
 

Diagnostisch instrument: Vragenlijst voor Angst bij Kinderen (VAK) 

Diagnostisch instrument 

Vragenlijst voor Angst bij Kinderen (VAK) 

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie Van Ollendick (1983) 

Huidige versie Oosterlaan et al. (1995) 

Doel Meten van angst voor situaties en objecten 

Gebruik Angst 

Doelgroep 6 - 12 jaar 

Afname en scoring Hoe: Mondelinge afname als het kind over onvoldoende leesvaardigheid beschikt om de 

instructie en items te begrijpen. Schriftelijke afname kan zowel individueel als groepsgewijs 

plaatsvinden. 

Tijdsduur: 20 minuten. 

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: Handleiding, formulieren met vragen, scoringssjabloon/sleutel. 

  

Schalen: De vragenlijst is ontwikkeld voor het kwantificeren van angst bij kinderen, waarbij 

op gestandaardiseerde wijze een indruk kan worden verkregen van de mate waarin een 

kind angst ervaart voor bepaalde situaties en objecten. De VAK bestaat uit 80 items die 

situaties en objecten beschrijven die bij kinderen angst kunnen oproepen. De items zijn 

verdeeld over vijf schalen: falen en kritiek, het onbekende, kleine verwondingen/ kleine 

dieren, gevaar en dood, angst gerelateerd aan de medische situatie. De totaalscore op de   

VAK weerspiegelt de algemene geneigdheid van het kind angstig te reageren op een groot 

aantal situaties en objecten. De prevalentiescore geeft het aantal situaties en objecten aan 

waarvoor het kind aangeeft "erg bang" te zijn.  

  

Interpretatie: Items worden gescoord op een driepuntsschaal en resulteren in een 

totaalscore, een zogenaamde prevalentiescore en scores op vijf schalen.  Er is voor elke   

schaal een plastic scoringssjabloon beschikbaar waarmee de items uit elk van de 

schalen worden gescoord. Vervolgens worden de ruwe scores vergeleken met de 

gegevens uit één van de normtabellen. 

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Betrouwbaarheid: voldoende  

Begripsvaliditeit: voldoende  

Criteriumvaliditeit: onvoldoende (geen onderzoek)  

Wetenschappelijke 

onderbouwing 

Oosterlaan, J., Prins, P.J.M., Hartman, C.A. & Sergeant, J.A. (1995). Handleiding VAK, 

Vragenlijst voor Angst bij Kinderen. Lisse: Swets & Zeitlinger.Publicatie van vertaler 

Voor een uitgebreide beschrijving van de VAK door het NJi klik hier. 

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Stoornissen/angst-1/omschrijving-1
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Vragenlijst-voor-Angst-bij-Kinderen-(VAK)
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