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Diagnostiek van Ouderfunctioneren, 
een functioneel-contextueel perspectief

Achtergrond en probleemstelling
Ouders zorgen ervoor dat hun kind professionele hulp krijgt, ze verschaffen 

onmisbare informatie over hun kind en het is voornamelijk van hen afhankelijk 

of de zorg voldoende voortgang kan vinden. Ook toont wetenschappelijk onderzoek 

een duidelijke samenhang tussen de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en de 

ontwikkeling van problemen bij het kind. Het lijkt daarom vanzelfsprekend dat 

in de jeugdzorg bij de aanmelding van een kind onderzocht wordt of en in welke 

mate het ouderfunctioneren een beschermende of een risicofactor vormt voor de 

ontwikkeling van het kind. Toch is er weinig of geen aandacht voor diagnostiek 

van ouderfunctioneren en in tegenstelling tot de grote verscheidenheid aan 

diagnostische instrumenten die voor het kind ter beschikking staan, zijn 

gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten zeldzaam. Er bestaan enkele 

instrumenten die aspecten van ouderfunctioneren meten zoals opvoedingsbelasting, 

stress of belasting van de ouder vanuit diverse bronnen of de perceptie van 

conflicthantering en acceptatie in de ouder-kindrelatie. 

Ouderfunctioneren gaat over de ouder-kind relatie en wordt in dit onderzoek 

gedefinieerd als de manier waarop de ouder deze relatie hanteert: wat de ouder 

concreet doet met, denkt van en voelt voor het kind. Diagnostiek van ouderfuncti-

oneren maakt het mogelijk te differentiëren tussen wel of geen hulp aan de ouder 

en voorkomt dat de zorg in het automatisme vervalt dat de ouder hulp nodig heeft 

als het kind problemen vertoont. Differentiaaldiagnostiek tussen ouderfunctio-

neren en de contextuele factoren die daar op van invloed zijn, helpt bovendien de 

hulp aan ouders te verfijnen. Hulp bij ouderfunctioneren is niet nodig wanneer 

contextuele factoren zoals kindkenmerken of partner relatieproblemen, bepalend 

zijn en de kwaliteit van de ouder-kindrelatie voldoende is. Hulp bij ouderfunctione-

ren bijvoorbeeld in de vorm van training of begeleiding is nodig wanneer die ouder 

onvoldoende in staat blijkt zich in het kind te verplaatsen, het gedrag te begrijpen 

of te kunnen hanteren. 

In de jeugdzorg is de hulp aan de ouder gericht op verbetering van 

probleemgedrag van het kind en wel vanuit de wisselende contexten van zowel 

ouder- als kindfunctioneren. Ouderfunctioneren heeft zo gezien een transparante 

plaats in diagnostiek en begeleiding. Doel van dit proefschrift was de ontwikkeling 

van een diagnostisch instrument waarmee de kwaliteit van het ouderfunctioneren 



153

samenvatting

gemeten kan worden en de relatie te onderzoeken van dit ouderfunctioneren met 

contextuele factoren als kindproblematiek en ouderproblematiek.

Theorieën over ouderfunctioneren en het functioneel-
contextueel model 
In het tweede hoofdstuk werd besproken hoe in theorieën over ouderbegeleiding 

en psychotherapie én hoe in wetenschappelijk onderzoek over ouderfunctioneren 

gedacht wordt. Dit blijkt op zeer uiteenlopende en diverse manieren te gebeuren. De 

praktijktheorieën uit de ouderbegeleiding gebruiken begrippen als ouderidentiteit, 

oudercompetentie en ouderlijk verantwoordelijkheidsbesef. De begrippen 

benoemen essentiële kenmerken van ouderfunctioneren en helpen de ouder in de 

jeugdzorg te positioneren met een eigen hulpvraag. Psychotherapeutische modellen 

hebben gemeenschappelijk dat de ouder gezien wordt als een ‘active agent’ die 

verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling van het kind en differentiatie 

aanbrengt tussen de generaties. In de groei-georiënteerde benaderingen zoals de 

psychodynamische en de experiëntiële wordt bij ouderfunctioneren het accent 

gelegd op het faciliteren van de ontwikkeling van het kind door exploratie, affectie 

en containment; in de cognitief-gedragstherapeutische benaderingen ligt het 

accent op instructie, ordening en beloning; in de systeemgerichte benaderingen 

gaat de aandacht uit naar interactie- en communicatiepatronen tussen ouders en 

kinderen, de bijbehorende belief systems en het werken met oplossingen die reeds 

latent in het systeem te onderkennen zijn. 

De theorieën over ouderfunctioneren in ouderbegeleiding en psychotherapie 

leggen verschillende accenten, vullen elkaar aan en overlappen ook voor een deel 

elkaar. Tegelijkertijd zijn de begrippen nog te globaal om voldoende steun te bieden 

bij een diagnostisch redeneerproces; daarvoor is een meer uitgewerkt en op het 

ouderfunctioneren toegespitst begrippenkader nodig. In deze behoefte wordt deels 

voorzien door de verschillende manieren waarop in wetenschappelijk onderzoek 

ouderfunctioneren geconceptualiseerd wordt. In dit onderzoek werden er drie 

onderscheiden. 

De eerste is dat ouderfunctioneren wordt geconceptualiseerd in termen 

van (opvoedings) stijlen. De stijlbenaderingen in wetenschappelijk onderzoek 

besteden aandacht aan de houding van de ouder, het emotionele klimaat dat de 

ouder creëert. Veel internationaal onderzoek richt zich op de combinaties van 

stijlen als warm/responsief en afwijzend/niet responsief; restrictief/eisend en 

permissief/niet eisend. Nederlands onderzoek naar opvoedingsstijlen, ook wel 

opvoedingsgedrag genoemd, gebruikt verwante begrippen als ondersteuning met 
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de aspecten warmte en responsiviteit; autoritatieve controle met de aspecten uitleg 

en autonomie en autoritaire controle met de aspecten machtsuitoefening en straf. 

De sociale leertheorieën besteden in wetenschappelijk onderzoek aandacht 

aan het overte, observeerbare gedrag van de ouder. Positieve gedragsreeksen tussen 

ouder en kind worden gekenmerkt door het wederzijds bekrachtigen van 

aandacht en betrokkenheid; negatieve gedragsreeksen door het elkaar wederzijds 

afdwingen (coërcie) van gedrag. Deze theorie van het van coërcief gedrag wordt 

uitgebreid tot het interpretatie-coërcie model dat rekening houdt met de invloed op 

ouderfunctioneren van de (negatieve) opvattingen van de ouder over de motieven 

en bedoelingen van het kind.

Tenslotte werd aandacht besteed aan de cognitieve theorieën die gaan over 

de cognitieve inhouden en processen van de ouder in relatie tot het kind. Volgens 

cognitieve theorieën gebruiken ouders belief constructs waarmee zij betekenissen 

toekennen aan het gedrag van het kind.

De theoretische analyse van ouderfunctioneren leidde tot de conclusie 

dat naast globale concepten uit de ouderbegeleiding en psychotherapie, 

in wetenschappelijk onderzoek een meer uitgewerkt begrippenkader van 

ouderfunctioneren voor handen is. In dit praktijkonderzoek werd gestreefd naar 

integratie van meerdere theorieën. Verondersteld werd dat wanneer onderzoek 

zich met meerdere variabelen bezighoudt de relevantie voor de praktijk groter is 

én dat interventies die zich op meerdere aspecten van het ouderfunctioneren 

richten tot betere behandelingsresultaten leiden. Dit onderzoek richtte zich 

daarom behalve op het totale ouderfunctioneren tevens op het onderzoeken 

van nuanceringen van ouderfunctioneren zodat meer mogelijkheden en 

aangrijpingspunten voor diagnostiek en behandeling beschikbaar komen. Bij 

de nuancering van het begrip ouderfunctioneren beperkten we ons tot de drie 

dimensies die in wetenschappelijk onderzoek voorkomen: cognitie, emotie en 

gedrag. Het definiëren van de kernfuncties of dimensies van ouderfunctioneren 

was vervolgens het resultaat van de integratie van begrippen die we tegenkwamen 

bij de analyse van ouderfunctioneren in de zorg en wetenschappelijk onderzoek en 

het toepassen van enkele praktijkgerichte criteria. Die hielden in dat de begrippen 

verwijzen naar het handelen van de ouder, dat ze bruikbaar zijn voor een brede 

groep diagnostici en begeleiders in de jeugdzorg en dat ze goede mogelijkheden 

bieden voor operationalisatie. 

In het onderzoek werden drie kernfuncties van ouderfunctioneren 

onderscheiden: Respecteren, Interpreteren en Regisseren. De ouder interpreteert door het 

geven van betekenissen aan en meningen over wat de ouder bij het kind waarneemt. 
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Bij interpreteren gaat het om verklaringen van en opvattingen over het gedrag van 

het kind en de ouder-kind relatie. Het betreft de ouderlijke cognities, ‘wat’ de ouder 

denkt van (de relatie met) het kind, welke doelen zij nastreeft, welke inzichten er zijn 

over de ontwikkeling van het kind. Bij de operationalisatie staan woorden centraal 

als weten, begrijpen, (her)kennen, zich realiseren en onderscheiden. De ouder respecteert door 

nieuwsgierig te zijn naar de gevoelens en ervaringen van het kind én mee te groeien 

met de ontwikkeling van het kind. De ouder accepteert het ontwikkelingsniveau 

van het kind en is sensitief voor de balans tussen mogelijkheden en beperkingen. 

Respecteren heeft betrekking op het investeren door de ouder van emoties in de ouder-

kind relatie. Centraal staan woorden als accepteren, verwachtingen hebben, interesseren, 

belangrijk vinden en waarderen. De ouder regisseert door het kind structuur te bieden en 

te disciplineren met het oog op de acceptatie van regels en de sociale aanpassing. 

Het gaat om het leiding geven door de ouder aan de relationele en communicatieve 

processen in de ouder- kindrelatie zodat de (sociale) aanpassing van het kind in 

het gezin en daarbuiten mogelijk wordt. Het gaat om het ontwikkelen van en 

omgaan met grenzen, afspraken en regels tussen de gezinsleden of de verschillende 

subsystemen in het gezin. Centraal staan de woorden als stimuleren, inperken, in staat 

stellen, informeren en zorgen dat.

De drie kernfucties van ouderfunctioneren werden in dit onderzoek 

gerelateerd aan de drie ontwikkelingsdomeinen van het kind: de biologische, de 

psychologische en de sociale ontwikkeling. Schematisch voorgesteld ontstaat een 

matrix van negen cellen; in elke cel kan per kernfunctie worden beschreven wat de 

ouder moet kunnen per ontwikkelingsdomein. Dit biedt een goede basis voor het 

operationaliseren van het ouderfunctioneren. Voor diagnostiek en begeleiding is het 

nodig ouderfunctioneren ook te relateren aan de context. Het functioneel-contextueel 

model toont de wisselwerking tussen de drie kernfuncties en een zestal contextuele 

variabelen waarvan aangetoond werd dat die het meest direct invloed hebben op 

het ouderfunctioneren. Het betreft persoonlijkheidskenmerken van de ouder, 

kindontwikkeling en kindkenmerken, sociale ondersteuning, stress in het gezin, de 

partnerrelatie en werk. Het model levert het kader waarbinnen gewerkt kan worden 

aan een deugdelijk screeningsinstrument voor ouderfunctioneren.
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De ontwikkeling van de Taxatielijst voor Ouderfunctioneren, 
de TvO
In een pilot onderzoek werd een eerste vorm van de TvO, de Vragenlijst Voor 

Ouderfunctioneren (VVO) onderzocht. De vragenlijst heeft 74 items onderverdeeld 

in negen schalen die overeenkomen met de negen cellen uit de drie bij drie matrix 

van het functioneel-contextueel model. De VVO werd ingevuld door 21 hulpverleners 

uit de jeugdzorg voor 80 ouders van 47 kinderen in de basisschoolleeftijd. De 

betrouwbaarheid van de schalen voor de drie kernfuncties van ouderfunctioneren en 

de drie ontwikkelingsdomeinen van het kind was op enkele (sub)schalen na (< 0.70), 

goed tot zeer goed. Ook de test-hertest betrouwbaarheid bleek, op twee subschalen 

na hoog tot zeer hoog. De samenhang tussen de schalen en dan met name die tussen 

de drie kernfuncties van het ouderfunctioneren was hoog tot zeer hoog. 

Een grondige revisie van de VVO vond plaats door bij de itemconstructie extra 

aandacht te besteden aan de inhoudsvaliditeit en zodoende de kans op differentiatie 

tussen de kernfuncties te verhogen. Nadat de items uit de VVO waren verwijderd die 

onvoldoende differentieerden of die onbetrouwbaar waren, werden de resterende 

en de nieuwe items met behulp van de facet-design methode geanalyseerd en bij 

gemaakt. Deze methode is er op gericht de inhoudsvaliditeit van een instrument 

te verbeteren door het te meten begrip, ouderfunctioneren, systematisch per item 

te operationaliseren. De conceptversie die 84 items telde werd door deskundigen 

uit de jeugdzorg (n=14) beoordeeld. Dit leidde tot de verwijdering van 15 items en de 

herformulering van een aantal items. De nieuwe vragenlijst, de Taxatielijst voor 

Ouderfunctioneren, telt uiteindelijk 69 items met 23 items voor elke kernfunctie. 

Een eerste onderzoek naar betrouwbaarheid en valditeit van 
de TvO
Het vierde hoofdstuk omvat drie studies. De eerste studie onderzocht de vraag naar 

de interne consistentie en de test-hertestbetrouwbaarheid en de vraag of de drie 

kernfuncties van ouderfunctioneren empirisch te onderscheiden zijn, een aspect van 

constructvaliditeit. Voor het onderzoek werden tegelijkertijd de TvO en de vragenlijst 

Algemene Informatie (A.I) ingevuld (N=472). De A.I levert achtergrondgegevens 

over de respondenten, de gezinssamenstelling, de moeder, de vader, het kind en de 

hulpverlening. 

De groep respondenten bestond voor meer dan de helft (53%) uit kinder- en 

jeugdpsychologen en orthopedagogen en voor iets minder dan de  helft (47%) uit 

gezinsmaatschappelijk werkers en gezinshulpverleners; 78% was vrouw en 22% 

man; de leeftijd was voor beide groepen ongeveer hetzelfde verdeeld tussen de 25 en 
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56 jaar. De werkervaring varieerde van beginnend tot zeer ervaren. De respondenten 

werd gevraagd een aantal TvO’s in te vullen bij voorkeur na kennisname van de 

verwijsgegevens en het voeren van twee intakegesprekken.

Tweederde van de beoordeelde gezinnen bestond uit twee-ouder en bijna een 

derde uit één-oudergezinnen. In vrijwel alle gezinnen was de moeder aanwezig, in 

ruim een kwart van de gezinnen was de vader afwezig. De laatstgenoten opleiding

van de moeders was voor 6% basisonderwijs, voor 30% vmbo, voor 8% havo/vwo, 

voor 18% mbo en voor 23% hbo/universiteit; 15% bleef onbekend. Van de moeders 

was 41% huisvrouw, 15% was minder dan 16 uur werkzaam en 34% werkte meer dan 

16 uur; 5% was werkzoekend en 5% bleef onbekend. De nationaliteit was voor 91% 

van de moeders Nederlands en voor bijna 9% niet Nederlands. De laatstgenoten 

opleiding van de vaders was voor 4% basisonderwijs, 28% vmbo, 6% havo/vwo, 22% 

mbo en 26% hbo/universiteit; 14% was onbekend. Duidelijk zorgden de vaders voor 

het grootste deel van het gezinsinkomen omdat 86% 16 uur of meer werkzaam 

was, 2% was huisman, 5% was werkzoekend en van 7% was onbekend wat hun 

werkzaamheden waren. De nationaliteit was voor 94% van de vaders Nederlands 

en 6% niet Nederlands.

Van de onderzochte kinderen was 75% jongen en 25% meisje variërend in leeftijd 

van 4 tot en met 13 jaar, de gemiddelde leeftijd was 9 jaar. Bijna de helft, 47% bezocht 

het basisonderwijs, 17% het speciaal basisonderwijs, 25% het speciaal onderwijs, 

cluster 4 en van 11% was onbekend welk soort onderwijs ze volgden. In de gezinnen 

van de onderzochte kinderen was in 53% geen sprake van ouder/gezinsproblemen, 

47% had daar wel mee te maken. De meeste vragenlijsten waren ingevuld voor de 

moederfiguur, 88%. 

Na correctie voor ontbrekende items per vragenlijst werden over de 

resterende dataset (N=469)  de Cronbach’s alpha coëfficiënten voor interne-

consistentiebetrouwbaarheid berekend; de alpha’s voor de totaalscore en de 

kernfuncties van het ouderfunctioneren en de ontwikkelingsdomeinen van 

het kind waren zeer hoog. De uitkomsten voor de test-hertest betrouwbaarheid 

waren goed, zowel voor de totaalscore van de TvO als voor de kernfuncties van 

het ouderfunctioneren. De onderlinge correlaties tussen de drie kernfuncties van 

ouderfunctioneren (range 0,88-0,91) van de TvO en de drie ontwikkelingsdomeinen 

van het kind (range 0,77-0,84) waren alle significant en zeer hoog. De kernfuncties 

en de ontwikkelingsdomeinen vertoonden onderling grote overlap; de schalen 

differentieerden onderling dus nauwelijks. Met het doel de onderlinge differentiatie 

van de schalen nader te onderzoeken werd een factoranalyse uitgevoerd (methode: 

principale componentenanalyse) met als leidraad voor interpretatie van de factoren 
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de drie kernfuncties van ouderfunctioneren. De drie kernfuncties werden niet als 

afzonderlijke dimensies teruggevonden in de geanalyseerde dataset. 

Wanneer dezelfde factorladingen werden geordend naar de drie 

ontwikkelingsdomeinen van het kind dan lijken deze domeinen in enige mate in 

de dataset terug te komen, zij het onder iets andere benamingen. Als mogelijke 

alternatieve benamingen suggereerden we voor de eerste factor ‘gedragscontrole’ 

en voor de tweede factor (emotionele) ‘ondersteuning’, twee dimensies die in 

theorieën over opvoedingsstijlen vaak gebruikt worden. De derde factor bleek 

kenmerken van beide factoren te bezitten. Het aardige is dat de betekenis van de 

kernfuncties Regisseren en Respecteren in de genoemde twee factoren doorklinkt, 

zij het dat deze op een heel andere manier gemeten zijn, namelijk op basis van 

de betekenis van de 23 subdomeinen in plaats van op basis van de in de items 

verwoorde betekenis van deze kernfuncties. Het moet echter gezegd worden 

dat deze interpretatie tentatief is, er is enige overlap tussen factoren (sommige 

subdomeinen komen bij meerdere factoren terug) en het percentage verklaarde 

variantie is met bijna 45% aan de lage kant.

Onderzoek naar de invloed van contextuele 
factoren op ouderfunctioneren: 
psychiatrische problematiek van de ouder en 
kinderpsychiatrische problematiek
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ouders met psychiatrische problematiek 

een hoger risico lopen op ouderlijk disfunctioneren. Deze ouder kenmerkt zich door 

mentaal én in het opvoedkundig handelen minder adequaat op het kind gericht te 

zijn. De tweede studie onderzocht de vraag of de kwaliteit van ouderfunctioneren lager 

is bij ouders met psychiatrische problematiek dan bij ouders zonder psychiatrische 

problematiek en of die samenhangt met de ernst van de psychiatrische problematiek. 

Bij een onderzoeksgroep (n=36) van ouders met psychiatrische problematiek 

(afkomstig van de afdeling Klinisch Psychiatrische Gezinsbehandeling voor multi-

problem gezinnen van de Bascule) en een vergelijkingsgroep (n=36) van ouders zonder 

psychiatrische problematiek (geselecteerd uit de totale onderzoeksgroep) werd 

door de hulpverleners de TvO ingevuld. Overeenkomstig de verwachtingen uit het 

literatuuronderzoek was de kwaliteit van ouderfunctioneren significant lager bij 

ouders met psychiatrische problemen vergeleken met ouders zonder psychiatrische 

problemen. Ouders met lichte psychiatrische problematiek scoorden beter op de TvO 

dan ouders met ernstige psychiatrische problematiek.
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Het onderzoek naar invloed van kinderpsychiatrische stoornissen op 

ouderfunctioneren vond plaats in drie (dag)klinische behandelgroepen van de Bascule 

(het voormalige Paedologisch Instituut) voor kinderen met emotionele-, gedrags- en 

contactstoornissen (n=68). De vergelijkingsgroep (n=41) werd geselecteerd uit het 

totale databestand, het waren kinderen met uitsluitend leerproblemen of lichte 

gedragsproblemen. De DSM-IV classificaties werden uit de dossiers overgenomen. 

De kwaliteit van ouderfunctioneren van ouders van kinderen met één of meer 

kinderpsychiatrische stoornissen bleek, volgens verwachting significant lager 

dan die van ouders van kinderen zonder psychiatrische stoornis. De uitkomsten 

van dit onderzoek bevestigden de verwachting dat bij ouders van kinderen met 

emotionele stoornissen de kwaliteit van het ouderfunctioneren zoals gemeten 

met de TvO significant lager is dan van ouders van kinderen zonder stoornis. De 

verwachting dat bij ouders van kinderen met gedragsstoornissen de kwaliteit 

van het ouderfunctioneren minder zal zijn dan die van ouders met kinderen 

zonder gedragsstoornissen werd niet bevestigd. Er werd geen verschil gevonden. 

Verklaringen voor deze onverwachte uitkomst zijn mogelijk de beperkte omvang 

van de onderzoeksgroep (n = 11) en dat er ook enige overeenkomst is tussen de 

twee onderzochte groepen. Zoals verwacht werd er in dit onderzoek geen verschil 

gevonden in de kwaliteit van ouderfunctioneren tussen ouders van kinderen 

met een contactstoornis en ouders van kinderen zonder kinderpsychiatrische 

stoornis. Wel werd, zoals verwacht een significant verschil gevonden tussen 

de scores van de twee groepen ouders op de kernfunctie Interpreteren. Blijkbaar 

is het voor ouders van kinderen met een contactstoornis moeilijk te taxeren wat 

precies de behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van hun kind zijn. Dat is 

begrijpelijk gezien de kernsymptomen van de contactstoornis. Tenslotte werd 

binnen de onderzoeksgroep een groep met meervoudige stoornissen bij kinderen 

(n=47) vergeleken met een controlegroep met problemen in één DSM-IV categorie 

(n=15). Er bleek, in tegenstellling tot de verwachting, geen verschil tussen de twee 

groepen wat betreft de kwaliteit van het ouderfunctioneren. Het probleem bij het 

vergelijken van de twee groepen is waarschijnlijk dat bij kinderen met problemen 

in één DSM-IV categorie ook comorbiditeit binnen dezelfde DSM-IV categorie kan 

voorkomen zodat de ernst van de problematiek van beide groepen elkaar niet veel 

zal ontlopen. Ook had de controlegroep een beperkte omvang.
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(n=34) afkomstig van de (poli)kliniek van de Bascule en een vergelijkingsgroep (n=22) 

die bestond uit ouders met een biologisch eigen kind van wie het gezin tevens een 

vorm van pleegzorg bood en die geen enkele hulpvraag hadden. Verondersteld werd 

dat een goede toetsing van de (construct)validiteit wordt bevorderd door zo veel 

mogelijk variatie in het ouderfunctioneren aan te brengen tussen te vergelijken 

groepen ouders. Nadat de C.I.’s door de hulpverleners waren afgenomen, werden 

ze letterlijk uitgetypt en vervolgens geanonimiseerd. Zes onafhankelijke codeurs/

beoordelaars, allen vierdejaars studenten orthopedagogiek die binnen het kader 

van dit onderzoek hun afstudeerscriptie maakten, hebben na training van één 

dagdeel voor alle 56 ouders zowel de TvO als de KBO ingevuld. Zij hadden naast 

het interview geen andere gegevens van of ervaringen met de ouders. Onderzoek 

naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, de generaliseerbaarheid van de scores 

over zes verschillende beoordelaars (‘single-measure’) had als resultaat een lage 

tot matige interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor respectievelijk de TvO en de 

KBO. Generaliseerbaarheid naar een willekeurige groep van zes codeurs (‘average-

measure’) was goed voor beide instrumenten. De gemiddelde score van de zes codeurs 

is voor de data-analyse gebruikt. 

Er werd gebruik gemaakt van een multitrait-multimethod matrix om de 

hoogte van de onderlinge correlaties voor de verschillende schalen/kernfuncties 

te kunnen vergelijken. De verwachting was dat de correlatie tussen de de niet-

corresponderende schalen, zowel binnen één instrument als tussen de beide 

instrumenten, laag zou zijn (discriminante validiteit); die tussen de drie 

corresponderende schalen van de twee instrumenten hoog (convergente validiteit). 

Alle onderlinge correlaties waren hoog en significant. De discriminante validiteit 

was met deze hoge onderlinge correlaties zeer zwak; de samenhang tussen de 

schalen was zo sterk dat er niet gesproken kan worden van drie afzonderlijke 

kernfuncties. Alle subschalen/kernfuncties leken hetzelfde te meten, namelijk een 

algemene factor: ouderfunctioneren.

In dit onderzoek werd de goede criteriumvaliditeit van de TvO bevestigd; de 

scores op de TvO (en de KBO) voor de klinische groep waren significant lager dan 

die van de vergelijkingsgroep. Verder onderzoek naar de constructvaliditeit werd 

gedaan door binnen de groep pleegouders (n=22) de samenhang te berekenen tussen 

de scores op de TvO en KBO, beide als maat voor de kwaliteit van ouderfunctioneren 

en de scores op de Attachment Q Sort, een observatieinstrument voor kind-en 

oudergedrag in de thuissituatie dat als maat kan dienen voor kwaliteit van 

gehechtheid. Er was sprake van een positieve tendens tot constructvaliditeit: 
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er werden aanwijzingen gevonden voor samenhang tussen de kwaliteit van 

ouderfunctioneren en de kwaliteit van gehechtheid. 

Soortgelijke resultaten als voor de TvO werden gevonden voor de KBO 

die uitsluitend gericht is op de drie kernfuncties van het ouderfunctioneren: 

Interpreteren, Respecteren en Regisseren. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

was beter vergeleken met die van de TvO. Echter, het differentiëren tussen de drie 

kernfuncties van ouderfunctioneren was ook met de KBO niet mogelijk. In dat 

opzicht kan de KBO geen alternatief zijn voor de TvO.

Conclusies en algemene discussie 
De winst van dit onderzoek is dat het aantoont dat met de TvO de kwaliteit van het 

totale ouderfunctioneren gemeten kan worden. De hulpverlener in de jeugdzorg 

heeft met de TvO een instrument in handen waarmee op een betrouwbare en 

valide manier (criteriumvaliditeit) geindiceerd en geëvalueerd kan worden of de 

ouder wel of niet problematisch functioneert.

In dit onderzoek lukte het niet, ook niet bij een gewijzigde meer gecontroleerde 

onderzoeksopzet, de differentiatie van de kwaliteit van ouderfunctioneren naar 

drie kernfuncties wetenschappelijk te onderbouwen. Wanneer bij factoranalyse 

a-priori ordening van de factoren volgens de drie ontwikkelingsdimensies van het 

kind of exploratief plaatsvond, varieerden de oordelen van de respondenten in beide 

gevallen enigszins op twee dimensies: (gedragsmatige) controle en relationele/

emotionele ondersteuning; twee dimensies die vaak in wetenschappelijk onderzoek 

naar ouderfunctioneren worden onderscheiden. De kernfuncties of dimensies zijn 

globale concepten die definiëren hoe de ouder functioneert met betrekking tot de 

onderwerpen die in de (sub)domeinen van de ontwikkeling van het kind worden 

genoemd. 

De resultaten van dit onderzoek leiden primair naar een revisie van het 

functioneel-contextueel model wat betreft de kernfuncties van ouderfuctioneren. 

In een herzien fuctioneel-contextueel model met twee dimensies of 

kernfuncties moet opnieuw operationalisatie van het ouderfunctioneren 

met de TvO plaatsvinden. De item-constructie voor een gereviseerde TvO met 

behulp van de facet-design methode kan plaatsvinden met één inhoudsfacet, de 

ontwikkelingsdomeinen van het kind. Een gereviseerde TvO heeft het voordeel 

korter te zijn dan de oorspronkelijke, bijvoorbeeld 20 tot 30 items in plaats van 69, 

waardoor de bruikbaarheid voor de praktijk verbetert. Met een gereviseerde TvO 

moet opnieuw onderzoek gedaan worden naar betrouwbaarheid en validiteit van 

het instrument. 
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