
VGFO
VRAGENLIJST 

GEZINSFUNCTIONEREN
VERSIE VOOR OUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 0 T/M 18 JAAR  

Toelichting
Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken over u, uw gezin en de situatie waarin uw gezin verkeert. We vragen u per 
uitspraak aan te geven in hoeverre deze voor u en uw gezin geldt door een van de cijfers 1 tot en met 4 te omcirkelen. 

Bijvoorbeeld:
“Ik geef mijn kinderen taken om uit te voeren”

Deze cijfers hebben de volgende betekenis:
1.  “De uitspraak geldt niet voor ons gezin of voor mij.”
2.  “De uitspraak geldt een beetje voor ons gezin of voor mij.”
3.  “De uitspraak geldt behoorlijk voor ons gezin of voor mij.”
4.  “De uitspraak geldt helemaal voor ons gezin of voor mij.”

Omcirkel voor elke uitspraak het antwoord dat volgens u het meest van toepassing is. Denk niet te lang na, uw eerste in-
druk is meestal de beste. Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk. Als u denkt een vergissing gemaakt te hebben, 
dan zet u een kruis door dat antwoord en omcirkelt u alsnog het juiste antwoord. Wilt u alle uitspraken beantwoorden? 
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Deze vragenlijst is auteursrechtelijk  beschermd en uitsluitend bestemd voor niet-commercieel en/of privé gebruik en  mag alleen in dat kader worden verveelvoudigd 
(elektronisch, mechanisch, of  anderszins). Het voor andere doeleinden verveelvoudigen, wijzigen en/of openbaar maken, in welke vorm of op welke wijze  dan ook, is 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktikon niet toegestaan. 
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1 Mijn huis is goed onderhouden. 1 2 3 4

2 Ik maak het meestal gezellig voor de kinderen. 1 2 3 4

3 Mijn gezin heeft regelmatig contact met andere buurtbewoners. 1 2 3 4

4 Ik heb een fijne jeugd gehad. 1 2 3 4

5 Ik heb regelmatig contact met de school, peuterspeelzaal/kinderopvang of 
het consultatiebureau.

1 2 3 4

6 Ik kan goed inschatten wat de kinderen aan aandacht nodig hebben. 1 2 3 4

7 Mijn gezin heeft regelmatig contact met familieleden of vrienden. 1 2 3 4

8 Ik kan goed met geld omgaan. 1 2 3 4

9 Ik geef mijn kinderen voldoende vrijheid. 1 2 3 4

10 Wanneer ik of mijn gezin hulp nodig hebben kan ik een beroep doen op mijn 
buren.

1 2 3 4

11 Ik vind dat mijn eigen ouders goed voor mij zijn geweest. 1 2 3 4

12 Mijn gezin gebruikt de maaltijden meestal op vaste tijden. 1 2 3 4

13 Ik beloon mijn kinderen en moedig hen aan. 1 2 3 4

14 Ik zie erop toe dat de kinderen kleren dragen die passen bij het weer. 1 2 3 4

15 Ik kan de opvoeding goed aan. 1 2 3 4

16 Ik heb familieleden of vrienden bij wie ik terecht kan wanneer er problemen 
zijn.

1 2 3 4

17 Mijn ouders hadden vroeger te weinig tijd voor mij. 1 2 3 4

18 Mijn kinderen gaan meestal rond hetzelfde tijdstip naar bed. 1 2 3 4

19 Ik heb een goed contact met mijn kinderen. 1 2 3 4

20 Mijn huis ziet er altijd schoon en opgeruimd uit. 1 2 3 4

21 Ik pas de regels voor de kinderen gemakkelijk aan wanneer dat nodig is. 1 2 3 4

22 Mijn vrienden en familieleden geven mij steun in moeilijke tijden. 1 2 3 4

23 Toen ik nog een kind was hadden mijn ouders een goede relatie met elkaar. 1 2 3 4

Let op: Onderstaande vragen alleen invullen wanneer u de kinderen samen met een 
partner opvoedt.

24 Ik voel mij door mijn partner gesteund in de zorg voor de kinderen. 1 2 3 4
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25 Ik ben tevreden over mijn relatie. 1 2 3 4

26 Ik kan met mijn partner goed over de opvoeding van de kinderen praten. 1 2 3 4

27 Ik en mijn partner trekken meestal één lijn bij de opvoeding van de kinderen. 1 2 3 4

28 Ik voel mij door mijn partner gewaardeerd. 1 2 3 4

   

DIT IS HET EINDE VAN DE VRAGENLIJST. HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN!


