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De NEO Five Factor Inventory is een zelfrapportage over de Big Five persoonlijkheidsdimensies: Neuroticisme,
Extraversie, Openheid, Altruïsme en Consciëntieusheid. De NEO-FFI is de verkorte versie van de NEO Personality
Inventory (NEO-PI; Costa & McCrae, 1992). De NEO is één van de meest onderzochte en gebruikte instrumenten ter
wereld.

De vragenlijst
Vragen
De NEO-FFI bevat 60 vragen met 12 vragen per dimensie. Een voorbeeldvraag is: “Ik houd er
van veel mensen om me heen te hebben”. Deze vraag kan beantwoord worden met 1
(Helemaal oneens), 2 (Oneens), 3 (Neutraal), 4 (Eens) of 5 (Helemaal eens).

Afnameduur
10-15 minuten

Informanten
Jongeren/volwassenen

Schalen, scoring en normering
Schalen
1.
2.
3.
4.
5.

Neuroticisme
Extraversie
Openheid
Altruïsme
Consciëntieusheid

Per dimensie (schaal) worden de scores van de bijbehorende vragen bij elkaar opgeteld,
waarna deze scores worden omgezet in stanines van “zeer laag” tot “zeer hoog”. Ook wordt
een gemiddelde score weergegeven per dimensie.

Psychometrische gegevens
Er zijn actuele normgegevens van de algemene bevolking naar geslacht en leeftijd (mannen
en vrouwen van 16-22, 23-35, 36-54 en 55-70) beschikbaar. U kunt zelf kiezen of u de cliënt
vergelijkt met zijn/haar geslacht of met zijn/haar leeftijdsgroep.
De COTAN heeft de uitgangspunten bij testconstructie, kwaliteit van het testmateriaal en de
handleiding als goed beoordeeld. De normen, betrouwbaarheid en begripsvaliditeit zijn
voldoende en de criteriumvaliditeit als onvoldoende, omdat deze niet is onderzocht.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De NEO-FFI-3 wordt uitgegeven door Hogrefe Uitgevers BV.
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Voor het bestellen van de handleiding of papieren versies van de Vineland Screener, of voor
meer informatie, zie www.hogrefe.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 www.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
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