Vragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag (VOG)
© items: 1989, revision 2001 Stewart L. Einfeld, Bruce J. Tonge;
© instructions: 1981 T.M. Achenbach Modified, with permission.
© Nederlandse vertaling Developmental Behaviour Checklist: J.M. Koot, M.C. Dekker,
Erasmus Universiteit Rotterdam.
De Vragenlijst Omtrent Gedrag (VOG) brengt emotionele- en gedragsproblemen van kinderen en jeugdigen met een
verstandelijke handicap in kaart. Er is een versie voor ouders (VOG-O) en een versie voor leerkrachten of
activiteitenbegeleiders (VOG-L) beschikbaar. De VOG is ontwikkeld naar het model van de CBCL, op basis van
gedragsbeschrijvingen van kinderen met een verstandelijke beperking.

De vragenlijst
Vragen
De VOG-O heeft 96 vragen en de VOG-L heeft 94 vragen. Voorbeelden zijn “Vermijdt
oogcontact; kijkt je niet aan”. Bij de VOG-O kan de invuller hierop antwoord geven met 0
(voor zover u weet niet waar), 1 (soms of een beetje waar) of 2 (vaak of helemaal waar). Bij
de VOG-L met 0 (helemaal niet van toepassing (voor zover u weet)), 1 (een beetje of soms
van toepassing) of 2 (duidelijk of vaak van toepassing). Ook kan per vraag worden
aangegeven of de invuller zich bijzonder zorgen maakt over de betreffende vraag.

Afnameduur
15 minuten

Informanten
VOG-O: Moeder, vader, adoptiemoeder, adoptievader, stiefmoeder, stiefvader,
pleegmoeder, pleegvader, grootmoeder, grootvader, ander
VOG-L: Leerkracht

Schalen, scoring en normering
De VOG bestaat uit 5 schalen en een totaalscore. Per schaal tellen de scores op tot een
totaalscore en wordt een Percentielscore berekend op basis van de ruwe score en de
gekozen normgroep.

Schalen
1.
2.
3.
4.
5.

Storend en anti-sociaal
In zichzelf gekeerd
Communicatiestoornissen
Angst
Sociale beperkingen

Er zijn normen voor KDC naar leeftijd, KDC naar geslacht, MLK, ZMLK en voor de residentiele
setting beschikbaar.

Psychometrische gegevens
De Vragenlijst is in 2007 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling
www.cotandocumentatie.nl
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De Nederlandse vertaling van de VOG wordt uitgegeven door de Erasmus Universiteit van
Rotterdam. Email: Info@erasmusmc.nl
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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 www.bergop.info
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