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4
Exploratieve factoranalyse: psychometrische
analyse bij een groep moeders van middelbare
scholieren

4.1 Inleiding
Een exploratieve factoranalyse is uitgevoerd om de componenten van gezins-
functioneren zoals gerepresenteerd in de 30 items van de voorlopige VGK te
identificeren. De eerste vraag is of steun verkregen wordt voor een 5 factor
oplossing die aansluit bij de 5 domeinen, dan wel voor een oplossing met een
of twee factoren die meer dan een domein representeren. Een tweede vraag
is, of de schalen die voortkomen uit de gevonden factoroplossing voldoende
interne consistentie hebben. In deze analyses is Cronbach’s α (Cronbach, 1951)
gebruikt als indicator van interne consistentie.

De onderzoeksgroep voor deze eerste fase van de constructie van de VGK
bestaat uit moeders die in een gezinsverband met één of meer kinderen in de
middelbare school leeftijd leven.

4.2 Onderzoeksgroep
Moeders van kinderen uit de hoogste klassen van een scholengemeenschap in
de regio Haarlem/Heemstede zijn uitgenodigd om mee te werken aan dit on-
derzoek. Zij hebben via de school een uitnodigingsbrief ontvangen met de eer-
ste versie van de VGK en een afzonderlijk formulier met vragen over
demografische gegevens (leeftijd van de moeder, gezinssamenstelling, oplei-
dingsniveau van de ouders en verbondenheid met een kerkgenootschap).
Omdat niet naar naam en adres van de respondent is gevraagd, is het niet mo-
gelijk geweest een reminder te sturen. Ook zijn er geen beloningen voor het
invullen gegeven. 

De demografische gegevens zijn vermeld in Tabel 4.1. Van 221 moeders
(incluis 2 mannen) hebben wij de vragenlijsten retour ontvangen, dit is 33%
van de aangeschreven moeders. Samenvattend kan gesteld worden dat we te
maken hebben met een groep respondenten van middelbare leeftijd, overwe-
gend goed opgeleid, met een gemiddelde gezinsgrootte van 2 – 3 kinderen.
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4.3 Exploratieve factoranalyse
Principale componentenanalyse van de 30 items, gevolgd door varimax-rotatie
(Gorsuch, 1983) van een 5-factoren oplossing en van alle factoren met eigen-
waarde >1 levert geen interpreteerbare oplossing op vanwege de aanwezigheid
van factoren met slechts 2 items die voldoen aan het criterium |lading| > .35.
Omdat de scree-test geen duidelijkheid geeft over het aantal factoren, zijn alle
factoroplossingen met 2 tot 4 factoren geëvalueerd. Al deze oplossingen be-
vatten steeds één factor met een eigenwaarde >8, en verklaren ongeveer 28%
van de variantie. De overige factoren verklaren minder dan 10% van de va-
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Tabel 4.1. 

Demografische gegevens van respondenten van de exploratieve factor analyse  
(n= 221). 
______________________________________________________________ 
 
Kenmerk ouder     Frequentie     Kenmerk gezin/partner      Frequentie 
    
Geslachta  Gezinsvorma  
Man 2     (0.9%) Twee-ouder gezin 197 (90.0%) 
Vrouw 217 (99.2%) Een-ouder gezin 22  (10.0%) 
Leeftijdb, d  Aantal kinderena  
30 - 39 jaar 10    (4.6%) Een 32   (14.6%) 
40 – 49 jaar 176 (80.7%) Twee 103 (47.0%) 
50 - 59 jaar 32   (14.7%) Drie 59   (26.9%) 
Opleidinga  Vier of meer 25   (11.4%) 
Laag (t/m MAVO) 33   (15.1%) Opleiding partnerc  
Midden (o.a. MBO) 65   (29.7%) Laag (t/m MAVO) 20   (10.2%) 
Hoog    (HBO, 
Universiteit.) 

121 (55.3%) Midden (o.a. 
MBO) 

39   (19.8%) 

 
 
In behandeling voor  
psychische klachtena 

 Hoog (HBO, 
          Universiteit) 

138 (70.1%) 

Ja 16   (7.3%)   
Nee  203 (92.7%)   
Kerkelijke verbondenb    
Sterk 43   (19.7%)   
Matig 42   (19.3%)   
Niet 
 

133 (61%) 

 

  

____________________________________________________________________ 
Opmerking.  a: niet ingevuld door 2 respondenten;  b: niet ingevuld door 3 
respondenten; c: niet ingevuld door 2 respondenten, niet van toepassing bij 22 
respondenten; d: gemiddelde leeftijd 45.7 jaar (standaard deviatie 4.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.1 
Demografische gegevens van respondenten van de exploratieve factor analyse (n= 221).
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riantie. Tabel 4.2. laat de eigenwaarden en verklaarde varianties van de 5 fac-
toren oplossing na principale componentenanalyse zien.

De oplossing met drie factoren blijkt inhoudelijk goed te interpreteren.
De items uit de eerste factor zijn afkomstig uit de domeinen Affectief klimaat

(5 items), Structurele Kenmerken (1 item) Communicatieve vaardigheden (3
items) en Samenwerking (1 item). Het gaat over kritiek en vijandigheid en ne-
gatieve emoties in de communicatie en samenwerking. De eerste factor is
Waardering genoemd1.

De items uit de tweede factor komen uit de domeinen Probleemoplossende
vaardigheden (5 items), Communicatieve vaardigheden (5 items), Samenwer-
king (5 items) en Affectief Klimaat (1 item). De tweede factor is Samenwerking
genoemd.

De items uit de derde factor komen alle uit het domein Structurele Kenmer-
ken (4 items). Deze derde factor is Structuur genoemd.
Zie Tabel 4.3. laat de 3-factor oplossing zien.
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4.3. Exploratieve factoranalyse. 
Principale componentenanalyse van de 30 items, gevolgd door varimax-rotatie 
(Gorsuch, 1983) van een 5-factoren oplossing en van alle factoren met 
eigenwaarde >1 levert geen interpreteerbare oplossing op vanwege de 
aanwezigheid van factoren met slechts 2 items die voldoen aan het criterium        
|lading| > .35 . Omdat de scree-test geen duidelijkheid geeft over het aantal 
factoren, zijn alle factoroplossingen met 2 tot 4 factoren geëvalueerd. Al deze 
oplossingen bevatten steeds één factor met een eigenwaarde >8, en verklaren 
ongeveer 28% van de variantie. De overige factoren verklaren minder dan 10% 
van de variantie. Tabel 4.2. laat de eigenwaarden  en verklaarde varianties van de 
5 factoren oplossing na principale componentenanalyse zien. 
 
 
 
Tabel 4.2.  
 Principale componenten-analyse van de VGK-30-item versie,  5 factoren 
 (n =221). 
              
Factor                    Eigenwaarde                Verklaarde             Cumulatief 
                                                                   variantie                 percentage 
1   8.3    27.8 %  27.8 % 
2   2.1    7.2 %   34.9 % 
3   1.7    5.6 %   40.6 % 
4   1.5    4.9 %   45.5 % 
5   1.4    4.6 %   50.1 % 
 
 
 
De oplossing met drie factoren blijkt inhoudelijk goed te interpreteren. 
 De items uit de eerste factor zijn afkomstig uit de domeinen Affectief 
klimaat (5 items), Structurele Kenmerken (1 item) Communicatieve vaardigheden 
(3 items) en Samenwerking (1 item). Het gaat over kritiek en vijandigheid en 
negatieve emoties in de communicatie en samenwerking. De eerste factor is 
Waardering genoemd1. 
 De items uit de tweede factor komen uit de domeinen 
Probleemoplossende vaardigheden (5 items), Communicatieve vaardigheden (5 
items), Samenwerking (5 items) en Affectief Klimaat (1 item). De tweede factor is 
Samenwerking genoemd. 
 De items uit de derde factor komen alle uit het domein Structurele 
Kenmerken (4 items). Deze derde factor is Structuur genoemd. 
Zie Tabel 4.3. laat de 3-factor oplossing zien. 
 
 
 
 
 

                                                 
1     De naamgeving van de eerste factor 'Waardering' heeft hoofdbrekens 
gekost. Aanvankelijk is gedacht om de schaal 'Kritiek en vijandigheid'  te noemen. Zie  een 
publicatie van Klijn (2006) waarin de eerste schaal zo genoemd is. Omdat dit verwarring te 
weeg brengt (een hoge score wijst immers op gezond gezinsfunctioneren) is de definitieve 
benaming 'Waardering' geworden.  

Tabel 4.2 
Principale componenten-analyse van de VGK-30-item versie, 5 factoren 

1 De naamgeving van de eerste factor ‘Waardering’ heeft hoofdbrekens gekost. Aanvankelijk
is gedacht om de schaal ‘Kritiek en vijandigheid’ te noemen. Zie een publicatie van Klijn
(2006) waarin de eerste schaal zo genoemd is. Omdat dit verwarring te weeg brengt (een hoge
score wijst immers op gezond gezinsfunctioneren) is de definitieve benaming ‘Waardering’
geworden. 
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Tabel 4.3.  
Factorladingen van drie-factoroplossing VGK- versie 30 items (n=221). 
                   
      Factor 1          Factor 2        Factor   3 
      Waardering     Samen-         Structuur 
Nummer  Omschrijving Item,a               werking 
Item 
 
    Factor 1: Waardering         ! =.84  
                                                                                                                                                               

26 Er worden afkeurende opmerkingen 
gemaakt (affectief klimaat) 

 
.75 

 
 .07 

 
 .08 

24 Als wij over elkaar praten, dan doen  
wij dat op een kritische of 
afkeurende toon (affectief klimaat) 

 
 .74 

 
 .15 

 
 .04 

19 Thuis geven wij elkaar de schuld als iets 
misloopt  (affectief klimaat) 

 
 .72 

 
 .15 

 
 .17 

14 Bij een discussie blijven wij geduldig  
(affectief klimaat) 

 .68  .14  .01 

11 Als wij in ons gezin met elkaar praten, 
dan geeft dikwijls één 
van ons iemand anders ergens de schuld 
van (communicatie) 

 
 .63 

 
 .16 

 
 .12 

6 Wij kunnen naar elkaar luisteren 
(communicatie) 

 .56  .39  .07 

22 Als wij thuis samen spelen of werken, 
dan loopt het moeizaam 
(samenwerking) 

 
 .52 

 
 .34 

 
 .04 

10 Als iemand zich vergist of een fout 
maakt, dan blijven wij 
vriendelijk tegen hem of haar (affectief 
klimaat) 

 
 .51 

 
 .18 

 
 .01 

9 Een van ons krijgt thuis overal de schuld 
van  (structuur) 

 .46  .17  .27 

29 Wij hebben er moeite mee, als thuis 
iemand huilt (communicatie) 

 .21  .11  .11 

   
 
                 Factor 2: Samenwerking                                       ! = .86 
 
21 Als wij ergens een oplossing voor 

bedacht hebben, voeren wij 
 hem ook uit (probleemoplossing) 

 
 .02 

 
 .69 

 
 .21 

16 Het is vervelend om met elkaar te  
praten (communicatie) 

 .37  .61  .11 

20 Als wij het ergens niet mee eens zijn, 
dan houden wij dit voor ons 
(communicatie) 

 
 .03 

 
 .59 

 
 .09 

3 Bij ons thuis blijven veel problemen 
liggen (probleemoplossing) 

 .24  .57  .32 

     

Tabel 4.3 
Factorladingen van drie-factoroplossing VGK- versie 30 items (n=221).
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Tabel 4.3.  
Factorladingen van drie-factoroplossing VGK- versie 30 items (n=221). 
                   
      Factor 1          Factor 2        Factor   3 
      Waardering     Samen-         Structuur 
Nummer  Omschrijving Item,a               werking 
Item 
 
    Factor 1: Waardering         ! =.84  
                                                                                                                                                               

26 Er worden afkeurende opmerkingen 
gemaakt (affectief klimaat) 

 
.75 

 
 .07 

 
 .08 

24 Als wij over elkaar praten, dan doen  
wij dat op een kritische of 
afkeurende toon (affectief klimaat) 

 
 .74 

 
 .15 

 
 .04 

19 Thuis geven wij elkaar de schuld als iets 
misloopt  (affectief klimaat) 

 
 .72 

 
 .15 

 
 .17 

14 Bij een discussie blijven wij geduldig  
(affectief klimaat) 

 .68  .14  .01 

11 Als wij in ons gezin met elkaar praten, 
dan geeft dikwijls één 
van ons iemand anders ergens de schuld 
van (communicatie) 

 
 .63 

 
 .16 

 
 .12 

6 Wij kunnen naar elkaar luisteren 
(communicatie) 

 .56  .39  .07 

22 Als wij thuis samen spelen of werken, 
dan loopt het moeizaam 
(samenwerking) 

 
 .52 

 
 .34 

 
 .04 

10 Als iemand zich vergist of een fout 
maakt, dan blijven wij 
vriendelijk tegen hem of haar (affectief 
klimaat) 

 
 .51 

 
 .18 

 
 .01 

9 Een van ons krijgt thuis overal de schuld 
van  (structuur) 

 .46  .17  .27 

29 Wij hebben er moeite mee, als thuis 
iemand huilt (communicatie) 

 .21  .11  .11 

   
 
                 Factor 2: Samenwerking                                       ! = .86 
 
21 Als wij ergens een oplossing voor 

bedacht hebben, voeren wij 
 hem ook uit (probleemoplossing) 

 
 .02 

 
 .69 

 
 .21 

16 Het is vervelend om met elkaar te  
praten (communicatie) 

 .37  .61  .11 

20 Als wij het ergens niet mee eens zijn, 
dan houden wij dit voor ons 
(communicatie) 

 
 .03 

 
 .59 

 
 .09 

3 Bij ons thuis blijven veel problemen 
liggen (probleemoplossing) 

 .24  .57  .32 
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Het lukt ons thuis om besluiten te 
nemen over moeilijkheden 
(probleemoplossing) 

 
 
 .15 

 
 
 .56 

  
 
.26 

13 Als thuis iemand verdrietig is, dan 
wordt er gepraat (communicatie) 

 .15  .54  .00 

18 In ons gezin doen wij dingen samen 
(samenwerking) 

 .30  .54  .16 

1 In ons gezin hebben wij spontaan 
gesprekken met z’n allen 
(communicatie) 

 
 .22 

 
 .51 

 
 .20 

7 Als er een probleem is, dan raken wij 
erin verstrikt of wordt het 
een chaos (probleemoplossing) 

 
 .43 

  
 .47 

 
 .31 

15 Wij slagen er in, om uit alle oplossingen 
voor een probleem er 
één te kiezen  (probleemoplossing) 

 
 .30 

 
 .47 

 
 .37 

2 Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes 
(samenwerking) 

 .30  .46  .16 

30 
 
 
8 

Thuis laten wij waardering voor elkaar 
duidelijk blijken 
(communicatie) 
Het lukt ons om de aandacht van de 
anderen te krijgen als er 
iets moet gebeuren (samenwerking) 

 
  
.42 
 
 
.32 

 
 
.43 
 
 
 .42 

 
  
.10 
 
 
.12 

4 
 
 
 

Als iemand het moeilijk heeft of in de 
problemen zit, dan is er een vijandige 
stemming (affectief klimaat) 

  
  
.27 

 
 
 .41 

  
  
.30 

17 Als wij met elkaar iets doen, dan kost 
het de grootste moeite om het te doen 
slagen (samenwerking) 

 
 .35 

 
 .41 

 
 .14 

12 Als er iemand ziek wordt, dan staan wij 
voor elkaar klaar (samenwerking) 
 
 

 
 .31 

 
 .34 

 
 .19 

                  Factor 3: Structuur   ! = .61 
 

5 De ouders hebben (de ouder heeft) de 
leiding in ons gezin (structuur) 

 
 .04 

 
 .15 

 
 .69 

28 Bij ons thuis neemt een kind de leiding 
over (structuur) 

  
 .34 

 
 .18 

 
 .69 

25 Thuis wordt over belangrijke zaken door 
de ouder(s) beslist 
(structuur) 

 
 .17 

 
 .14 

 
 .63 

27 Eén van ons hangt bij problemen of bij 
moeilijkheden de clown 
uit (structuur) 

 
 .30 

 
 .22 

 
 .35 

 
Opmerking.a    Bij elk item is het oorspronkelijke domein vermeld.    
 

 
Tabel 4.3.  
Factorladingen van drie-factoroplossing VGK- versie 30 items (n=221). 
                   
      Factor 1          Factor 2        Factor   3 
      Waardering     Samen-         Structuur 
Nummer  Omschrijving Item,a               werking 
Item 
 
    Factor 1: Waardering         ! =.84  
                                                                                                                                                               

26 Er worden afkeurende opmerkingen 
gemaakt (affectief klimaat) 

 
.75 

 
 .07 

 
 .08 

24 Als wij over elkaar praten, dan doen  
wij dat op een kritische of 
afkeurende toon (affectief klimaat) 

 
 .74 

 
 .15 

 
 .04 

19 Thuis geven wij elkaar de schuld als iets 
misloopt  (affectief klimaat) 

 
 .72 

 
 .15 

 
 .17 

14 Bij een discussie blijven wij geduldig  
(affectief klimaat) 

 .68  .14  .01 

11 Als wij in ons gezin met elkaar praten, 
dan geeft dikwijls één 
van ons iemand anders ergens de schuld 
van (communicatie) 

 
 .63 

 
 .16 

 
 .12 

6 Wij kunnen naar elkaar luisteren 
(communicatie) 

 .56  .39  .07 

22 Als wij thuis samen spelen of werken, 
dan loopt het moeizaam 
(samenwerking) 

 
 .52 

 
 .34 

 
 .04 

10 Als iemand zich vergist of een fout 
maakt, dan blijven wij 
vriendelijk tegen hem of haar (affectief 
klimaat) 

 
 .51 

 
 .18 

 
 .01 

9 Een van ons krijgt thuis overal de schuld 
van  (structuur) 

 .46  .17  .27 

29 Wij hebben er moeite mee, als thuis 
iemand huilt (communicatie) 

 .21  .11  .11 

   
 
                 Factor 2: Samenwerking                                       ! = .86 
 
21 Als wij ergens een oplossing voor 

bedacht hebben, voeren wij 
 hem ook uit (probleemoplossing) 

 
 .02 

 
 .69 

 
 .21 

16 Het is vervelend om met elkaar te  
praten (communicatie) 

 .37  .61  .11 

20 Als wij het ergens niet mee eens zijn, 
dan houden wij dit voor ons 
(communicatie) 

 
 .03 

 
 .59 

 
 .09 

3 Bij ons thuis blijven veel problemen 
liggen (probleemoplossing) 

 .24  .57  .32 
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De onderlinge samenhang van de drie factoren is nader onderzocht. De corre-
latie tussen de twee eerste factoren is r = .65. De derde factor Structuur cor-
releert r = .17 met factor Waardering en met factor Samenwerking r =.25. 

4.4 Interne consistentie
De homogeniteit van de drie factor-schalen van de 30-itemversie van de VGK
is berekend met Cronbach’s α. Van de eerste factor Waardering (10 items) is
α = .84, van de tweede factor Samenwerking ( 16 items) is α =.86 en van de
derde factor Structuur (4 items) is α = .61. Van de derde factor Structuur is de
betrouwbaarheid en homogeniteit te laag, wat ook mede te wijten is aan het te
geringe aantal items met een lading > .35 in deze factor. 

Zowel de hoge eigenwaarde van de eerste factor na principale componenten
analyse als de substantiële correlatie tussen de resterende schalen laten zien
dat het geheel van beide schalen Samenwerking en Waardering, de VGK To-
taal schaal, een overkoepelende maat is voor het gezinsfunctioneren. 

4.5 Keuze voor een vragenlijst met twee schalen
Op basis van de drie factoren-oplossing bij de factoranalyse, de onderlinge
samenhang tussen de factoren en de resultaten van de interne consistentie van
de drie factoren, is gekozen voor een vragenlijst met twee schalen, Waardering
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23 

 
Het lukt ons thuis om besluiten te 
nemen over moeilijkheden 
(probleemoplossing) 

 
 
 .15 

 
 
 .56 

  
 
.26 

13 Als thuis iemand verdrietig is, dan 
wordt er gepraat (communicatie) 

 .15  .54  .00 

18 In ons gezin doen wij dingen samen 
(samenwerking) 

 .30  .54  .16 

1 In ons gezin hebben wij spontaan 
gesprekken met z’n allen 
(communicatie) 

 
 .22 

 
 .51 

 
 .20 

7 Als er een probleem is, dan raken wij 
erin verstrikt of wordt het 
een chaos (probleemoplossing) 

 
 .43 

  
 .47 

 
 .31 

15 Wij slagen er in, om uit alle oplossingen 
voor een probleem er 
één te kiezen  (probleemoplossing) 

 
 .30 

 
 .47 

 
 .37 

2 Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes 
(samenwerking) 

 .30  .46  .16 

30 
 
 
8 

Thuis laten wij waardering voor elkaar 
duidelijk blijken 
(communicatie) 
Het lukt ons om de aandacht van de 
anderen te krijgen als er 
iets moet gebeuren (samenwerking) 

 
  
.42 
 
 
.32 

 
 
.43 
 
 
 .42 

 
  
.10 
 
 
.12 

4 
 
 
 

Als iemand het moeilijk heeft of in de 
problemen zit, dan is er een vijandige 
stemming (affectief klimaat) 

  
  
.27 

 
 
 .41 

  
  
.30 

17 Als wij met elkaar iets doen, dan kost 
het de grootste moeite om het te doen 
slagen (samenwerking) 

 
 .35 

 
 .41 

 
 .14 

12 Als er iemand ziek wordt, dan staan wij 
voor elkaar klaar (samenwerking) 
 
 

 
 .31 

 
 .34 

 
 .19 

                  Factor 3: Structuur   ! = .61 
 

5 De ouders hebben (de ouder heeft) de 
leiding in ons gezin (structuur) 

 
 .04 

 
 .15 

 
 .69 

28 Bij ons thuis neemt een kind de leiding 
over (structuur) 

  
 .34 

 
 .18 

 
 .69 

25 Thuis wordt over belangrijke zaken door 
de ouder(s) beslist 
(structuur) 

 
 .17 

 
 .14 

 
 .63 

27 Eén van ons hangt bij problemen of bij 
moeilijkheden de clown 
uit (structuur) 

 
 .30 

 
 .22 

 
 .35 

 
Opmerking.a    Bij elk item is het oorspronkelijke domein vermeld.    
 

 
Tabel 4.3.  
Factorladingen van drie-factoroplossing VGK- versie 30 items (n=221). 
                   
      Factor 1          Factor 2        Factor   3 
      Waardering     Samen-         Structuur 
Nummer  Omschrijving Item,a               werking 
Item 
 
    Factor 1: Waardering         ! =.84  
                                                                                                                                                               

26 Er worden afkeurende opmerkingen 
gemaakt (affectief klimaat) 
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24 Als wij over elkaar praten, dan doen  
wij dat op een kritische of 
afkeurende toon (affectief klimaat) 

 
 .74 

 
 .15 
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19 Thuis geven wij elkaar de schuld als iets 
misloopt  (affectief klimaat) 
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14 Bij een discussie blijven wij geduldig  
(affectief klimaat) 

 .68  .14  .01 
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van (communicatie) 
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 .16 

 
 .12 

6 Wij kunnen naar elkaar luisteren 
(communicatie) 

 .56  .39  .07 

22 Als wij thuis samen spelen of werken, 
dan loopt het moeizaam 
(samenwerking) 

 
 .52 

 
 .34 

 
 .04 

10 Als iemand zich vergist of een fout 
maakt, dan blijven wij 
vriendelijk tegen hem of haar (affectief 
klimaat) 

 
 .51 

 
 .18 

 
 .01 

9 Een van ons krijgt thuis overal de schuld 
van  (structuur) 

 .46  .17  .27 

29 Wij hebben er moeite mee, als thuis 
iemand huilt (communicatie) 

 .21  .11  .11 

   
 
                 Factor 2: Samenwerking                                       ! = .86 
 
21 Als wij ergens een oplossing voor 

bedacht hebben, voeren wij 
 hem ook uit (probleemoplossing) 

 
 .02 

 
 .69 

 
 .21 

16 Het is vervelend om met elkaar te  
praten (communicatie) 

 .37  .61  .11 

20 Als wij het ergens niet mee eens zijn, 
dan houden wij dit voor ons 
(communicatie) 

 
 .03 

 
 .59 

 
 .09 

3 Bij ons thuis blijven veel problemen 
liggen (probleemoplossing) 

 .24  .57  .32 
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en Samenwerking.
De lage correlaties tussen de factor Structuur en de beide andere factoren wijst
er mogelijk op dat het verband tussen deze factor en de kwaliteit van het ge-
zinsfunctioneren slechts bij benadering lineair is. Lage scores, maar ook ex-
treem hoge scores op Structuur kunnen een slecht gezinsfunctioneren
aangeven. Er is mogelijk een curvilineaire samenhang tussen Structuur en ge-
zinsfunctioneren. 

Naast dit aspect zijn er uitzonderingen op de gebruikelijke gezinsstructuur
die tot lage scores op de factor Structuur leiden zonder dat er sprake hoeft te
zijn van een slecht functionerend gezin. Leiding geven in het gezin wordt in
een goed functionerend gezin door de ouders uitgevoerd en in de gezinshier-
archie staan de ouders normaliter bovenaan. Er zijn echter ook omstandighe-
den waarbij kinderen leiding geven of kinderen hoog in de gezinshierarchie
staan. Bijvoorbeeld als als ouders door een somatische of psychische ziekte
of door continue afwezigheid vanwege werk elders hun gezinspositie niet kun-
nen innemen of uitoefenen. Een gezin waarin een kind de leiding heeft kan in
bepaalde omstandigheden goed functioneren. De items over Structurele ken-
merken geven in een dergelijke situatie waarschijnlijk specifieke informatie
die klinisch relevant is. Echter de items zijn door de het genoemde curviline-
aire verband en door bijzondere gezinssituaties niet bruikbaar in een algemeen
toepasbare vragenlijst. 

Van de oorspronkelijke 30 items zijn de items van de factor Structuur met uit-
zondering van item 9 (‘Een van ons krijgt thuis overal de schuld van’) verwij-
derd. Item 9 is inhoudelijk te beoordelen als een item dat ook bij het domein
Affectief Klimaat thuishoort en heeft een factorlading van r = .46 op de factor
Waardering. Vooral vanwege de eerder genoemde redenen, uiteraard ook om
statistische redenen, is gekozen om de schaal Structuur weg te laten en niet
om in een vervolgonderzoek het aantal items uit het domein Structurele Ken-
merken uit te breiden. De twee items met factorladingen r = < .35 (items 12:
‘Als iemand ziek wordt, dan staan wij voor elkaar klaar’ en item 29: ‘Wij heb-
ben er moeite mee, als thuis iemand huilt’) zijn niet in de schalen opgenomen
vanwege de geringe factorlading. Item 4 (‘Als iemand het moeilijk heeft of in
de problemen zit, dan is er een vijandige stemming’) is niet in de schaal Sa-
menwerking opgenomen omdat het oorspronkelijk uit het domein Affectief
Klimaat afkomstig is. De overige items worden gerekend tot de factor met de
hoogste lading. Er zijn 5 items waarbij de lading op de eerste factor het hoogst
is met daarbij een lading op de tweede factor r = >.35. 
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4.6 De versie van de vragenlijst na de exploratieve factoranalyse
Tabel 4.4. geeft een overzicht van de 23 items van de VGK die zijn overge-
bleven en die de VGK versie bepalen die verder gebruikt gaat worden voor
verdere analyses, zie hiervoor het volgende hoofdstuk. Er zijn twee schalen:
Waardering (9 items) en Samenwerking (14 items). 
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Tabel 4.4. 
De 23 items van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) na exploratieve 
factoranalyse. 
_________________________________________________________________ 
Nummer Itema        Omschrijving itemb 

Schaal 1   Waardering (9 items) 
4   Wij kunnen naar elkaar luisteren.     
7   Een van ons krijgt thuis overal de schuld van .*   
8   Als iemand zich vergist of een fout maakt, 
   dan blijven wij vriendelijk tegen hem of haar.   
9   Als wij in ons gezin met elkaar praten, dan geeft 
   dikwijls één van ons iemand anders ergens de schuld  
   van.*  
11   Bij een discussie blijven wij geduldig.    
16   Thuis geven wij elkaar de schuld als iets misloopt.*  
19   Als wij thuis samen spelen of werken, dan 
    loopt het moeizaam.*      
21    Als wij over elkaar praten, dan doen wij dat op een 
    kritische of afkeurende toon.*     
22    Er worden afkeurende opmerkingen gemaakt.*  
 
Schaal 2   Samenwerking (14 items) 
1   In ons gezin hebben wij spontaan gesprekken met z’n  
   allen.  
2   Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes. 
3   Bij ons thuis blijven veel problemen liggen.*   
5   Als er een probleem is, dan raken wij erin verstrikt of 
   wordt het een chaos.*      
6   Het lukt ons om de aandacht van de anderen te krijgen 
    als er iets moet gebeuren.      
10   Als thuis iemand verdrietig is, dan wordt er gepraat.  
12   Wij slagen er in, om uit alle oplossingen voor 
    een probleem er één te kiezen.     
13   Het is vervelend om met elkaar te praten.*   
14   Als wij met elkaar iets doen, dan kost het de grootste 
   moeite om het te doen slagen.*     
15   In ons gezin doen wij dingen samen.    
17   Als wij het ergens niet mee eens zijn,  
   dan houden wij dit voor ons.*     
18   Als wij ergens een oplossing voor bedacht hebben, 
   voeren wij hem ook uit.      
20   Het lukt ons thuis om besluiten te nemen over   
   moeilijkheden. 
23          Thuis laten wij waardering voor elkaar duidelijk           
Opmerking. a . De nummering van de items is gewijzigd ten opzichte van de 30-item 
versie. Er is een nieuwe nummering  van 1 t/m 23. Bij vervolgonderzoek wordt de 
nieuwe nummering aangehouden.  b. De gemarkeerde 11 items (*) zijn gespiegeld in 
de vragenlijst opgenomen en dienen bij scoring te worden omgescoord. 
  

Tabel 4.4 
De 23 items van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) na exploratieve factoranalyse.
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4.7 Bespreking 
Exploratieve factoranalyse van 30 geselecteerde items levert een goed inter-
preteerbare 3 factoren oplossing op. Items uit de domeinen Samenwerking,
Communicatieve vaardigheden en Probleemoplossende vaardigheden vormen
één factor. De twee overige factoren zijn samengesteld uit items uit het domein
Affectief Klimaat respectievelijk het domein Structurele Kenmerken. De in-
terne consistentie van de items van de factor Structuur is echter gering.

Items uit de domeinen Probleemoplossende vaardigheden, Communicatieve
vaardigheden en Samenwerking hebben betrekking op de sociale vaardigheden
die ten grondslag liggen aan of direct betrekking hebben op de samenwerking
tussen gezinsleden. Het is inzichtelijk dat de items van deze domeinen werden
samengevoegd in een factor. Deze factor werd Samenwerking genoemd. De
factor met items uit het domein Affectief Klimaat heeft betrekking op de emo-
tionele waardering van de onderlinge betrokkenheid binnen het gezin, en is
Waardering genoemd. Voor deze twee factoren geldt dat ze lineair samenhan-
gen met de kwaliteit van het gezinsfunctioneren. De scoring is zodanig dat een
hoge score op deze factoren indicatief is voor een beter gezinsfunctioneren. 

De resultaten hebben geleid tot een model met de twee factoren Waardering
en Samenwerking voor de 23 items die resteerden na weglating van de items
uit de factor Structuur en van items met lage factorladingen. De interne con-
sistentie (Cronbach’s α) van beide factoren, waarop de schalen na factorana-
lyse gebaseerd zijn, is redelijk hoog. Dit betekent, dat het gerechtvaardigd is
om beide schalen voor verder onderzoek te gebruiken.

In de tweede kwantitatieve fase van de constructie van de VGK wordt on-
derzocht of het factormodel dient te worden aangepast. Daartoe zijn twee
nieuwe groepen respondenten onderzocht.
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Tabel 4.4. 
De 23 items van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) na exploratieve 
factoranalyse. 
_________________________________________________________________ 
Nummer Itema        Omschrijving itemb 

Schaal 1   Waardering (9 items) 
4   Wij kunnen naar elkaar luisteren.     
7   Een van ons krijgt thuis overal de schuld van .*   
8   Als iemand zich vergist of een fout maakt, 
   dan blijven wij vriendelijk tegen hem of haar.   
9   Als wij in ons gezin met elkaar praten, dan geeft 
   dikwijls één van ons iemand anders ergens de schuld  
   van.*  
11   Bij een discussie blijven wij geduldig.    
16   Thuis geven wij elkaar de schuld als iets misloopt.*  
19   Als wij thuis samen spelen of werken, dan 
    loopt het moeizaam.*      
21    Als wij over elkaar praten, dan doen wij dat op een 
    kritische of afkeurende toon.*     
22    Er worden afkeurende opmerkingen gemaakt.*  
 
Schaal 2   Samenwerking (14 items) 
1   In ons gezin hebben wij spontaan gesprekken met z’n  
   allen.  
2   Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes. 
3   Bij ons thuis blijven veel problemen liggen.*   
5   Als er een probleem is, dan raken wij erin verstrikt of 
   wordt het een chaos.*      
6   Het lukt ons om de aandacht van de anderen te krijgen 
    als er iets moet gebeuren.      
10   Als thuis iemand verdrietig is, dan wordt er gepraat.  
12   Wij slagen er in, om uit alle oplossingen voor 
    een probleem er één te kiezen.     
13   Het is vervelend om met elkaar te praten.*   
14   Als wij met elkaar iets doen, dan kost het de grootste 
   moeite om het te doen slagen.*     
15   In ons gezin doen wij dingen samen.    
17   Als wij het ergens niet mee eens zijn,  
   dan houden wij dit voor ons.*     
18   Als wij ergens een oplossing voor bedacht hebben, 
   voeren wij hem ook uit.      
20   Het lukt ons thuis om besluiten te nemen over   
   moeilijkheden. 
23          Thuis laten wij waardering voor elkaar duidelijk           
Opmerking. a . De nummering van de items is gewijzigd ten opzichte van de 30-item 
versie. Er is een nieuwe nummering  van 1 t/m 23. Bij vervolgonderzoek wordt de 
nieuwe nummering aangehouden.  b. De gemarkeerde 11 items (*) zijn gespiegeld in 
de vragenlijst opgenomen en dienen bij scoring te worden omgescoord. 
  

Tabel 4.4. 
De 23 items van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) na exploratieve 
factoranalyse. 
_________________________________________________________________ 
Nummer Itema        Omschrijving itemb 

Schaal 1   Waardering (9 items) 
4   Wij kunnen naar elkaar luisteren.     
7   Een van ons krijgt thuis overal de schuld van .*   
8   Als iemand zich vergist of een fout maakt, 
   dan blijven wij vriendelijk tegen hem of haar.   
9   Als wij in ons gezin met elkaar praten, dan geeft 
   dikwijls één van ons iemand anders ergens de schuld  
   van.*  
11   Bij een discussie blijven wij geduldig.    
16   Thuis geven wij elkaar de schuld als iets misloopt.*  
19   Als wij thuis samen spelen of werken, dan 
    loopt het moeizaam.*      
21    Als wij over elkaar praten, dan doen wij dat op een 
    kritische of afkeurende toon.*     
22    Er worden afkeurende opmerkingen gemaakt.*  
 
Schaal 2   Samenwerking (14 items) 
1   In ons gezin hebben wij spontaan gesprekken met z’n  
   allen.  
2   Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes. 
3   Bij ons thuis blijven veel problemen liggen.*   
5   Als er een probleem is, dan raken wij erin verstrikt of 
   wordt het een chaos.*      
6   Het lukt ons om de aandacht van de anderen te krijgen 
    als er iets moet gebeuren.      
10   Als thuis iemand verdrietig is, dan wordt er gepraat.  
12   Wij slagen er in, om uit alle oplossingen voor 
    een probleem er één te kiezen.     
13   Het is vervelend om met elkaar te praten.*   
14   Als wij met elkaar iets doen, dan kost het de grootste 
   moeite om het te doen slagen.*     
15   In ons gezin doen wij dingen samen.    
17   Als wij het ergens niet mee eens zijn,  
   dan houden wij dit voor ons.*     
18   Als wij ergens een oplossing voor bedacht hebben, 
   voeren wij hem ook uit.      
20   Het lukt ons thuis om besluiten te nemen over   
   moeilijkheden. 
23          Thuis laten wij waardering voor elkaar duidelijk           
Opmerking. a . De nummering van de items is gewijzigd ten opzichte van de 30-item 
versie. Er is een nieuwe nummering  van 1 t/m 23. Bij vervolgonderzoek wordt de 
nieuwe nummering aangehouden.  b. De gemarkeerde 11 items (*) zijn gespiegeld in 
de vragenlijst opgenomen en dienen bij scoring te worden omgescoord. 
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