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De Procesevaluatie Ouderschap Blijft wordt gebruikt als hulpmiddel om te evalueren hoe het proces van de 

methodiek Ouderschap Blijft is verlopen. Met de vragenlijst wordt informatie verzameld over de uitvoering van de 

methodiek zoals deze bedoeld is. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De vragenlijst begint met 13 startvragen: algemene vragen over het traject en de structuur 
van de methodiek zoals deze is uitgevoerd. Hierna volgt een lijst van 40 kernelementen: wat 
concreet gedaan/toegepast/uitgevoerd is. Per kernelement geeft de respondent aan of dit 
wel of niet heeft plaatsgevonden, of dat het niet van toepassing is. De vragenlijst wordt 
afgesloten met 8 niet-verplichte open vragen waarbij ruimte wordt gegeven voor 
opmerkingen vanuit de invuller en opmerkingen met als doel het verbeteren van methodiek, 
training en procesevaluatie.  
 

Afnameduur  
Circa 10 minuten. 
 

Informanten  

De professional die in ieder geval de oudergesprekken heeft gevoerd, eventueel in overleg 
met professionals die in het traject delen van Ouderschap Blijft hebben uitgevoerd. 

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Er wordt een ruwe totaalscore en een gemiddelde score berekend voor de verschillende 
categorieën of bouwstenen en voor de Algemeen werkzame factoren. 

Bouwstenen 

- Bemiddelingstechnieken 
- Motiverende gespreksvoering 
- Narratieve gespreksvoering 
- Oplossingsgericht werken 
- Psycho-educatie 

Categorieën 

- Kindgesprekken 
- Structuur 
- Systeemgericht werken 
- Veiligheid  

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De Procesevaluatie Ouderschap Blijft 2.0 is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. 
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De Procesevaluatie Ouderschap Blijft 2.0 is ontwikkeld door Altra/iHUB/Sterk Huis. Voor 
informatie over totstandkoming en eigenaarschap kan contact worden opgenomen met Olaf 
Goorden (o.goorden@altra.nl). 
 
 

 

 

BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken. Contact met de 

auteurs wordt op prijs gesteld. 

➔ Het instrument kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt voor alle instellingen die 

aangesloten zijn bij de Vereniging Ouderschap Blijft.  
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