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SEV: Sociaal-Emotionele Vragenlijst  
© 2008, 2013, 2018 Bohn Stafleu van Loghum 
 

De SEV meet in hoeverre kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar problemen vertonen in hun sociaal-emotionele 

ontwikkeling. De uitslag van de SEV kan de grondslag vormen voor verwijzing naar de jeugdzorg of het speciaal 

onderwijs. Daarnaast kan de SEV gebruikt worden om het effect van een behandeling te evalueren. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De SEV bestaat uit 72 stellingen die gedrag van het kind omschrijven, bijvoorbeeld: ‘wordt 
gemakkelijk afgeleid’. De ouder/verzorger beantwoordt de vragen met 1 (niet), 2 (Af en 
toe), 3 (Geregeld), 4 (Vaak) of 5 (Zeer vaak).  
 

Afnameduur  
Ca. 30 minuten 
 

Informanten  

Ouders/verzorgers of leerkrachten  
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Op basis van de scores worden vier schalen  berekend. Drie van deze schalen worden 

onderverdeeld in subschalen. 
 

Schalen en subschalen 
1. Aandachtstekort met hyperactiviteit  

• aandachtstekort 

• hyperactiviteit 

• impulsiviteit 
2. Sociale gedragsproblematiek 

• oppositioneel-opstandig gedrag 

• agressief gedrag 

• antisociaal gedrag 
3. Angstig en stemmingsverstoord gedrag 

• angstig gedrag in het algemeen 

• sociaal angstig gedrag 

• angstig-depressief gedrag 
4. Autistisch gedrag 

 
Van alle schalen en subschalen wordt een ruwe score berekend. De ruwe score wordt 
vervolgens omgezet in een deciel. Op basis van deze deciel-scores wordt de score 

gekwalificeerd als normaal, subklinisch of klinisch. 
 
Vanaf 9 juni 2018 wordt in BergOp gerekend met de herziene normering uit 2018. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

Er zijn normgegevens van ouders en van leerkrachten beschikbaar. De gegevens zijn 
gebaseerd op een representatieve landelijke steekproef bij ouders van 2536 kinderen en 
leerkrachten van 1243 kinderen. Voor zowel ouders als leerkrachten zijn er vier 
normgroepen. 
 
Normgroepen  

1. Jongens 4-11 jaar  
2. Meisjes 4-11 jaar 
3. Jongens 12-18 jaar 
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4. Meisjes 12-18 jaar 

 
De Vragenlijst is in 2005 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling 
www.cotandocumentatie.nl 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De SEV wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum (BSL). 
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Voor meer informatie of voor het bestellen van een handleiding of papieren versie, zie 
http://www.bsl.nl/shop/sociaalemotionele-vragenlijst-sev-handleiding-9789031399161.html  

 

 

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. 
 
Het is niet nodig om zelf afspraken te maken met BSL, betaling verloopt via Praktikon. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/13406/sociaal-emotionele-vragenlijst/
http://www.bsl.nl/shop/sociaalemotionele-vragenlijst-sev-handleiding-9789031399161.html
http://www.bergop.info/

