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Beschrijving
Algemeen

Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2-R
NPV-2-R

De Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV-2-R) is een veelgebruikte
zelfrapportagevragenlijst voor het meten van persoonlijkheidseigenschappen bij
adolescenten en volwassenen.
De vragenlijst bevat 140 items en kan onder andere worden gebruikt in de ggz, het
onderwijs en de HRM. De vragenlijst meet Neuroticisme-Emotionele Stabiliteit
(Inadequatie), Sociale Angst (Sociale Inadequatie), Rigiditeit, Verongelijktheid,
Egoïsme (Zelfgenoegzaamheid), Dominantie en Zelfwaardering. De test is door zijn
grote voorspellende waarde een zeer geschikt instrument om de persoonlijkheid
van de cliënt in beeld te brengen. De NVP-2-R kan afgenomen worden in 20-30
minuten.

Vragenlijst

Subschalen

De NPV-2-R introduceert bij vier van de oorspronkelijke zeven NPV-2-schalen nu
ook subschalen, acht in totaal. Deze subschalen zijn vastgesteld op basis van
empirisch onderzoek en vormen een nuttige aanvulling op de al bekende NPV-2schalen. De subschalen kunnen u helpen om schaalscores nauwkeuriger te
interpreteren.
Zelfwaardering
(ZW)
Zelfgenoegzaamheid
(ZE)
Verongelijktheid
(VE)
Sociale Inadequatie of Sociale Angst
(SI)
- Verlegenheid
(SI-V)
- Sociale vermijding
(SI-S)
Inadequatie of Neuroticisme
(IN)
- Depressiviteit
(IN-D)
- Angst
(IN-A)
Rigiditeit
(RG)
- Ordelijkheid
(RG-O)
- Inflexibiliteit
(RG-F)
Dominantie
(DO)
- Leidinggeven
(DO-L)
- Autonomie
(DO-A)
Deze test geeft een score voor de ernst van de aanwezige symptomen. Per schaal
worden de scores bij elkaar opgeteld en omgezet in normscores. Deze normscores
lopen van “zeer laag” tot “zeer hoog”.

Totaalscore

Psychometrie
Normgroepen

Voor de NPV-2-R zijn meerdere normgroepen beschikbaar bestaande uit
opleidingsniveau, psychische gesteldheid en geslacht.

SBG
Naam test
Zorgdomein

De NPV-2-R is niet geschikt om aan SBG aan te leveren.
n.v.t.

Kosten
Tarief per afname
Licentiekosten

(Prijzen zijn excl. BTW)
€ 1,05
€ 4,75 per afname
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