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De OKIV-R brengt de verhoudingen tussen ouders en kinderen van 8 tot 18 jaar in kaart. De vragenlijst kan worden
ingezet wanneer er sprake is van psychologische problemen bij het kind of de ouder om zo de relaties binnen het
gezin in kaart te brengen.

De vragenlijst
Vragen
De OKIV-R wordt zowel door de ouder(s) als het kind/de kinderen individueel ingevuld. De
vragenlijst bestaat uit 25 vragen (versie kind over vader of kind over moeder) of 21 vragen
(versie voor ouders) over de relaties, zoals “Ik ben erg trots op …”. De vragen kunnen
beantwoord worden met 1 (nooit), 2 (bijna nooit), 3 (soms), 4 (bijna altijd) of 5 (altijd).

Afnameduur
Ongeveer 20 minuten voor de ouder, 30 minuten voor het kind.

Informanten
Kind en ouders/verzorgers

Schalen, scoring en normering
De ruwe scores tellen op tot een totaalscore en twee schaalscores.

Schalen
1.
2.

Conflicthantering
Acceptatie

Een deel van de vragen wordt gespiegeld. De ruwe scores van de schalen en de totaalscore
worden omgezet in Quintielen (score van 1 t/m 5). Hoe hoger de score, hoe positiever de
conflicthantering/acceptatie.

Psychometrische gegevens
Er is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit van de OKIV-R. De Vragenlijst
is in 2002 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling www.cotandocumentatie.nl

Literatuur en verkrijgbaarheid
De OKIV-R wordt uitgegeven door Bohn Stafleu Van Loghum.
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Meer informatie of een papieren versie? Zie www.bsl.nl
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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.

Afrekening loopt via Praktikon.

© mei 2016, juni 2018, juni 2019 Praktikon i.s.m. XONAR
PDF gedownload van www.bergop.info

