
          
 
 

� 2 februari 2010: Site Visit Inzicht (Klik hier voor de presentatie)
 
Een afvaardiging van het bestuur van subsidiegever InZicht en medewerkers van de 
ondersteuning van ZonMw te Den Haag kwamen op 2 februari naar de VU in Amsterdam voor een 
‘stand van zaken presentatie’ over het onderzoek. Zij waren geïnteresseerd en enthousiast nadat 
Sabina Kef, Carlo Schuengel en enkele toekomstige interviewers het project uitgebreid hadden 
toegelicht. Men was onder de indruk van het unieke karakter van dit project. Ook is een korte 
demonstratie gegeven van het telefonische interview over Ouderschap zoals dat bij de 
onderzoeksondersteunende dienst van EMGO aan de VU is ontwikkeld. Gezamenlijk is besproken 
hoe bij instellingen meer bekendheid gegeven kan worden aan het onderzoek naar het thema 
Ouderschap. Een mogelijkheid daartoe zou zijn dat instellingen in hun eigen nieuwsbrief een tekst 
over het onderzoek opnemen en daarbij kunnen verwijzen naar de internetsite verderkijken waar 
mensen onder de button Ouderschap dan de informatie kunnen vinden.  
 
� Computerprogramma telefonische interviews 
 
Jongvolwassenen met een visuele beperking, hun partners en een vergelijkingsgroep van 
jongvolwassenen zonder beperking zullen de komende 6 maanden benaderd gaan worden voor 
ons onderzoek naar factoren bij Ouderschap. Als methode is gekozen voor een computer 
gestuurd telefonisch interview, ook wel CATI genoemd. Deze methode heeft als voordeel dat 
antwoorden direct digitaal ingevoerd kunnen worden, wat snelle tussentijdse analyses mogelijk 
maakt. Ook verlopen routing-processen automatisch: dus jongvolwassenen nog zonder kinderen 
krijgen automatisch die vragen die op hun van toepassing zijn (bijv. hoe verwacht jij dat je als 
moeder zal zijn?) terwijl jongvolwassenen met kinderen juist vragen krijgen over hun ervaringen 
met het ouderschap en bijvoorbeeld mogelijke stress die dat met zich meebrengt. Ook krijgen de 
partners van en de vergelijkingsgroep respondenten zonder beperkingen net weer iets andere 
onderdelen in de vragenlijst op bepaalde onderwerpen, terwijl er ook onderdelen exact hetzelfde 
zijn, bijvoorbeeld vragen over de kwaliteit van de partnerrelatie of over welbevinden. Nog een 
voordeel van een computergestuurd interview is dat er geen foute antwoorden ingevuld kunnen 
worden: als een schaal loopt van 1 tot 10, dan kan het cijfer 11 niet ingevuld worden. Ook kunnen 
er geen vragen overgeslagen worden, wat weer positief is voor de betrouwbaarheid van ons 
onderzoek. Het maken van een dergelijk ingewikkeld computer gestuurd interview kost vooraf  
meer tijd en moet ook goed en uitgebreid getest worden. Echter, achteraf gaat het invoeren van 
gegevens voor data-analyse en het bekend worden van de resultaten juist weer sneller. Dan lopen 
we de tijd dus weer in. In de voorgaande projecten van deze groep, is gebruikt gemaakt van 
computergestuurde interviews op een laptop bij de mensen thuis. Maar door de maximale 
tijdsduur van dit project (2 jaar) en de grote hoeveelheid respondenten die we graag willen 
spreken (ruim 450) zijn telefonische interviews voor dit project naar Ouderschap de beste keus.  
 
 
� Proef interviews 

 
Om het geprogrammeerde computergestuurde telefonische interview te controleren en uit te 
proberen is het vele malen getest. Zowel met jongvolwassenen met een visuele beperking met 
kinderen, jongvolwassenen met een visuele beperking zonder kinderen, mensen die tot de 
vergelijkingsgroep zouden kunnen horen, als op onszelf als een soort proefkonijn. Op deze wijze 
konden de volgorde van de verschillende onderdelen, de routing-processen, de leesbaarheid van 
de teksten, het gemak van het intoetsen van de gegevens en allerlei administratieve processen 
die de interviewer moet uitvoeren uitgebreid gecheckt worden. We schatten op basis van deze 
proef interviews in dat het interview met de blinde en slechtziende respondenten anderhalf uur zal 
duren, het interview met hun partner drie kwartier, en het interview met de vergelijkingsgroep 
zonder beperkingen een half uur. 
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� Start nieuwe medewerker: Latifa Tawfik 
 
Sinds 16 februari is Latifa als nieuwe medewerker bij het project gestart als student assistent. 
Haar taken zijn voornamelijk gericht op alle benodigde activiteiten rondom het opsporen en 
werven van respondenten en het afnemen van de computer gestuurde telefonische interviews. 
Latifa is een derdejaars VU studente van zowel de studie Orthopedagogiek als de studie 
Psychologie. Zij heeft al eerder ervaring opgedaan met onderzoeksprojecten bij ondermeer het 
Verwey-Jonker instituut, GGD Amsterdam en Forum. Tevens heeft ze werkervaring als telefonisch 
enquêteur bij een marktonderzoeksbureau. Vanwege de bereikbaarheid van de respondenten 
werkt Latifa veel in de avonduren en weekenden. 
 
 
� Interview training  
 
Op 19 februari heeft de interview training plaatsgevonden op de VU. Drie master studenten 
Orthopedagogiek (Evelijn, Kim en Mariëlle) en 5 bachelor studenten Orthopedagogiek (Els, 
Rianne, Sanne, Anne en Willeke) zullen de komende maanden respondenten gaan opsporen, 
werven en interviewen. Ook Latifa en Janneke hebben deze taken en Sabina zal het geheel 
coördineren en zelf enkele interviews af gaan nemen. In totaal zijn er bij dit project dus 11 
interviewers betrokken. In de interview training stonden de volgende onderwerpen centraal: 
informatie over het onderzoek; kennis over visuele beperkingen en consequenties voor 
ontwikkeling en opvoeding; gesprekvaardigheden algemeen en specifiek voor computer gestuurde 
telefonische interviews met blinden en slechtzienden; het interview (inhoud + hoe werkt 
het/procedures); opsporen en werven van respondenten (respect, hoe en planning). Door deze 
training proberen we ook te bereiken dat alle betrokken personen op vrijwel dezelfde wijze het 
onderzoek zullen gaan uitvoeren. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief worden de 
laatste proefinterviews gehouden en de noodzakelijke aanpassingen aan het interview 
geïnventariseerd bij alle interviewers. Latifa heeft al verschillende respondenten met een visuele 
beperking opgespoord en bereid gevonden voor deelname: de afspraken zijn gemaakt. Janneke 
zal na enige weken van afwezigheid door familieomstandigheden, ook in de al lopende 
dataverzameling gaan duiken.  
 
� VU scripties 
 
In het komende academische jaar zullen bovengenoemde master en bachelor VU studenten 
Orthopedagogiek interviews voor ons project gaan afnemen, en tevens hun scriptie rondom ons 
project gaan schrijven. De master scriptie is individueel terwijl een bachelor scriptie een 
groepsproduct zal worden. In totaal zullen dus vier onderzoeksvragen worden bestudeerd, zowel 
met een literatuurstudie als met een analyse van resultaten uit het project Ouderschap. De focus 
van hun onderzoeksvragen wordt op dit moment bepaald. De vier scripties zult u na 
gereedkoming weer kunnen vinden op onze internetsite www.psy.vu.nl/verderkijken. 
 
� april 2010: tweede bijeenkomst projectcommissie 
 
Op 12 april zal de projectcommissie van dit onderzoek voor de tweede keer bij elkaar komen.  
De eerste resultaten van zowel het opsporen, werven als interviewen van alle categorieën 
respondenten zullen dan gepresenteerd kunnen worden. Aan de hand daarvan is het tevens 
mogelijk om twee toekomstige fases voor te bereiden: het samen brainstormen over de inhoud 
van de vragenlijst over begeleiding bij Ouderschap voor professionals die werken met blinden en 
slechtzienden, en mogelijke wijzen van verspreiden en toepassen van gegenereerde kennis van 
dit project in het veld en de maatschappij. 
 
Tot zover deze update over het project Ouderschap. Wij danken iedereen die bij de diverse 
activiteiten betrokken is voor hun betrokkenheid en inzet. 

 
 
Sabina Kef    Janneke Hatzmann   Latifa Tawfik 
020 – 598 88 95  020 – 598 2953    020 – 598 2953 
s.kef@psy.vu.nl   j.hatzmann@psy.vu.nl    l.tawfik@psy.vu.nl 
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Inbedding onderzoek in de afdeling Orthopedagogiek


Ouderschapsprojecten bij verschillende groepen: 


• ‘Wat werkt’: Ouderschap van mensen met een verstandelijke 
beperking. 


• Generaties2: Ouderschap in de algemene bevolking + specifieke 
risicogroepen


• Ouderschap van moeders in detentie


• Convenant Bartimeus - VU; gehechtheid en sociale relaties
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Team en begeleiding


Projectleider: Sabina Kef
Onderzoeker: Janneke Hatzmann
Student assistent: Latifa Tawfik (vanaf 15 feb.)


Bestuurlijk verantw: Carlo Schuengel
Interviewers: 3e en 4e jaars studenten Orthopedagogiek


Projectcommissie, afgevaardigden vanuit Bartiméus, Sensis en Visio
en ervaringsdeskundigen/doelgroep vertegenwoordigers:


Professionals: Marlies Mariman, Danielle Gideonse, Hermien Hofstee, 
Winny Schuitemaker, Diety Gringhuis, Rita van Dam


Doelgroep: Pascal Wirken (VB, vader), Corrie van der Sar (VB, 
moeder), Karin Schulte (VB, geen kinderen)
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Achtergrond


• Personen met VB van 23 tot 33 jaar: 9% bleek kinderen te hebben,
tegenover 25% van de Nederlandse bevolking op die leeftijd. Zij 
kregen deze kinderen tevens op een latere gemiddelde leeftijd. 
(www.cbs.nl)


• Jongvolwassenen VB: weinig ondersteuning bij hun overwegingen 
rondom aanstaand ouderschap, veel dingen zelf uitzoeken, 
informatie is verbrokkeld of ontbreekt. 


• Ouderschap is belangrijke fase in jongvolwassenheid en dient bij het 
nastreven van maatschappelijke participatie niet vergeten te worden. 


• Internationaal: enkele studies naar ouderschap, maar deze 
onderzoeken zijn veelal kleinschalig en te weinig gericht op 
personen met VB die in de samenleving participeren
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Ouderschapsproject � drie deelstudies:


1. Vergelijking ouderschapsverwachtingen van jongvolwassenen 
met VB met die van jongvolwassenen zonder VB


2. Zijn er factoren aan te wijzen in de psychosociale ontwikkeling die 
samenhangen met ouderschapsverwachtingen en het wel/niet 
aangaan van ouderschap bij jongvolwassenen met VB?


3. Wat is ervaring, attitude en behoefte van hulpverleners t.a.v. 
ouderschap bij jongvolwassenen met VB?
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Conceptueel schema- Factoren die mogelijk samenhangen met ouderschap


Expectation of 
parenthood


Parenting self-
efficacy


Visual 
impairment


Partnership 
status/stability


Support 
network


Socioemotional 
functioningQuality of own 


relationship 
with parents


Disability 
factors
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Onderzoeksopzet Ouderschapsproject


• Focusgroup en online vragenlijsten voor professionals 


• Telefonische interviews (CATI) met respondenten VB en hun partner
• Opsporen van sample 1 en sample 2 respondenten VB van 


voorgaande projecten (nu 18 tot 38 jaar oud)


• Schatting 286 respondenten zonder kinderen met 115 partners, 
40 respondenten met kinderen met hopelijk 40 partners


• Telefonische interviews vergelijkingsgroep uit algemene bevolking.
• Random digit dialing: jongvolwassenen (18-38 jaar oud) zonder 


VB: 100 zonder kinderen en 40 met kinderen
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Eerste verkenning – gesprekken met ervaringsdeskundigen


Aangaan ouderschap/ verwachting


- logisch, broer/zus ook slechtziend. Duidelijk dat het een optie was


- Vindt eigen VB goed mee te leven, geen angst voor erfelijkheid


Ervaring ouderschap


- Inzetten sociale netwerk 


- Vraagt extra uitdaging – energie


- Optimisme


Nadruk op belang van eigen attitude over visuele beperking
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Eerste verkenning – M-these Susan Woolderink


Zijn er verschillen in de psychosociale ontwikkeling tussen de groep 
jongvolwassenen die wel en die geen kind hebben?


N=19 jongvolwassenen hadden een kind op meetmoment 2 (2005)


Data meetmoment 1 en 2
- Ontwikkelingsgeschiedenis
- Welbevinden
- Sociale netwerk
- Partnerrelatie
- Arbeidssituatie
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M-these Resultaten, geven ook inzichten voor Ouderschapsproject


Acceptatie beperking
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• Zelfwaardering
• Welbevinden
• Netwerkgrootte
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1e dataverzameling: Focusgroep professionals  (juni 2009)


Doel
• Kennis over attitude en ervaringen van hulpverleners
• Input voor interview met respondenten VB + partners
• Input voor online vragenlijst onder hulpverleners


Opzet
• n=4 professionals (maatschappelijk werk, ergottherapeut)
• Kwalitatief deel focusgroep: ervaringen uitwisselen
• Kwantitatief deel: stellingen (houding)
• Discussie n.a.v. stellingen


Voorbeeld stellingen:
1. Kinderwens: de cliënt heeft altijd het laatste woord.
2. Praten over kinderwens met cliënten is slapende honden wakker 


maken.  
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Focusgroep – resultaten (1) zie ook verslag in map


Attitude Hulpverleners


• begeleiding van kinderwens en ouderschap kan zeker een taak 
zijn voor de hulpverlening, met daarin een grote rol voor cliënt


• Discussiepunten in de focusgroep:


• Als hulpverlener bespreek je de kinderwens met een cliënt zodat   
hij/zij een weloverwogen keuze kan maken.


• Als ik een kind wil hoef ik dat niet met derden te overleggen, waarom 
zou een cliënt dat wel moeten?
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Focusgroep – resultaten (1)


Kinderwens en hulpverlening
• Jongvolwassenen weinig in beeld
• Hulpvraag vnl over arbeid
• Gespreksgroepen voor jonge ouders


Welke problemen komen ouders met VB tegen
• Buitenwereld ontmoedigend
• Praktisch: o.a. veiligheid, mobiliteit.
• Rol van beperking
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Wat signaleren de hulpverleners als risico’s?


• Soms grote verantwoordelijkheid bij kinderen (bv in verkeer)
• Onwetendheid over mogelijke hulpmiddelen


Wat zou beter kunnen?


• Vergroten sociale netwerk


• Informeren omgeving in smalle en brede zin
• Kinderwens in anamnese + eerder bespreken


Focusgroep – resultaten (2)
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Professionals: tweede projectjaar


Online vragenlijst voor hulpverleners
• Attitude - stellingen 


• Ervaringen


Uitvoering september 2010
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Ontwikkeling interview voor respondenten VB, partner en vergelijkingsgroep


Stap 1: selectie instrumenten ouderschap:


• Parenting self-efficacy (verwachtingen over de eigen capaciteiten 
als opvoeder) (PSOC)


• Ouderschapsverwachtingen (verwachting wel/geen ouder te 
worden)


• Ouderlijke stress (NOSI-K)


• Ervaringen met de eigen opvoeding (EMBU)


• Kwaliteit van de relatie met de partner/huwelijkssatisfactie


• Stigmatisering, anders zijn/voelen
• Rol van de beperking in het dagelijks leven + ouderschap
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Ontwikkeling interview


Stap 2: selectie instrumenten uit eerdere metingen.


Deel van dezelfde instrumenten als op T1 en T2 voor de longitudinale
dataset (gericht op psychosociale ontwikkeling en sociale 
netwerken/steun)


Criteria: 


* relevantie
*    betrouwbaarheid schalen
*    aantal items (duur van interview)
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Ontwikkeling interview


Stap 3: interview voorleggen aan projectcommissie


• Belang van onderwerp
• Ontbreken van kennis


Suggesties interview: 
• Aantal vragen te indringend – herformuleren waar kan
• Belang van rol die respondent toedicht aan VB in 


dagelijks leven is belangrijk
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Conceptueel schema: uitwerking in instrumenten interview


Expectation of 
parenthood


Parenting self-
efficacy


Visual 
impairment


Partnership 
status/stability


Support 
network


Socioemotional 
functioningQuality of own 


relationship 
with parents


Disability 
factors


Rol van beperking 
Acceptatie beperking
Stigma


Autonomie
Eenzaamheid
Zelfwaardering
welbevinden


Partner ja/nee
Huwelijkssatisfactie Sociale steun


Grootte van netwerk


Ernst, Prognose
Mobiliteit


Self-efficacy
Ouderlijke stress


Ervaringen 
eigen opvoeding


Ouderschaps
verwachting
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Ontwikkeling interview - invoerscherm


Invoerscherm ontwikkeld i.s.m. datamanagement EMGO


• Verschillende rollen (respondent, partner, vergelijkingsgroep)


• Routing


• Volgorde vragen


• Privacy (antwoordbladen voor bepaalde delen)
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Computer-Assisted-Telephone-Interview (later demonstratie)


Impressie van het invoerscherm
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Ontwikkeling interview - overig


• Programma gemaakt dat telefoonnummers algemene bevolking 
genereert voor interviews vergelijkingsgroep


• Headsets voor interviews + antwoordapparaat


• Handleiding voor interviewers


• Werven assistent + studenten


• Interviewtraining (half februari)







23 5-3-2010


Ontwikkeling interview - testfase


Resultaten pilot interviews


Interview afgenomen bij:
- Jongvolwassenen normgroep: geen VB, geen kinderen


- Jongvolwassene VB, wel kinderen


Duur: zoals verwacht
Routing: lijkt goed te lopen
Schermen: enkele aanpassingen nodig
Training: door zelf af te nemen tips gekregen voor training
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Dataverzameling


• Interviewers
- Janneke Hatzmann
- Latifa Tawfik
- Sabina Kef
- 3 master studenten Orthopedagogiek (m-these)
- 4 bachelor studenten Pedagogiek (b-these)


• Opsporen respondenten uit project 2003-2005


• Random digit dialing
� Programma ontworpen door ICT afdeling dat random 


telefoonnummers genereert.


http://www3.psy.vu.nl/randomphone/
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Planning tweede deel (resterende 14 maanden)


- Opsporen, werven en interviews
februari – augustus 2010 (6 maanden)


door 10 personen actief in wisselende intensiteit/periode 


mogelijkheid van extra inzet van studenten in geval van nood


- Voorbereiden en start online vragenlijst professionals
augustus – september 2010


- Literatuur


Continu bijhouden


- Analyses + schrijven artikelen


Voorbereiden vanaf medio 2010 (syntax ligt al klaar)


Studenten starten eerder met analyseren deel van data
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Disseminatie


- Rapport


- B + M-theses allen beschikbaar via website verder kijken
- Artikelen 


- Presentaties nationaal


- Presentaties internationaal


- Website speciaal over ouderschap?


- Ervaringsdeskundigen-groep?


- Nieuwsbrieven over dit onderwerp?







