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De VvGK meet in welke mate symptomen van de volgende gedragsstoornissen aanwezig zijn bij een kind. 
- Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD),  
- Oppositional Defiant Disorder (ODD) en  
- Conduct Disorder (CD)  

 
De test kan gebruikt worden als hulpmiddel bij diagnostiek binnen de jeugdzorg en het onderwijs. De test heeft de 
DSM-IV als uitgangspunt. 
 

 

De vragenlijst 

 

 

Vragen 

De VvGK omvat 42 gedragsbeschrijvingen waarbij de ouder of leerkracht aangeeft in 
hoeverre deze van toepassing is op het kind, bijvoorbeeld “Maakt ruzie met volwassenen”. 
De vragen worden beantwoord met 0 (nee) of 1 (ja). 
 

Afnameduur  
Ca. 10 minuten 
 

Informanten  

Ouders en leerkrachten 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 
 
 

 

Er worden vier schaalscores berekend. 
 

Schalen 

1. Aandachtstekort (A) 
2. Hyperactiviteit/impulsiviteit (HI) 
3. Oppositional Defiant Disorder (ODD) 
4. Conduct Disorder (CD) 

Er is geen totaalscore. Van elke schaal wordt de ruwe score omgezet in een 
percentielscore en een normscore met gemiddelde 10 en standaarddeviatie 3. Aan de hand 
van de normscore wordt de score geclassificeerd als Normaal, Subklinisch of Klinisch. 
Hogere scores duiden op meer problemen. 
 

 

Psychometrische gegevens  

 

Er zijn normgegevens beschikbaar per geslacht en levensjaar tussen de 6 en 16 jaar voor 
zowel ouders als leerkrachten.  
 
De Vragenlijst is in 2008 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling 
www.cotandocumentatie.nl 

  

https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14676/vragenlijst-voor-gedragsproblemen-bij-kinderen-6-16-jaar/


 

© december 2016, juni 2018, juni 2019 Praktikon 
PDF gedownload van www.bergop.info 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De VvGK wordt uitgegeven door Pearson Assessment and Information B.V. 
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Voor de papieren versie of een handleiding, zie www.pearsonclinical.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 Pearson, betaling verloopt via 
Praktikon. Wel dient iedere organisatie die in BergOp gebruik wil maken van lijsten die 
door Pearson worden uitgegeven, akkoord te gaan met de voorwaarden die Pearson aan 
haar gebruikers stelt. Neem contact op met Praktikon hierover. 
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