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Met de Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O) krijgt u een compleet beeld van het gezinsleven van een jeugdige
en zijn/haar ouders. De VG&O is een combinatie van vier vragenlijsten, die apart, maar ook als set zijn af te
nemen. Onderdeel van de VG&O zijn de OBVL (Opvoedingsbelasting Vragenlijst), VGFO (Vragenlijst
Gezinsfunctioneren Ouders), VSOG (Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag) en de VMG (Vragenlijst Meegemaakte
Gebeurtenissen).
Er is ook een verkorte versie beschikbaar (VG&O kort) zonder de VMG. Daarnaast wordt bij kinderen jonger dan vier
jaar, de VGFO niet ingevuld.

De vragenlijst
Vragen
De VG&O bevat 106 vragen verdeeld over vier subvragenlijsten.
De OBVL bevat 34 vragen die beantwoord kunnen worden met 1 (geldt niet), 2 (geldt
een beetje), 3 (geldt behoorlijk) en 4 (geldt helemaal). Een voorbeeldvraag is “Het
opvoeden van mijn kind is een lastige taak”.
De VGFO bevat 28 vragen die beantwoord kunnen worden met 1 (geldt niet), 2 (geldt
een beetje), 3 (geldt behoorlijk) of 4 (geldt helemaal). Een voorbeeldvraag is “Ik geef
mijn kinderen taken om uit te voeren”.
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”.
De VMG bevat 15 vragen die beantwoord kunnen worden met ja of nee. Bij elke vraag
kan worden aangegeven wanneer de gebeurtenis voor het laatst heeft plaatsgevonden
en of deze ervaring positief of negatief voor het kind was. Een voorbeeld van een
gebeurtenis is “Het gezin is uitgebreid met een broertje of zusje”.
Bij kinderen jonger dan vier jaar, wordt de VSOG niet afgenomen.

Afnameduur
Ca. 30 minuten

Informanten
Ouders/verzorgers van kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

Talen en varianten
De VG&O is via BergOp in het Arabisch, Engels, Frans, Nederlands, Spaans en Turks af te
nemen. 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
Bij elk van de vier vragenlijsten worden schaalscores berekend.

OBVL
1.
Problemen opvoeder-kindrelatie
2.
Problemen met opvoeden
3.
Depressieve stemmingen
4.
Rolbeperking
5.
Gezondheidsklachten
Samen vormen zij de Totaalscore van de OBVL.
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VGFO
1.
Basiszorg
2.
Opvoeding
3.
Sociale contacten
4.
Jeugdbeleving
5.
Partnerrelatie
Samen vormen zij de totaalscore van de VGFO.

VSOG
1.
Positieve betrokkenheid
2.
Regels aanleren
3.
Materieel belonen
4.
Straffen
5.
Fysiek straffen
Let op: deze schaalindeling is in november 2017 gewijzigd.
Er wordt geen totaalscore voor de VSOG berekend.

VMG
Het totaal aantal levensgebeurtenissen en het aantal levensgebeurtenissen dat het laatste
jaar plaatsvond worden berekend. Voor beide perioden worden drie scores bepaald
1.
Totaal aantal levensgebeurtenissen
2.
Positieve gebeurtenissen
3.
Negatieve gebeurtenissen
De VMG kent alleen een optelling van het aantal gebeurtenissen.
Van de VMG zijn alleen ruwe scores beschikbaar. Van de overige drie subvragenlijsten wordt
per schaal en totaal de ruwe score omgezet in een Percentielscore en T-score. Op basis van
de T-scores wordt aan de problematiek van de ouders een betekenis toegekend: geen
noemenswaardige problemen, milde problemen of ernstige problemen.

Psychometrische gegevens en literatuur
De VG&O is (nog) niet beoordeeld door de Cotan. Wel is er onderzoek gedaan naar de
vragenlijsten en zijn er voor alle lijsten behalve de VMG normeringsgegevens beschikbaar.
De lijsten kennen drie normgroepen
Ouders van kinderen tussen 0 en 3 jaar
Ouders van kinderen tussen 4 en 11 jaar
Ouders van kinderen tussen 12 en 18 jaar

Literatuur en verkrijgbaarheid
De VG&O wordt uitgegeven door Praktikon en is gratis te downloaden van
http://www.praktikon.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.

© februari 2016, juni 2018, april 2020, dec 2020 Praktikon
PDF gedownload van www.bergop.info

