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Met het instrument Screening en Evaluatie bij Scheidingshulp – versie ouders (SCRES-O) brengt u in kaart hoe ouders 

een (complexe) scheidingssituatie ervaren. Het instrument is bedoeld voor ouders die een vorm van scheidingshulp 

(gaan) ontvangen. Afname vóór start van de hulp geeft inzicht in aandachtspunten en sterke punten en kan gebruikt 

worden voor het opstellen van hulpverleningsdoelen. Afname bij einde van de hulp geeft inzicht in de mate van 

probleemafname.  

 

Er is ook een vragenlijst voor kinderen vanaf 8 jaar (SCRES-K) beschikbaar. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De SCRES-O bestaat uit 15 achtergrondvragen en 94 inhoudelijke vragen. De inhoudelijke 
vragen kunnen beantwoord worden op een vijf- of zespuntslikert schaal. Een voorbeeldvraag 
is “Ik gun ons kind contact met beide ouders”.  
 

Afnameduur  
20 – 30 minuten 
 

Informanten  

Ouders van kinderen/jongeren van 0 – 18 jaar  
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De SCRES is met name bedoeld om aandachtspunten en sterke punten terug te bespreken 
met ouders en kinderen. Er kan een indeling gemaakt worden in acht schalen, waarvan een 
gemiddelde score wordt berekend. 
 

Schalen 
A. Samenwerking 
B. Communicatievaardigheden 
C. Conflict 
D. Afspraken 
E. Welzijn ouder 
F. Welzijn kind(eren) (deze schaal wordt per kind ingevuld) 
G. Contact kind – andere ouder 
H. Contact ouder – kind 

 
Er zijn kritische vragen geselecteerd, die in ieder geval terug besproken dienen te worden. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

Uit een vooronderzoek is gebleken dat het instrument een goede betrouwbaarheid heeft, en 
onderscheidend lijkt te zijn om diverse gebieden van het functioneren na scheiding in kaart 
te brengen. Ook de validiteit is goed, het is o.a. dekkend, meet wat moet worden gemeten 
en heeft tenslotte een goede criteriumvaliditeit (d.w.z. samenhang met een veelgebruikt 
ander, summierder instrument).   
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De SCRES is ontwikkeld met behulp van subsidies van Pro Juventute Amsterdam, ZonMW en 
Vereniging Ouderschap blijft. Over de inhoud van de vragenlijsten kan contact worden 
opgenomen met Olaf Goorden (Altra/iHUB; o.goorden@altra.nl) of Bernadette Janssen 
(Altra/Sterk Huis; bernadettejanssen@sterkhuis.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 

➔ Bij gebruik kan contact met u worden opgenomen over het gebruik van anonieme gegevens 

voor onderzoek. 
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