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Mixed-method onderzoek naar de invloed van begeleiding op 
tevredenheidsonderzoek



Wie zijn wij? 

• Roel Kooijmans
• Onderzoeker Koraal Strategie en 

Ontwikkeling
• Promotie-onderzoek: zelfrapportage 

instrumenten voor mensen / jeugdigen met 
een VB, Universiteit van Amsterdam

• Psycholoog K&J De Hondsberg

• Wies van der Veldt

• Onderzoeker Universiteit van 

Amsterdam



Waar hebben we het over?



Hier klopt iets niet… 



Hypothesen: waarom zijn de scores zo hoog?

H0. Acquiescence (ja-knikken)

H1. Sociale wenselijkheid

H2. Afhankelijkheid

alleen

visor

onder-
zoeker



Wie geeft de hoogste scores?

Alleen
(n=36)

Met PBer
of visor 
(n=40)

Met onbekende
(n=17)



Interacties

• ‘Gevoeligheid’ vragen → n.s.

• Meisje – jongen → n.s.

• Leeftijd → n.s.



Wat is de ‘ware’ score?

Jongeren geven overdreven 
HOGE cijfers met PB-er

Jongeren geven overdreven 
LAGE cijfers als ze alleen of met 
onbekende invullen

• Focusgroepen: 3 x 5 

jongeren 

• Interviews: 5 jongeren 

• Online



En waar komt dat verschil dan door?

Poll:

• Ze vinden het spannend om eerlijk hun mening te geven en geven 
daarom overdreven positieve scores

• Ze denken dat de begeleider zich vervelend voelt als ze kritisch zijn en 
geven daarom positieve scores 

• Ze zijn bang dat begeleider boos wordt als ze kritisch zijn en geven 
daarom overdreven positieve scores

• Ze geven realistische scores bij hun begeleider. Maar als ze alleen zijn, 
geven ze juist overdreven negatieve scores. 

• Anders…



De jongeren vertellen het zelf

Filmpje Jort en Jeroen



Dus…?

• Iedereen is anders, maar meeste jongeren vinden 
het spannend om eerlijk een kritische mening te 
geven in aanwezigheid van hun visor. Bij een 
onbekende helper speelt dat niet zo. 

• Belangrijk om de relatie goed te houden: 
• Iedereen wil aardig gevonden worden
• Je visor regelt dingen voor je
• Niet te kritisch zijn, want dan ben je opstandig of 

brutaal

• Jongeren hebben twijfels of iedereen het eerlijk 
invult (en het goed snapt) als je het alleen doet. 



Wat moeten we de volgende keer doen?

Alleen laten invullen? Geen beïnvloeding, goed idee
Niet iedereen kan dat
Niet altijd de beste antwoorden

Met visor laten invullen? Onrealistisch hoge scores

Fijn als je goede band hebt

Onafhankelijke helper? Fijn om geholpen te worden

Spannend voor sommigen

Ervaringsdeskundige helper? Uitproberen!

Jongeren zelf laten kiezen? Beste keus

Lastiger te organiseren



Om mee naar huis te nemen

• Onderschat de impact van de relatie op de antwoorden die je krijgt niet!

• Resultaten gelden mogelijk (waarschijnlijk?) ook voor je 

voortgangsgesprek, diagnostiek (samen invullen vragenlijsten)

• Investeer in begrijpelijk maken vragen (Taal voor Allemaal, structuur,      

etc: Kooijmans et al, under review)

• Regel onafhankelijke ondersteuning

• Investeer in vertrouwen!!!





koraal.nl

Bedankt voor uw aandacht


