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De Gezinsklimaatschaal (GKS-II) geeft inzicht in het sociale klimaat van het gezin en belangrijke aspecten van het 

gezinsfunctioneren. De GKS kan worden ingevuld door alle gezinsleden vanaf 11 jaar. De GKS-II wordt gebruikt in de 

hulpverlening bij gezinnen met opvoedings- en ontwikkelingsproblemen.  

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De GKS-II bestaat uit 77 uitspraken. Gezinsleden geven aan of deze uitspraken al dan niet 
waar zijn voor hun gezin. De uitspraken kunnen met ‘ja’ en ‘nee’ beantwoord worden. Een 
voorbeelduitspraak is: “We kunnen echt goed met elkaar opschieten”. 
 

Afnameduur  
20 minuten  
 

Informanten  

Gezinsleden vanaf 11 jaar 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De items zijn onderverdeeld in 7 schalen, elk bestaande uit 11 uitspraken.  
 

Schalen 
1. Cohesie 
2. Expressiviteit 
3. Conflict 
4. Organisatie 
5. Controle 
6. Normen 
7. Sociale oriëntatie 

 

Op basis van deze schalen wordt ook een gezinsrelatie-index ((som schalen 1 en 2 + 11) – 
schaal 3) en een gezinsstructuur-index (som schalen 4 en 5) berekend. De ruwe scores op de 

schalen en indexen worden omgezet in t-scores en percentielen. 
 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

Er zijn normgegevens beschikbaar voor ouders en voor kinderen.  
 
De vragenlijst is in 2000 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling 
www.cotandocumentatie.nl. 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 

 

 

De GKS-II wordt uitgegeven door Pearson. 
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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 bergop.info.  
 

Voor u gebruik kunt maken van de vragenlijst, dient u digitaal akkoord te gaan met de 
voorwaarden die Pearson aan haar gebruikers stelt. Afrekening loopt via Praktikon. 
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