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De NPV-J-3: voor een nauwkeurig beeld van de persoonlijkheid 

van kinderen en jongeren 
Dr. Dick P.H. Barelds 

 

De NPV-J-3 is een makkelijk af te nemen vragenlijst voor het meten van persoonlijkheids-

eigenschappen bij kinderen en jongeren van 8 tot en met 16 jaar. De vragenlijst heeft diverse 

toepassingsgebieden, zoals de ggz (diagnostiek), het onderwijs (indicatiestelling voor zorg-

onderwijs, leerlingbegeleiding en bepaling schoolniveau) en wetenschappelijk onderzoek. 

Daarbij kan de vragenlijst zowel op papier (individueel of groepsgewijs) als online via een 

computer worden afgenomen, waarbij de afnameduur gemiddeld ongeveer 16 minuten 

bedraagt. De negentig vragen van de NPV-J-3 worden gebruikt om de volgende persoonlijk-

heidseigenschappen te meten: Neuroticisme, Volharding, Sociale Angst, Recalcitrantie en 

Dominantie. De NPV-J-3 beschikt over een goede betrouwbaarheid en validiteit en een recente 

normering. In dit whitepaper worden de belangrijkste wijzigingen van de NPV-J-3 ten opzichte 

van de NPV-J-2 besproken en toegelicht. 

 

Nieuw: subschalen voor een gedetailleerder beeld van de persoonlijkheid 

De NPV-J-3 is de opvolger van de NPV-J-2. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de NPV-J-3 korter is (en 

daardoor ook iets sneller af te nemen) en dat in de NPV-J-3 vier subschalen worden onderscheiden, 

meer specifiek: Depressiviteit, Angst, Verlegenheid en Sociale Vermijding. De eerste twee subschalen 

vallen onder de schaal voor het meten van Neuroticisme en de laatste twee onder de schaal voor het 

meten van Sociale Angst. Met behulp van deze vier subschalen kan een gedetailleerder beeld van de 

persoonlijkheid worden verkregen. Ter illustratie: een hoge score op Neuroticisme kan betekenen dat 

er ook hoge scores op Depressiviteit en Angst worden gevonden, maar ook dat bijvoorbeeld de score 

op Depressiviteit zeer hoog is en die op Angst gemiddeld. Of: een gemiddelde score op Sociale Angst 

kan samengaan met een bovengemiddelde score op Verlegenheid en een lage score op Sociale 

Vermijding. 

Voor de subschalen van de NPV-J-3 worden zes normklassen gebruikt: zeer laag, laag, 

gemiddeld, bovengemiddeld, hoog en zeer hoog. Onderzoek in de nieuwe normgroep Algemeen van 

de NPV-J-3 laat zien dat het regelmatig voorkomt dat kinderen op de subschalen Depressiviteit en 

Angst respectievelijk de subschalen Verlegenheid en Sociale Vermijding verschillende genormeerde 

scores behalen. Dit wordt samengevat in tabel 1 op pagina 2. 
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Tabel 1 Verschillen in normklassen voor de subschalen van Neuroticisme en Sociale Angst in de normgroep Algemeen 

 Depressiviteit  

versus Angst 

Verlegenheid versus 

Sociale Vermijding 

Dezelfde normklasse 32.0% 26.3% 

Eén normklasse verschil 46.9% 40.6% 

Twee normklassen verschil 16.9% 19.9% 

Meer dan twee normklassen verschil 4.1% 13.2% 

 

In het geval van Depressiviteit en Angst wordt bij 21.0% van de jongeren een verschil van twee of meer 

normeringsklassen gevonden (bijvoorbeeld gemiddeld en hoog), terwijl in het geval van Verlegenheid 

en Sociale Vermijding bij maar liefst 33.1% van de jongeren een verschil van twee of meer normerings-

klassen wordt gevonden. Dit illustreert de relevantie van het gebruik van subschalen in de NPV-J-3. 

 

Nieuwe normgroep met extra aandacht voor kinderen met migratieachtergrond 

Voor de normering van de NPV-J-3 kan gebruik worden gemaakt van een nieuwe normgroep van 608 

kinderen uit de algemene bevolking, waarvan de gegevens in 2019 zijn verzameld. Dit betreft een 

representatieve groep kinderen van 8 tot en met 16 jaar, uit verschillende regio’s en van verschillende 

onderwijsniveaus (middelbaar onderwijs). Een belangrijk verschil met de normgroep Algemeen van de 

NPV-J-2 is dat er in deze nieuwe normgroep veel meer kinderen met een migratieachtergrond zijn 

opgenomen, waardoor deze nieuwe normgroep ook in dat opzicht representatief is. Scores op de 

NPV-J-3 dienen altijd te worden vergeleken met die van de normgroep Algemeen. In aanvulling 

daarop worden in de handleiding correctiewaarden voor patiënten gegeven, die zijn gebaseerd op 

een groep van 214 patiënten. Op basis van deze correctiewaarden kan men een indicatie krijgen van 

hoe de scores van een jongere zich verhouden tot die van patiënten (eveneens jongeren). Dit kan 

vooral in de ggz relevante aanvullende informatie geven. 
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Deze vernieuwde vragenlijst is bedoeld voor kinderen 

en jongeren (8 t/m 16 jaar) en voor gebruik in de ggz 

en het onderwijs. De NPV-J-3 heeft nieuwe normen, 

nieuwe subschalen en is sneller afneembaar dan de 

NPV-J-2. 

 

NPV-J-3 in het kort: 

• Nieuwe normen incl. kinderen met een migratieachtergrond 

• Nieuwe subschalen waardoor meer rapportage mogelijkheden 

• Voor gebruik in ggz en onderwijs 

• Afname binnen 20 minuten 

 

Afname van de NPV-J-3 

De vragenlijst kan zowel op papier als digitaal (in het Boom testcentrum) worden afgenomen in 

minder dan 20 minuten. De afname en interpretatie van de vragenlijst wordt gedaan door 

psychologen, (ortho)pedagogen of gekwalificeerde testassistenten. 

 

Meer informatie over de NPV-J-3 vindt u op boompsychologie.nl. 
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