
 

Vacature vragenlijstonderzoek: hoe wordt liefdevolle zorg gemeten bij verstandelijke beperking? 

Aanleiding en doel 
Bij de Prinsenstichting wordt er gewerkt met de Gentle Teaching begeleidingsstijl. In de ondersteuning van 
cliënten staat het voelen van veiligheid, geliefd, liefdevol en verbondenheid centraal.  
In een vernieuwend promotieonderzoek naar het effect van Gentle Teaching richt GZ-psycholoog Simone 
Schipper en het wetenschapsteam zich op de begeleidersstijl, de individuele begeleiding competenties, de 
wederkerigheid met de cliënt en de kwaliteit van leven van de cliënt.  
Hiervoor zijn vragenlijsten door Prinsenstichting ontwikkeld en ingevuld door:  
- Alle begeleiders per woning: ‘Cultuur van Hoop’ en ‘Op weg naar Gentle Teaching’ 
- Persoonlijk begeleiders, familie, en (indien mogelijk) cliënt: ‘Op weg naar Companionship’ (versies: regulier 

en cliënt) en ‘Persoonlijke Levenskwaliteit’ (versies: regulier en cliënt) 
 

Doel: psychometrische eigenschappen onderzoeken op baseline en in extra dataverzameling. In de tussen- 
en eindmeting zullen de ongewijzigde vragenlijsten worden gebruikt, maar het effect van Gentle Teaching 
kan dan bepaald worden op een betrouwbare, valide subset binnen de vragenlijsten. 
 

Onderzoeksvraag 
Wat zijn de betrouwbaarheid en validiteit van vragenlijsten die binnen Gentle Teaching kwaliteit van leven, 
wederkerigheid en begeleidingsstijl (beogen te) meten? 
 

Methode (uitgevoerd met statistiekprogramma SPSS) 
Stap 1 per april: met nulmeting data worden per vragenlijst berekeningen gedaan (eenvoudige substappen). 
Stap 2 per oktober: in september 2020 worden extra data verzameld voor validiteit en betrouwbaarheid. 

 

Stap Eigenschap Vraag 

1 Construct validiteit 
 

Passen items voldoende bij domeinen (schalen) en totaalscore? 
(Factoranalyse) 

Interne 
betrouwbaarheid 

Zijn de domeinen voldoende intern consistent? (Cronbach’s alfa) 

2 Inhoudsvaliditeit: Hoe relevant is elk vragenlijst item voor Gentle Teaching volgens een 
expert panel? 

Indruksvaliditeit Hoe relevant is elk item voor Gentle Teaching volgens gebruikers 
(begeleiders, familie, cliënten)? 

Convergente 
validiteit* 

Hoe sterk hangt ‘Persoonlijke Levenskwaliteit’ samen met een 
vergelijkbare, gevalideerde vragenlijst?  

Interbeoordelaar 
betrouwbaarheid* 

Hoe sterk komen ‘Persoonlijke Levenskwaliteit’ metingen overeen  
tussen begeleiders? 

* Onderzocht in extra dataverzameling door scores over dezelfde cliënt. 

 
Vacature 
 

Periode en tijd Per april 2020, minimaal 8 uur per week. We overleggen met jouw at haalbaar is. 

Type vacature Werkervaring (certificaat), Masterthese (€15 per dag), onderzoeksstage (€15 per dag) 

Taken Stap 1: SPSS bestand opschonen, factoranalyse, Cronbach’s alfa berekeningen. 
Eventueel voorbereiding stap 2 (literatuur en logistiek). Per oktober berekeningen. 
Beide stappen: heldere resultaten documentatie (tabellen en conclusies). 
Op afstand uitvoerbaar met wekelijke telefonisch/Skype overleg. 

Profiel: Universitaire student (Psychologie, Pedagogiek, Gezondheidswetenschappen, etc). 
Ervaring met SPSS of leergierig om vaardigheden zelfstandig te verdiepen. 
Zorgvuldige, oplossingsgerichte aanpakker met ambitie, 

 
Word jij enthousiast van een praktijkgerichte uitdaging voor relevante ervaring met vragenlijstonderzoek? 

 
Dan zoeken wij jou! 
Neem gerust contact op bij vragen! Graag maken we kennis en geven toelichting over de vacature. 
Coördinator Wetenschap: Nanda de Knegt, n.de.knegt@prinsenstichting.nl, 06-82104486 
Wetenschappelijk Ondersteuner: Marijke van Kleinwee, m.v.kleinwee@prinsenstichting.nl, 06-13040856 
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