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De Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 herziene editie (NPV-2-R) is een zelfrapportage voor het meten van
persoonlijkheidskenmerken bij adolescenten en volwassenen. De vragenlijst meet de volgende eigenschappen:
Neuroticisme-Emotionele stabiliteit, sociale angst, Rigiditeit, verongelijktheid, egoïsme, dominantie en
zelfwaardering.

De vragenlijst
Vragen
De NPV-2-R bevat 140 stellingen over persoonlijke eigenschappen. Een voorbeeldstelling is:
“Ik ben vaak zenuwachtig”. Alle stellingen worden beantwoord met 1 (Juist), 2 (?) of 3
(Onjuist).

Afnameduur
15-20 minuten

Informanten
Jongeren/volwassenen

Schalen, scoring en normering
Schalen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Inadequatie/Neuroticisme
Sociale inadequatie/Sociale angst
Rigiditeit
Verongelijktheid/Vijandigheid
Zelfgenoegzaamheid/Egoïsme
Dominantie
Zelfwaardering

Per schaal worden de scores bij elkaar opgeteld en omgezet in normscores. Deze normscores
lopen van “zeer laag” tot “zeer hoog”.

Psychometrische gegevens
De NPV-2-R kent normen voor de algemene bevolking, psychiatrische patiënten en
normgroepen uitgesplitst naar opleidingsniveau.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen van 34 jaar en jonger en ouder
dan 34 jaar.
In 2015 is de NPV-2-R beoordeeld door de Cotan. De uitgangspunten bij de testconstructie,
de kwaliteit van het testmateriaal en de handleiding, de normen, de betrouwbaarheid en de
begripsvaliditeit zijn als goed beoordeeld. De criteriumvaliditeit is voldoende.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De NPV-2-R wordt uitgegeven door Boom test uitgevers.
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
op de vorige pagina 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 Boom test uitgevers, afrekenen verloopt via
Praktikon.
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