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De Vragenlijst voor Angst bij Kinderen van 4 tot en met 12 jaar (VAK 4-12) meet de mate waarin het kind angst
ervaart voor een groot aantal situaties en objecten. De lijst is geschikt voor jonge kinderen en kinderen met een
achterstand in hun cognitieve ontwikkeling. De VAK 4-12 is bedoeld voor gebruik door psychologen,
(ortho)pedagogen en gedragswetenschappers die in het bezig zijn van een basisaantekening psychodiagnostiek.

De vragenlijst
Vragen
De VAK 4-12 bestaat uit 80 situaties en objecten die bij kinderen angst kunnen oproepen.
Bijvoorbeeld “Naar de tandarts gaan”. Het kind kan aangeven of hij/zij ‘niet bang’, ‘een
beetje bang’ of ‘erg bang’ is voor de situatie/het object.

Afnameduur
20 minuten

Informanten
Kinderen 4-12 jaar

Schalen, scoring en normering
Er wordt een totaalscore berekend en een prevalentiescore (het aantal keer dat een kind
‘erg bang’ heeft gekozen). Daarnaast worden vijf schalen berekend:

Schalen
1.
2.
3.
4.
5.

Angst
Angst
Angst
Angst
Angst

voor falen en kritiek (FK-schaal)
voor het onbekende (O-schaal)
voor kleine verwondingen / kleine dieren (VD-schaal)
voor gevaar en dood (GD-schaal)
voor medische situaties (M-schaal)

Voor zowel de totaal- en prevalentiescore als voor de vijf schaalscores zijn normscores en
percentielscores berekend. Op basis van de normscore kan de score worden geïnterpreteerd
als niet afwijkend, subklinisch of klinisch.

Psychometrische gegevens
De VAK 4-12 is in 2012 beoordeeld door de COTAN. De kwaliteit van het testmateriaal en de
handleiding zijn als goed beoordeeld. De uitgangspunten bij de testconstructie, normen,
betrouwbaarheid en begripsvaliditeit zijn als voldoende beoordeeld. De criteriumvaliditeit is
als onvoldoende beoordeeld.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De VAK 4-12 wordt uitgegeven door Pearson, is ontwikkeld door T. H. Ollendick en in het
Nederlands vertaald door J. Oosterlaan en P.J.M. Prins.
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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 www.bergop.info
 U dient digitaal akkoord te gaan met de voorwaarden van Pearson. Daarna kan de lijst
beschikbaar worden gemaakt voor uw organisatie.
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