
Ruimte voor verbetering 
Hoe staat de monitoring bij  

het SEJN ervoor? 

Jan Willem Veerman 
Presentatie op het Effectiviteitsplatform 

Utrecht, 24 april 2014 



Aanleiding 

• Behoefte van de SEJN-kerngroep om te weten 
hoe het monitoren bij het SEJN ervoor staat: 
– Welke instrumenten worden gebruikt? 
– Hoe loopt het proces? 

• Om er als SEJN onderling van te leren 
– Via deze presentatie 
– Via Kennisnet 

• Om het SEJN naar buiten toe te profileren:  
– Posterpresentatie voor congres Jeugd in 

Onderzoek van 10 maart 2014 



Middel en procedure 

• Digitale enquête onder de SEJN deelnemers 

• Twee onderdelen 
– Vragen over instrumenten en respons 

– Vragen over proces via de Best ROM Practice 
Checklist (BRPC) van het SEJN  

• Verstuurd aan 31 SEJN-deelnemers 

• Na reminder 26 retour: 84% 



BRPC-inhoud 
• 25 vragen (“criteria”) in 3 rubrieken 

– Verzameling gegevens (8 vragen) 
• Er wordt gebruik gemaakt van betrouwbare en valide 

meetinstrumenten 

– Benutting van uitkomsten (7 vragen) 
• Het bespreken van rapportages leidt tot het opstellen 

van verbeteracties 

– Randvoorwaarden (10 vragen) 
• Er is draagvlak vanuit directie en management voor het 

meten van resultaten 

• Totaalscore (25 vragen); α=0,87 



BRPC scoring 
• Vragen bevatten over specifieke criteria waaraan 

voor een instelling (of afdeling/ team): 
– Geheel voldaan wordt (2 punten) 
– Deels voldaan wordt (1 punt) 
– Niet voldaan wordt (0 punten) 

• Scoring: % van de maximum te behalen score (per 
rubriek of totaal) die intuïtief aangeeft “Hoe ver 
zijn we met monitoren?” 
80-100% Goed op weg 
60-80%   Redelijk op weg 
40-60%   Enigszins op weg 
  0-40%   Nauwelijks op weg 

 



Gehanteerde meetinstrumenten 
Lijst Gebruikt Respons 

Problematiek kind 

ASEBA 88% Modale respons voor en 
na: 
20-40% 

SDQ 46% 

Anders 23% 

Problematiek gezin 

OBVL 77% Modale respons voor en 
na: 
20-40% 

VGFO 38% 

VSOG 27% 

Overig 

EMPO 15% Respons: 
N.v.t. (te weinig gebruik) DASS 12% 



0,60 

0,41 

0,54 0,52 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Verzameling Benutting Randvoorw. Totaal 

≥80% goed; 60-80% redelijk; 40-60% enigszins; <40% nauwelijks 

Gemiddeld Best ROM Practice Profiel 
Hoe goed op weg? 
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Verzameling Benutting Randvoorw. Totaal 
Nauwelijks < 40%) Enigszins (40-60%) 

Redelijk (60-60%) Goed (≥ 80%) 

Hoe zijn individuele instellingen op weg? 



Wat gaat goed? 
Nr. Item Gem. Niet Deels Geheel 

C1 Er is goed werkende software aanwezig om individuele 
profielen uit te draaien, gegevens op te slaan en zo 
nodig voor verder onderzoek aan te leveren. 

1,69 1 6 19 

A2 Werkers zijn geïnstrueerd om meetinstrumenten in te 
(laten) vullen. 

1,58 0 11 15 

A1 Er wordt gebruik gemaakt van betrouwbare en valide 
meetinstrumenten. 

1,54 1 10 15 

A3 Er is sprake van een voormeting en een nameting. 1,38 2 12 12 

A8 Het afnemen van meetinstrumenten is zichtbaar 
ingebed in de werkprocessen. 

1,35 1 15 10 

A4 Er is een voor iedereen duidelijk protocol voor de 
gegevensverzameling. 

1,31 4 10 12 

C2 Er is een (pro)actief secretariaat voor het invoeren en 
controleren van gegevens. 

1,27 3 13 10 



Wat kan beter? 
Nr. Item Gem. Niet Deels Geheel 

B7 Resultaten worden aantoonbaar gebruikt voor verdere 
wetenschappelijke theorievorming en onderzoek. 

0,42 16 9 1 

A7 Er is respons van minimaal zestig procent op de voor- 
en nameting  

0,50 15 9 2 

B2 Individuele uitslagen van voor- en nametingen spelen 
een rol bij intervisie en supervisie (bijvoorbeeld in 
werkoverleg en behandelplanbesprekingen). 

0,62 11 14 1 

B6 Resultaten van meerdere teams (afdelingen, 
interventies, hele instelling) worden door directie en 
management zichtbaar benut voor sturing van het 
beleid van de instelling. 

0,65 11 13 2 

A6 Er is respons van minimaal 80% op de voormeting  0,69 12 10 4 

C9 Er is een programma voor scholing en bijscholing voor 
het werken met instrumenten en het benutten van 
uitkomsten. 

0,77 10 12 4 

C6 Monitoring en bewaking van gegevensverzameling zijn 
verankerd in de lijn. 

0,81 8 15 3 



Conclusie 
• ASEBA-set en VG&O-set meest gebruikte lijsten 
• BRPC brengt proces goed in beeld, biedt 

mogelijkheid voor self-assessment en benchmarking 
• Wat betreft proces is SEJN halverwege 

– Benutting het minst ver (gem. 41%) 
– Verzameling onvoldoende op gang (modale respons op 

voor- en nameting 20-40%) 
– Randvoorwaarden hadden hoger dan de gevonden 54%  

(gem.) gekund, heb je zelf in de hand 
• Dus: ruimte voor verbetering! 
• Hoe te bereiken? 
• BRPC als hulpmiddel? 
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