
 
Onderzoek van de Children in Care Study (CICS) liet zien dat de scores van de BAC-C goed 
vergeleken kunnen worden met die van bestaande screeningsinstrumenten zoals de Strengths 
and Difficulties Questionnaire (SDQ) en de Brief Problem Monitor (BPM, verkorte versie van 
de Child Behaviour Checklist (CBCL)).  
De interne consistentie van de BAC-C is 0.89. 
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De BAC-C wordt uitgegeven door childpsych. 
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Voor meer informatie zie http://www.childpsych.org.uk  

 

 

BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken. 
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