SPECIFICATIES:
Doelgroep: Kinderen &
jongeren (0-21 jaar) met een
beperking
Kwalificatielevel: B
Afnameduur: ca. 10-20
minuten per domein (4
domeinen)
Platform: Q-global
Scores: Normatieve
standaard scores (aangeduid
als leeftijdspercentielen en Tscores) en geschaalde
scores: Beschikbaar voor 21
leeftijdsgroepen met
intervallen van een jaar).

PERSOONLIJK, SNEL
& DOELGERICHT:
Maak kennis met de PEDI-CAT.
PEDI-CAT is een computergestuurde
vragenlijst voor het beoordelen van het
dagelijks functioneren bij kinderen en
jongeren (0-21 jaar) met een beperking.
Het instrument toetst de vaardigheden
van een cliënt binnen vier verschillende
domeinen:
Dagelijkse activiteiten, Mobiliteit,
Sociaal/Cognitief, Verantwoordelijkheid
die zowel los als afzonderlijk van elkaar
gebruikt kunnen worden.

SPECIFICATIES:
Twee versies: Content
Balanced (max 30. items per
domein) en de verkorte
Speedy-Cat (max. 15 items
per domein).
Optioneel: Speciale
autismeschaal.
Talen: Nederlands, Engels
(UK), Frans, Italiaans en
Portugees. Spoedig
verschijnen ook Duits, Deens
en Zweeds.
Ook beschikbaar: Afname
via Smartphone.
Items: Alle items worden
gepresenteerd in
begrijpelijke taal en visueel
ondersteund met heldere
voorbeelden.
Filters: Filters voor leeftijd,
sekse en
mobiliteitshulpmiddelen
voorkomen dat irrelevante
items gepresenteerd
worden.
Vragen? Neem dan contact
op via info-nl@pearson.com
Wij helpen u graag verder!

PEDI-CAT kan worden ingezet bij alle
kinderen en jongeren met een
beperking, ongeacht hun diagnose.
Het doel van dit instrument is het
opstellen van een behandelplan dat
zich richt op een optimale, verdere
ontwikkeling van individueleduele
cliënten. Daaorm richt PEDI-CAT zich
volledig op alles dat de cliënt wel kan.
Zodat u de sterke kanten van de cliënt
kunt meenemen in het opstellen van
doelen binnen het behandelplan. Door
het adaptieve karakter van de
vragenlijst komen in PEDI-CAT alleen
vragen aan bod die
daadwerkelijk relevant zijn voor de
cliënt die op dat moment de vragenlijst
invult. Dit komt door de CAT-software.
Deze software (Computer Adaptive
Test) selecteert nieuwe vragen of
stellingen op basis van eerder gegeven
antwoorden. dit zorgt ervoor dat
irrelevante stellingen niet aan bod
komen en dat items specifiek op de
cliënt afgestemd zijn. Dit bespaart tijd,
maakt het afnameproces een meer
prettige ervaring voor de cliënt en geeft
u daadwerkelijk de informatie waarnaar
u op zoek bent.

