
 

Diagnostische fiche Opvoedingsbelasting Vragenlijst 
Specifiek Diagnostisch Protocol Cognitief zwak functioneren  

 

Opvoedingsbelasting
Vragenlijst (OBVL) 

Vermulst, A., Kroes, G., De Meyer, R., Nguyen, L., & Veerman, 
J.W. (2015) 
Nijmegen: Praktikon  
Overzichten diagnostisch materiaal Cognitief Zwak Functioneren 
en Gedrag en Emotie 

Doel of meetpretentie Meten van opvoedingsbelasting bij ouders. De OBVL richt zich 
op kenmerken van de ouder in relatie tot de opvoeding en de 
kwaliteit van de ouder-kindrelatie. 
Bruikbaar bij indicerende onderzoeksvragen. 

Subschalen/dimensies 34 items zijn verdeeld over vijf domeinen: 
• Problemen opvoeder-kindrelatie (6 items) 

• Problemen met opvoeden (7 items) 

• Depressieve stemmingen (7 items) 

• Rolbeperking (6 items) 

• Gezondheidsklachten (8 items) 
Totale score voor opvoedingsbelasting 

Informatiebron Ouder, ook versie voor pleegouder 

Doelgroep/normgroep Ouders met kinderen van 0 tot en met 18;11 jaar  

Jaar normen, 
steekproef 

Nederlandse normen (2010-2011) uit omgeving Amsterdam en 
Drenthe (randstedelijk gebied als provinciesteden en 
plattelandsgebieden). 
Drie normgroepen moeders van kinderen in de leeftijd van 0-3 
jaar (n=484), 4-11 jaar (n=364), 12-18 jaar (n=580), zowel voor 
jongens als meisjes en voor verschillende gezinstypes. 

Afnamewijze en duur Vragenlijst, individueel of beide ouders samen 
10 minuten 

Bijkomende info https://www.praktikon.nl/wat-we-doen/vragenlijsten/obvl 
De vragenlijst maakt deel uit van Vragenlijsten Gezin en 
Opvoeding (VG&O), zie ook Vragenlijst Gezinsfunctioneren 
Ouders, Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag en Vragenlijst 
Meegemaakte Gebeurtenissen. 
Tevens een verkorte versie OBVL-K van 10 vragen beschikbaar 
waarbij alleen een totaalscore kan geïnterpreteerd worden. 

Beoordeling 

CAP 2017-2019 
Normen: Recent, - 
De schaalscores en totaalscore volgen een niet-normale 
verdeling. Er is weinig differentiatie boven pc50 maar interesse 
ligt vooral bij probleemgroepen. 
Betrouwbaarheid: Redelijk tot zeer goed voor schaalscores en 
zeer goed voor totaalscore. 
Validiteit: Begripsvaliditeit is goed. De theoretische indeling in 
de vijf schalen en de meetinvariantie over normgroepen en 
geslacht werden empirisch ondersteund. Zie CAP-vademecum 
voor meer info. 

Faire diagnostiek Vragenlijst is in andere talen beschikbaar (Arabisch, Engels, 
Frans, Turks, Spaans) maar er is geen aparte normering. 
Steekproef is gebaseerd op moeders van kinderen die naar 
kinderdagverblijf of school gaan.  
Er is een ondervertegenwoordiging van moeders van 
buitenlandse kinderen en één-kindgezinnen. 

Beoordeling Prodia enkel indicerende waarde 
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http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CZF_overzicht_diagnostisch_materiaal.docx
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/GE_overzicht_diagnostisch_materiaal.docx
https://www.praktikon.nl/wat-we-doen/vragenlijsten/obvl
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/VGFO.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/VGFO.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/VSOG.pdf
https://www.praktikon.nl/wat-we-doen/vragenlijsten/vmg
https://www.praktikon.nl/wat-we-doen/vragenlijsten/vmg

