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Gezinskenmerken
 

 

   VGK         Naam:  
Geboortedatum:  
Man/Vrouw: 

          Positie in het gezin: ouder               
               (omcirkelen) 

 
Voor u ligt een vragenlijst met uitspraken over het gezin of over de gezinsleden. 
Wij vragen u om aan te geven welke van de vijf mogelijkheden op uw gezin van toepassing is.  
U kunt dit doen door één van de vijf antwoorden die achter de vraag staan te omcirkelen. 
U kunt bij elke vraag slechts één keuze maken! 
 
U kunt kiezen uit:  
 
(1)ZEER ZELDEN,  (2)ZELDEN,   (3)GEEN MENING,   (4)VAAK ,  (5) ZEER VAAK.   
       
 
(1) =ZEER ZELDEN   wil zeggen: komt zeer zelden voor, of: meestal nooit 

van toepassing of: niet van toepassing, of: meestal 
nooit waar bij ons gezin. 

 
(2) =ZELDEN    wil zeggen: komt zelden voor, of: soms waar of soms 

van toepassing, of: af en toe van toepassing bij ons 
gezin. 

 
(3) =GEEN MENING   omcirkelt u als u echt niet weet of één van de andere 

omschrijvingen van toepassing is, als ”even vaak wel 
dan niet” of als ”min of meer” van toepassing is. 

 
(4) =VAAK     wil zeggen: vaak waar, of: dikwijls van toepassing bij 

ons gezin.  
 
(5) =ZEER VAAK    wil zeggen: bijna altijd waar, of: altijd van toepassing 

bij ons gezin, of: komt zeer vaak voor in ons gezin. 
 
 
Voorbeeld van een vraag: 
 
A.  Bij ons thuis wordt er samen naar voetbal op de tv gekeken 
 
Wordt er nooit of zeer zelden samen door de gezinsleden naar voetbal op de tv gekeken, dan 
omcirkelt u  1 =  ZEER ZELDEN, dus: 
         (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
                                                             
Wordt er zelden, of af en toe door gezinsleden samen naar voetbal op de tv gekeken, dan 
omcirkelt u   2 = ZELDEN, dus: 
         (1)     (2)     (3)     (4)     (5)  
 
Als u geen idee heeft of er thuis door gezinsleden samen naar voetbal op de tv 
wordt gekeken, dan omcirkelt u  3 =GEEN MENING, dus: 
         (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
Wordt er vaak door  gezinsleden samen naar voetbal op de tv gekeken, dan  
omcirkelt u  4 =VAAK, dus: 
         (1)     (2)     (3)     (4)     (5)   
 
Wordt er bijna altijd of zeer vaak door  gezinsleden samen naar voetbal op de tv gekeken, dan 
omcirkelt u  5 =ZEER VAAK, dus: 
         (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
 
 
 
 
 
 

Vragenlijst Gezinskenmerken
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Bijlage B: Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) Vragenformulier
 

 

 
(1) =ZEER ZELDEN   wil zeggen: komt zeer zelden voor, of: meestal nooit van toepassing of: 

niet van toepassing, of: meestal nooit waar bij ons gezin. 
 
(2) =ZELDEN    wil zeggen: komt zelden voor, of: soms waar of soms van toepassing, of: 

af en toe van toepassing bij ons gezin. 
 
(3) =GEEN MENING   omcirkelt u als u echt niet weet of één van de andere omschrijvingen van 

toepassing is, als ”even vaak wel dan niet” of als ”min of meer” 
van toepassing is. 

 
(4) =VAAK    wil zeggen: vaak waar, of: dikwijls van toepassing bij ons gezin.  
 
(5) =ZEER VAAK   wil zeggen: bijna altijd waar, of: altijd van toepassing bij ons gezin, of: 

komt zeer vaak voor in ons gezin. 
 
 
1. In ons gezin hebben wij spontaan gesprekken met  
 z'n allen.        (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
2. Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes.    (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
3. Bij ons thuis blijven veel problemen liggen.   (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
4. Wij kunnen naar elkaar luisteren.     (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
5. Als er een probleem is, dan raken wij er in verstrikt 

of wordt het een chaos.      (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 

6. Het lukt ons om de aandacht van de anderen  
 te krijgen als er iets moet gebeuren.    (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
 

7. Een van ons thuis krijgt overal de schuld van.   (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
8. Als iemand zich vergist of een fout maakt, dan 

blijven wij vriendelijk tegen hem of haar.    (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
 
9. Als wij in ons gezin met elkaar praten, dan geeft 

 dikwijls één van ons iemand anders ergens de  
 schuld van.        (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
 

       10.  Als er thuis iemand verdrietig is, dan wordt  
          er gepraat.       (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
 
 
 
 
         zie volgende bladzijde 
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Gezinskenmerken 

 

 
(1) =ZEER ZELDEN   wil zeggen: komt zeer zelden voor, of: meestal nooit van toepassing of: 

niet van toepassing, of: meestal nooit waar bij ons gezin. 
 
(2) =ZELDEN    wil zeggen: komt zelden voor, of: soms waar of soms van toepassing, of: 

af en toe van toepassing bij ons gezin. 
 
(3) =GEEN MENING   omcirkelt u als u echt niet weet of één van de andere omschrijvingen van 

toepassing is, als ”even vaak wel dan niet” of als ”min of meer” 
van toepassing is. 

 
(4) =VAAK    wil zeggen: vaak waar, of: dikwijls van toepassing bij ons gezin.  
 
(5) =ZEER VAAK   wil zeggen: bijna altijd waar, of: altijd van toepassing bij ons gezin, of: 

komt zeer vaak voor in ons gezin. 
 
 
 
 

 
    11. Bij een discussie blijven wij geduldig.    (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
   12.     Wij slagen er in, om uit alle oplossingen voor een  

 probleem er één te kiezen.      (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
13. Het is vervelend om met elkaar te praten.    (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
14. Als wij met elkaar iets doen, dan kost het de grootste 

moeite om het te doen slagen.     (1)     (2)     (3)     (4)     (5)  
 
15. In ons gezin doen wij dingen samen.    (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
16. Thuis geven wij elkaar de schuld als iets misloopt.  (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
17. Als wij het ergens niet mee eens zijn, dan houden 

wij dit voor ons.       (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
18. Als wij ergens een oplossing voor bedacht hebben,  

voeren wij hem ook uit.      (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
19. Als wij thuis samen spelen of werken, dan loopt  
 het moeizaam.       (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
20. Het lukt ons thuis om besluiten  

te nemen over moeilijkheden.     (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 

21. Als wij over elkaar praten, dan doen wij dat op  
 een kritische of afkeurende toon.     (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 

 
22. Er worden afkeurende opmerkingen gemaakt.   (1)     (2)     (3)     (4)     (5)  
 
23. Thuis laten wij waardering voor elkaar 

  duidelijk blijken.       (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 

 
         zie volgende bladzijde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Hoe tevreden bent u over hoe het er in het gezin aan toe gaat? 
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Bijlage B: Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) Vragenformulier

 

 

A. Hoe tevreden bent u over hoe het er in het gezin aan toe gaat? 
(s.v.p. één van de vier mogelijkheden omcirkelen) 

 
 1- Tevreden 2- Tamelijk tevreden      3- tamelijk ontevreden 4- Ontevreden 
 
 
 
B. Vindt u, dat er ernstige problemen in het gezin een rol spelen? 

(s.v.p. één van de vier mogelijkheden omcirkelen) 
 
 1- Neen  2- Af en toe   3- Vaak  4- Ja 
 
 
C. Behoort u op dit moment tot een kerkgenootschap? 

(s.v.p. één van de twee mogelijkheden omcirkelen) 
 
 1- Ja  2- Neen 
 
 
D. Zo ja, in welke mate voelt u zich daarmee verbonden? 

(s.v.p. één van de vier mogelijkheden omcirkelen) 
 
 1- sterk  2- niet zo sterk      3- nauwelijks 4- helemaal niet 
 
 
E. Met hoeveel ouders/kinderen woont u in een huis? Graag uzelf meetellen. 

(s.v.p. aantallen en leeftijden aangeven) 
 
 Met ..... ouder(s) en ..... kind(eren). 
 
 Leeftijden van de ouder(s):...... en ...... 
 
 Leeftijden van de kinderen:...... en ...... 
 
 Uw leeftijd thans: 
 
 
F. Wat is uw hoogst behaalde diploma? 

(s.v.p. omcirkelen) 
 
1      Lagere school  2    LTS, Huishoudschool              3    MAVO  
 
4      VHMO, HAVO 
 
     5      HBO, HTS  6    Universiteit  7  anders, n.l. .................. 
 
 
 
G. Wat is het hoogst behaalde diploma van één van uw ouders? 

(s.v.p. omcirkelen) 
 

  1 Lager school  2    LTS, Huishoudschool  3    MAVO  
 
            4  VHMO,  HAVO       5   HBO, HTS       6    Universiteit  7 anders, n.l. 

.................. 
 
Wij danken u voor uw medewerking. 
Kijkt u nog even na, of u alle vragen op alle bladzijden heeft beantwoord? 
Copyright  ©  W.J.L.Klijn 
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