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Is een vragenlijst wel de methode om het doel dat je hebt te 
bereiken?

1. Bepaal je doel.
2. Kies een methode die het meest geschikt is om dit doel te 

bereiken.

Indien vragenlijst    ------->



Doelen vragenlijsten:

Individueel niveau:

- Signaleren 
- Screeningsinstrument
- Agendasetting

Populatie niveau:

- Monitoren van gezondheid (indicatoren)
- (school) profielen
- (wetenschappelijk) onderzoek



Welke vragenlijst?

1. Bestaande vragenlijst

2. Screeningsinstrument

3. Nieuwe vragenlijst maken



Klantbeleving

Ouder hebben vaak geen directe hulpvraag: dus lang niet 
altijd behoefte aan een vragenlijst.

Stel je zelf ook de vraag:

Wat levert het de klant op?

Betrek de cliëntenraad!!



Aan de slag

- 10 tips voor ouder-proof communicatie

- GIZ-methodiek

https://assets.ncj.nl/docs/f336dfd3-7d07-448f-a4d9-5f1ff707ed66.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/85588261-a1e0-42ad-8471-6220dfb7cd4c.pdf


Vragenlijst 14 maanden consult

Oude vragenlijst

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GPrw2j12I2-7bDcziE7TLpntmxRg4dG9


Nieuwe vragenlijst
Hoe gaat het met jou als vader of moeder?

Zeer mee 
eens

Mee 
eens

Neutraal Mee 
oneens

Zeer mee 
oneens

Ik geniet van het ouderschap

Ik heb vertrouwen in mijn rol als 
ouder

Ik voel me gesteund in het 
ouderschap door mijn (ex-)partner

Ik voel me gesteund door derden 
zoals familie, vrienden, buren en/of 
professionals

Het lukt mij om in de behoefte van 
mijn kind te voorzien (zoals 
veiligheid, aandacht, voeding, 
kleding, hygiëne, medische zorg)

Ik kan goed met het gedrag van mijn 
kind omgaan



Samen bepalen wat nodig is

Ieder kind is anders en geen gezin is hetzelfde. Daarom beginnen we
altijd met luisteren. We horen graag van jullie wat er goed gaat en waar jullie
vragen of zorgen over hebben. Is hulp gewenst? Dan kijken we samen welke
ondersteuning het beste bij jullie past.
In bijgaande driehoek ziet u een
een aantal van de onderwerpen waar-
over we het kunnen hebben.



Ter voorbereiding op het bezoek willen we je vragen om 
de volgende twee vragen te beantwoorden.

1. Waar ben je trots op? 
…………………………………………………………………

2. Waar heb je vragen over? 
...........................................................................................



Groep 2 Consult

Oude vragenlijst

Kenniskring JGZ                                          26 maart 2012

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GPrw2j12I2-7bDcziE7TLpntmxRg4dG9


Nieuwe vragenlijst groep 2

- SDQ- screeningsinstrument

- Zijn er in het afgelopen jaar gebeurtenissen geweest die 
van invloed zijn op je kind?

......................................................................................................



Zeer 
mee 
eens

Mee 
eens

Neutra
al

Mee 
oneen
s

Zeer mee 
oneens

Ik heb vertrouwen in mijn rol als 
ouder

Ik heb een goed contact met 
mijn kind

Ik voel me gesteund in het 
ouderschap door mijn 
(ex-)partner

Ik voel me gesteund door 
derden zoals familie, vrienden, 
buren en/of professionals

Ik kan mijn kind voldoende 
steunen bij wat school van mijn 
kind vraagt

Hoe gaat het met jou als moeder of vader? 



Samen bepalen wat nodig is

Ieder kind is anders en geen gezin is hetzelfde. Daarom beginnen we 
altijd met luisteren. We horen graag van je wat er goed gaat en waar 
je vragen of zorgen over hebt. Is hulp gewenst? Dan kijken we samen 
welke ondersteuning het beste bij je past.

Onderwerpen die we kunnen bespreken hebben te maken met de 
ontwikkeling en opvoeding van je kind en jouw rol als ouder. Je kunt 
hierbij denken aan de gezondheid van je kind, leren en denken, 
sociaal contact, de band tussen jou en je kind, ingrijpende 
gebeurtenissen, werk, wonen of school.



Ter voorbereiding op het bezoek willen we je 
vragen om de volgende vragen te beantwoorden.

1. Waar ben je trots op? 
…………………………………………………………..

2. Waar heb je vragen over? 
.................................................................................

3. Zijn er onderwerpen die je wilt bespreken zonder 
je kind?.....................................................................



Contact en informatie

Ondine Engelse: oengelse@ncj.nl
Tel: 06 53 97 60 45 

mailto:oengelse@ncj.nl

