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Achtergrond en doel 
 

Stappen voor het ontwikkelen van een 
observatie-instrument 

NICHD 
• Training en betrouwbaarheid ( 1e helft 2018) 
• Coderen van video’s van het Generaties² 

onderzoek gebruikmakend van de NICHD 
beoordelingsschalen (gedurende het project) 

Systematische review & expertgroep 
• Systematische review van de literatuur over 

observatie-instrumenten gericht op 
opvoedgedrag (gereed eind 2018) 

• Beoordeling van de resultaten door een 
expertgroep middels de Delphi methode 
(gereed eind 2018) 

Observatie-instrument 
• Samenstellen van het observatie-instrument 

door gebruik te maken van de NICHD-schalen 
en de uitkomsten van de systematische review 
en beoordeling door de expertgroep (2019) 

Sensitiviteit voor effecten van interventie 
• Toetsen van de sensitiviteit van het 

observatie-instrument voor de effecten van 
interventie (NIKA, een interventie met als doel 
verstorend opvoedgedrag bij ouders te 
verminderen en sensitief en responsief 
opvoedgedrag te bevorderen) (nader te 
bepalen) 

Implementatie & toetsen 
• Implementatie bij Jeugdbescherming regio 

Amsterdam (nader te bepalen) 
• Toetsen van de betrouwbaarheid en validiteit 

(na implementatie) 

Projectteam 
 Het projectteam is samengesteld vanuit een 

samenwerking tussen de afdeling 
Ontwikkelingspedagogiek, Faculteit der Gedrags- 
en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Jeugdbescherming regio Amsterdam 
en Altra. 
Vrije Universiteit Amsterdam: Dr Mirjam 
Oosterman, Dr Mariëlle Bonnet & Prof dr Carlo 
Schuengel 
Jeugdbescherming regio Amsterdam: Mirte 
Forrer, Marc Dingreve & Sigrid van de Poel 
Altra: Nina Draaisma & Nicolette Engberts 

Dit onderzoek is onderdeel van de onderzoekslijn 
‘Risicovol opvoederschap’ van het Netwerk 
Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA). NEJA is 
een samenwerkingsverband waarin gemeente, 
kennisinstellingen en jeugdhulpinstellingen een 
onderzoeks- en kennisprogramma opbouwen ter 
ondersteuning van de transformatie in de 
jeugdhulp. De drie doelen van dit onderzoek zijn: 
Ten eerste op basis van longitudinale data uit het 
Generaties² project¹ (2009 - heden) te 
onderzoeken welke mechanismen ten grondslag 
liggen aan problematische opvoeding. 
Ten tweede het ontwikkelen van een observatie-
instrument voor gebruik binnen de 
jeugdbescherming, gebaseerd op de NICHD-
SECCYD (National Institute of Child Health and 
Human Development Study of Early Child Care 
and Youth Development) beoordelingsschalen 
voor opvoedgedrag. 
Ten derde het toetsen of het praktijkinstrument 
voor risicovol opvoedgedrag gevoelig is voor de 
effecten van interventie. 
 

¹ Zie factsheet Generaties² onderzoek. 


	Factsheet Scientist practitioner project ‘Risicovol opvoederschap’

