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Met de Executieve Functies Vragenlijst (EFV) krijgt u zicht op de werking van de denkprocessen van schoolgaande
kinderen in het gewoon en speciaal (basis)onderwijs, alsook van jeugdigen in het voortgezet onderwijs.
De EFV kan gebruikt worden om te screenen of jeugdigen belemmeringen ondervinden op het gebied van het
executief functioneren (werkgeheugen, mentale flexibiliteit, impulsbeheersing en emotieregulatie). De EFV wordt
gebruikt bij screening, diagnostiek en behandeling van jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

De vragenlijst
Vragen
De EFV bestaat uit 24 items met gedragingen. De invuller geeft aan in welke mate het
gedrag de afgelopen zes maanden voorkwam met vijf antwoordopties: 0: niet of nauwelijks;
1: af en toe (incidenteel); 2: regelmatig (maandelijks tot wekelijks); 3: vaak (wekelijks tot
dagelijks) of 4: zeer vaak (dagelijks).

Afnameduur
Circa vijftien minuten.

Informanten
Ouders of opvoeders van het kind, diens leraren of andere personen die het kind goed
kennen.

Schalen, scoring en normering
Subschalen
1. Werkgeheugen (WG): vermogen om kennis te verwerven en toe te passen
2. Mentale flexibiliteit (MF): vermogen om soepel en doordacht van taak en situatie te
wisselen
3. Impulsbeheersing (IB): vermogen om eerst na te denken alvorens te handelen
4. Emotieregulatie (ER): vermogen om te weten hoe om te gaan met emoties

Totalen
1. Executieve Leerfuncties (ELF)
2. Executieve Gedragsfuncties (EGF)
3. Executief Functioneren (EF)
Van elke vragenlijst wordt de ruwe score vergeleken met een normeringssteekproef, op basis
waarvan een deciel-/percentielscore en oordeel (‘normaal’, ‘normaal-hoog’, ‘subklinisch’,
‘klinisch’, ‘klinisch-hoog’) worden gegeven.

Psychometrische gegevens
De normgegevens zijn gebaseerd op gegevens van 1275 ouders. De betreffende normgroepen
zijn onderverdeeld naar geslacht en leeftijd: Meisjes 4 t/m 11 jaar; Jongens 4 t/m 11 jaar;
Meisjes 12 t/m 18 jaar; Jongens 12 t/m 18 jaar.
De EFV is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. Wel zijn de betrouwbaarheid en validiteit
onderzocht. De interne consistentie werd beoordeeld met alpha-coëfficiënten die allemaal
hoger zijn dan .80. De test-hertestbetrouwbaarheid ligt voor de hoofdschaal en de
basisschalen van de EFV rond de 0,90, de coëfficiënt bij de specifieke schalen komt boven de
0,80 uit. Bij uitsplitsing naar jongere en oudere jongens en meisjes zijn de
intraklassecorrelatiecoëfficiënten ook groter dan 0,80.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De EFV wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum
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Meer informatie, zie https://www.bsl.nl/shop/

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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