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VPV: Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden 

© 2013, Bohn Stafleu van Loghum 

 

De VPV meet psychosociale vaardigheden van jeugdigen. Psychosociale vaardigheden zijn vaardigheden die nodig 
zijn om als volwassene zelfstandig en constructief aan de samenleving te kunnen deelnemen. Dit zijn 
interpersoonlijke (relationeel en affectief) en intrapersoonlijke (zelfsturing en zelfbewustzijn) vaardigheden. 
 
De VPV geeft niet alleen de tekortkomingen, maar ook de sterke punten van het kind weer. De VPV wordt gebruikt 
als screeningsinstrument om sterke en zwakke punten in kaart te brengen. Daarnaast wordt de lijst gebruikt voor 
basisdiagnostiek en voor het in kaart brengen van voortgang en effect van een behandeling.  
 
Er is een zelfrapportage en Informantenrapportage beschikbaar voor 9 t/m 18 jaar. 
 

 

De vragenlijst 

 

 

Vragen 

De VPV omvat 36 stellingen, zoals  “Ik ga veel met vrienden/vriendinnen om”. De 
stellingen worden beantwoord met 1 (helemaal niet mee eens), 2 (niet mee eens), 3 
(tussenin), 4 (mee eens) of 5 (helemaal mee eens).  
 

Afnameduur  
Ca. 20 minuten 
 

Informanten  

Ouders/verzorgers of andere personen die het kind goed kennen of de jongere zelf. 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 
 
 

 

Er worden zes schaalscores berekend. 
 

Schalen 

1. Interpersoonlijke vaardigheden 
- Relationele vaardigheden 
- Affectieve vaardigheden 

2. Intrapersoonlijke vaardigheden 
- Zelfsturing  
- Zelfbewustzijn 

Alle vragen samen tellen op tot een totaalscore: Psychosociale vaardigheden. Van elke 
schaal wordt de ruwe score omgezet in een decielscore (I-X). Scores van deciel II of lager 
of deciel IX of hoger worden als afwijkend gezien. 

  

 

Psychometrische gegevens  

 

Er zijn normgegevens beschikbaar voor jeugdigen tussen 9 en 18 jaar. Dit zijn jeugdigen uit 
heel Nederland in 2012. Voor de informantenrapportage gaat het om 2230 jeugdigen en 
voor de zelfrapportage om 549 jeugdigen. 
 
De Vragenlijst is in 2013 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling 
www.cotandocumentatie.nl.  

 

  

https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14788/vragenlijst-psychosociale-vaardigheden/
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De VPV wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum. 
 

Literatuur 
Scholte, E.M. & Van der Ploeg, J.D. (2013). Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV). 

Handleiding. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.  

 

Bestel de papieren versie en de handleiding op www.bsl.nl.  

 

 

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.  
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