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De HiPIC is een vragenlijst volgens de Big Five van persoonlijkheid. De vragenlijst is gebaseerd op internationaal
onderzoek naar de structuur en onderliggende dimensies van vrije beschrijvingen van ouders over de
persoonlijkheid van hun kinderen. De HiPIC is geschikt voor kinderen tussen den 6 en 13 jaar.
Door middel van de HiPIC krijgt u een beeld van de persoonlijkheid van het kind. Dit kan handig zijn bij
diagnostiek, behandeling en begeleiding.

De vragenlijst
Vragen
De HiPIC bevat 144 gedragsbeschrijvingen. Een voorbeeldvraag is: “Maakt zich vlug zorgen
over iets”. Deze vraag kan beantwoord worden met 1 (Nauwelijks kenmerkend), 2 (Weinig
kenmerkend), 3 (Min of meer kenmerkend), 4 (Kenmerkend) of 5 (Heel kenmerkend).

Afnameduur
25 minuten

Informanten
Adolescenten/volwassenen

Schalen, scoring en normering
Voor elk van de vijf persoonlijkheidsdimensies worden bij de HiPIC een aantal facetten
onderscheiden. Dit geeft een uitgebreid beeld van de persoonlijkheid weer.

Schalen
1.
2.
3.
4.
5.

Emotionele stabiliteit (angst en zelfvertrouwen)
Extraversie (energie, expressiviteit, optimisme, verlegenheid)
Vindingrijkheid (creativiteit, intellect, nieuwsgierigheid)
Welwillendheid (altruïsme, dominantie, egocentrisme, gehoorzaamheid,
irriteerbaarheid)
Consciëntieusheid (concentratie, doorzettingsvermogen, ordelijkheid,
prestatiemotivatie)

Per dimensie (schaal) en facet worden de scores van elke vraag bij elkaar opgeteld, waarna
deze ruwe scores worden omgezet in decielscores.

Psychometrische gegevens
Er zijn representatieve normgegevens van de algemene bevolking van Nederland en
Vlaanderen uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. In BergOp zijn de normen van Nederlandse
moeders beschikbaar.
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De HiPIC wordt uitgegeven door Hogrefe Uitgevers BV en is ontwikkeld door Ivan Mervielde en
Filip De Fruyt .
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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 gebruik van deze vragenlijst moet u zelf een overeenkomst met de uitgever sluiten. De
kosten worden ook door de uitgever gefactureerd, informatie in dit bestand is puur ter
indicatie. Voor meer informatie kunt u mailen naar marketing@hogrefe.nl

© december 2016, juni 2018, Praktikon
PDF gedownload van www.bergop.info

