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De Gezinsvragenlijst (GVL) is ontworpen om de kwaliteit van de gezins- en opvoedingsomstandigheden van kinderen
in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar te bepalen. De GVL geeft aan waar het gezin mogelijk tekort schiet, wat de
risico's zijn op problematisch gedrag bij een kind en wat de mogelijke oorzaken zijn van problemen. Tevens biedt
het instrument aanknopingspunten om het gezinsfunctioneren op een effectieve manier bij te sturen.
De GVL kan zowel met als zonder vragen over de partnerrelatie worden afgenomen.

De vragenlijst
Vragen
De GVL bestaat uit 45 stellingen (9 stellingen per schaal) zoals: “We vertrouwen ons kind
volledig”. Deze stellingen kunnen op een 5-punts Likertschaal beantwoord worden met 1
“Volledig oneens”, 2 “Tamelijk oneens”, 3 “Eens noch oneens”, 4 “Tamelijk eens” of 5
“Volledig eens”.

Afnameduur
15-20 minuten

Informanten
(Stief-/Pleeg-) Moeder en Vader, Ander

Schalen, scoring en normering
De GVL bestaat uit vijf basisschalen die het gezinsfunctioneren weergeven.

Schalen
1.
2.
3.
4.
5.

Responsiviteit: de gevoeligheid van de ouders voor de behoeften van het kind.
Communicatie: de manier waarop de ouders zich tot het kind richten.
Organisatie: de context waarbinnen de gezinsrelaties plaatsvinden.
Partnerrelatie: de onderlinge relatie tussen de ouders.
Sociaal netwerk: de relatie met het sociaal netwerk rondom het gezin.

Voor elke schaal wordt een ruwe score en een gemiddelde berekend. De vijf basisschalen
samen vormen de ruwe totaalscore. De ruwe scores worden vervolgens met behulp van een
normtabel omgezet in een decielscore en aan de hand hiervan geeft men een kwalificatie
die varieert van “Klinisch hoog” tot “Normaal”.
Er wordt gebruik gemaakt van een normgroep voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar.

Psychometrische gegevens
De GVL is genormeerd op basis van de algemene Nederlandse bevolking met schoolgaande
kinderen van 4 t/m 18 jaar (n = 2450). Tevens kon op basis van vooraf gestelde scorecriteria
een groep van 530 gezinnen uit de hier beschreven onderzoeksgroep geselecteerd worden,
waarmee normgegevens konden worden opgesteld voor een vergelijking met scores in de
(sub)klinische range.
De interne consistentie ligt tussen de 0.80 en 0.90 voor alle schalen, de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ligt rond de 0.65 en hoger en de test-hertestbetrouwbaarheid laat waarden
zien van 0.75 en hoger. Onderzoek naar de factorstructuur wijst uit dat het model met 5
basisaspecten de werkelijkheid goed representeert. Daarnaast zijn de convergente,
divergente en predictieve validiteit als goed beoordeeld (Scholte & van der Ploeg, 2008).
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De GVL is in 2008 door de COTAN op alle punten met ‘Goed’ beoordeeld. Zie voor meer
informatie over de COTAN www.cotandocumentatie.nl

Literatuur en verkrijgbaarheid
De GVL wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

Literatuur
Scholte, E.M. & Ploeg, van der, J.D. (2008). Gezinsvragenlijst GVL. Houten: Bohn Stafleu van
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Meer informatie, zie https://www.bsl.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 bergop.info.

Het is niet nodig om zelf afspraken te maken met Bohn Stafleu van Loghum, afrekenen verloopt
via Praktikon.
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