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Met de ESSEON-R brengt u het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau in kaart van kinderen en volwassenen met 

een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar. De ESSEON-R is met name geschikt voor kinderen en volwassenen met 

een verstandelijke beperking, een (vermoeden van) een sociale of emotionele ontwikkelingsachterstand, een 

ontwikkelingsstoornis, psychiatrische problematiek, een zintuiglijke en/of communicatieve beperking of school- 

en/of leerproblemen. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De ESSEON-R bestaat uit twee onderdelen met elk 76 vaardigheden: sociale en emotionele 
ontwikkeling. Elke vraag kan worden beantwoord als wel of niet kenmerkend. 
Voorbeeldvragen zijn ‘Glimlacht tegen personen die zich op korte afstand bevinden’ of 
‘Kalmeert bij heftige emoties wanneer hij/zij fysiek wordt getroost door vasthouden of 
tegen je aan houden.’ 
 

Afnameduur  
Circa 20 tot 30 minuten. 
 

Informanten  

Gedragsdeskundige (orthopedagoog of psycholoog) in samenspraak met informanten die de 
cliënt dagelijks meemaken. 

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Voor beide domeinen wordt een ontwikkelingsleeftijd berekend, het gemiddelde van de 
ontwikkelingsleeftijd voor beide domeinen vormt de ESSEON-R ontwikkelingsleeftijd. 
 
Daarnaast worden per domein verschillende dimensies berekend. Per dimensie wordt 
weergegeven op hoeveel procent van de gedragingen de jongere voorloopt, achterloopt of 
passend scoort. 
 
Tevens wordt per item weergegeven of het beschreven gedrag kenmerkend is voor de cliënt 
in de afgelopen drie maanden. Ook wordt aangegeven in hoeverre dit past bij de 
ontwikkelingsleeftijd van de cliënt op het domein waar het item bij hoort.  
 

Dimensies Sociale ontwikkeling 
1. Sociale onafhankelijkheid 
2. Morele ontwikkeling 
3. Impulscontrole 
4. Contactlegging 
5. Ik-bewustzijn in sociale context 
6. Sociaal inschattingsvermogen 
7. Sociale vaardigheden 
8. Relatie tot autoriteit 
9. Sociale aspecten van de seksuele ontwikkeling 

 

Dimensies Emotionele ontwikkeling 
1. Emotionele onafhankelijkheid 
2. Morele ontwikkeling 
3. Impulscontrole 
4. Zelfbeeld 
5. Realiteitsbesef 
6. Angsten 
7. Regulatie van de emoties  



© December 2021, Praktikon 
PDF gedownload van www.bergop.info 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De ESSEON-R is in 2011 beoordeeld door de COTAN.  

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De ESSEON-R wordt uitgegeven door Hogrefe.  
 

Literatuur 
Hoekman, M., Miedema, A., Otten, B., & Gielen, J. (2014). ESSEON-R Schaal voor het sociaal- 
        emotioneel ontwikkelingsniveau Handleiding. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers B.V. 
 
Voor meer informatie, zie www.hogrefe.nl  

 

 

BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname en 

staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op www.bergop.info 

➔ Voor gebruik van de ESSEON-R via BergOp dient u eerst een licentie af te sluiten met de 
uitgever Hogrefe. Daarna kan de lijst beschikbaar worden gemaakt voor uw organisatie. 
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