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TFI-NL: Tiered Fidelity Inventory (Nederlandse versie) Plan 

van aanpak 
© 2014 Windesheim Expertisecentrum PBS 
 

Met het TFI-NL Plan van aanpak legt u op gestructureerde wijze vast, welke interventies worden ingezet om de 

implementatie van (Schoolwide Positive Behaviour Support) verder vorm te geven. 

 

U vult altijd eerst de TFI-NL zelf in. Afhankelijk van welke onderdelen nog aandacht behoeven, vult u daarna het 

Plan van aanpak in. De kenmerken voor succesvolle implementatie verschillen voor de drie Tiers:  

 

• Binnen Tier I (groen) wordt gekeken naar universele interventies binnen de hele school.  

• Binnen Tier II (geel) wordt gekeken naar interventies binnen een kleine groep in de school.  

• Binnen Tier III (rood) wordt gekeken naar interventies voor specifieke individuen binnen de school. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De TFI-NL bestaat uit respectievelijk 15, 13 of 17 items (kenmerken). Bij ieder kenmerk 
staat een aantal mogelijke interventies of toepassingen. Het team vinkt aan welke 
onderdelen worden toegepast. Voorbeelden van kenmerken zijn ‘Teamsamenstelling’, 
‘Deskundigheidsbevordering’ en ‘Jaarlijkse evaluatie’.  
 

Afnameduur  
Eerste keer ongeveer 60 minuten, na minstens twee keer ongeveer 20 minuten.  
Het opstellen van het actieplan duurt ongeveer 20 minuten. 
 

Informanten  

Trainer  
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Er worden geen scores berekend. Dit plan van aanpak is daar niet voor bedoeld. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De psychometrische gegevens van deze lijst zijn nog niet onderzocht.  
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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 

Wel wordt aangeraden voorafgaand hieraan een training te volgen. Meer informatie hierover 

kunt u opvragen bij de auteurs.  
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