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Met de Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) brengt u het gedrag van ouders in de opvoeding van hun
kind(eren) in kaart.
De VSOG maakt deel uit van een bredere set aan vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O).
Deze set in zijn geheel meet behalve Ouderlijk gedrag (VSOG) ook het Gezinsfunctioneren (VGFO), de
Opvoedingsbelasting (OBVL) en Meegemaakte gebeurtenissen (VMG). Tot slot is er ook een (experimentele) verkorte
versie van de OBVL beschikbaar met slechts 10 vragen (OBVL-K).
Al deze varianten zijn in BergOp te gebruiken.

De vragenlijst
Vragen
De VSOG bevat 25 vragen die beantwoord worden met 1 ((bijna) nooit), 2 (weinig), 3 (soms), 4
(vaak) of 5 ((bijna) altijd). Een voorbeeldvraag is “Ik kijk/lees samen met mijn kind in boekjes”.

Afnameduur
10 minuten

Informanten
Ouders/verzorgers

Talen
De VSOG is in het Arabisch, Engels, Frans, Nederlands, Spaans en Turks beschikbaar. Daarnaast
kan ervoor gekozen worden de Pleegzorg-variant af te nemen, waar wordt gevraagd naar de
relatie met het pleegkind, in plaats van het kind.

Schalen, scoring en normering
Er zijn vijf schaalscores te berekenen
1. Positieve betrokkenheid
2. Regels aanleren
3. Materieel belonen
4. Straffen
5. Fysiek straffen
Let op: in november 2017 is deze schaalindeling gewijzigd.
Voor de eerste twee schalen geldt dat hoe hoger de score hoe positiever het oordeel, voor de
laatste drie schalen geldt hoe hoger de score hoe negatiever het oordeel. Er is geen totaalscore
van de VSOG.
Van elke schaal wordt een T-score en een Percentielscore berekend. Aan de hand van de Tscores kan het gedrag van de ouder worden geïnterpreteerd als Problematisch of Normaal.
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Psychometrische gegevens
De VSOG is nog niet beoordeeld door de COTAN. Wel is er een normeringsonderzoek onder
1.428 gezinnen uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheid van de VSOG
schalen, met uitzondering van Fysiek Straffen, voldoende tot goed is (alpha’s tussen .44 en
.86).
Er zijn twee normgroepen
Ouders van kinderen tussen 4 en 11 jaar
Ouders van kinderen tussen 12 en 18 jaar
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
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