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Samenvatting  
Achtergrond en doelstelling: Sinds de invoering (september 2018) van een nieuw decreet op 

leerlingenbegeleiding in Vlaanderen nodigen de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) de ouders uit voor 

het systematische contact van hun drie-jarige kleuter (36 maanden) met als doel een risico-inschatting te 

maken over de ontwikkeling en de opvoedcontext van het kind. Een effectief en efficiënt gesprek kan het beste 

op een uniforme en wetenschappelijk onderbouwde manier worden uitgevoerd maar dergelijke 

gespreksleidraad ontbreekt voor Vlaanderen. Voor de jeugdverpleegkundigen was in Nederland reeds een 

leidraad met een brede scope (SPARK, ‘Signaleren van problemen en Analyseren van Risico bij opvoeding en 

ontwikkeling van Kinderen’) ontwikkeld en gevalideerd voor de leeftijden van 18 maanden en 5 jaar (60 

maanden). In dit onderzoek werd op basis van de noden en de gevonden mogelijkheden (1) een aangepast 

instrument ontwikkeld en (2) vervolgens werd getest of het gebruik van het instrument genaamd ‘de SPARK-

36’ haalbaar is binnen de context van een kleuterconsult met de driejarig kleuter (36 maanden) en hun 

ouder(s) in de CLB.  

Methoden: In overleg met de Nederlandse ontwikkelaars werden de SPARK-18 en de SPARK-60 als basis 

gebruikt voor de SPARK-36. Er werd een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd met 20 verpleegkundigen. 

Voorafgaand werd in januari 2019 een nulmeting uitgevoerd naar de huidige manier van werken (zonder 

instrument) binnen een controlegroep van 235 kinderen en hun ouder(s). Nadien werden de 

verpleegkundigen door de Nederlandse ontwikkelaar getraind (februari tot juni 2019) om het instrument te 

gebruiken binnen een interventiegroep van 561 kinderen en hun ouder(s). Het haalbaarheidsonderzoek omvat 

een mix van kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling. Om het geplande onderzoek naar haalbaarheid 

en validering van de SPARK-36 te kaderen in een mogelijk traject van brede implementatie, wordt gebruik 

gemaakt van het Medical Research Council (MRC) raamwerk voor de ontwikkeling en de (proces)evaluatie.  

Resultaten: Het instrument wordt aanvaardbaar en praktisch haalbaar bevonden door de ouders en de 

verpleegkundigen om toe te passen binnen de dagelijkse manier van werken. Het gesprek met de SPARK-36 is 

haalbaar binnen de 20-30 minuten en het volledige consult is haalbaar binnen de 45 minuten. Ook de 

behoeften van zowel de verpleegkundigen als de ouder(s) worden ingewilligd na een gesprek met de SPARK-

36. Opvallend is een sterke toename van het competentiegevoel bij de verpleegkundigen. Het vraaggesprek 

sterkt niet alleen de ouder in hun opvoedtaken en -vragen maar ook de verpleegkundigen in gespreksvoering, 

het maken van een risico-inschatting en de bijhorende vervolgacties. De noden die werden gesignaleerd in 

juni 2019 liggen buiten het gebruik van het instrument. Met het SPARK-instrument worden er meer vragen en 

bezorgdheden van de ouder zichtbaar. In 88,2% van de consulten werden één of meerdere vormen van 

opvoedingsondersteuning geboden tijdens het consult, in 25% van de casussen werd er nazorg geboden 

bestaande uit; telefonisch contact houden, vervolgconsulten plannen, een casus doorverwijzen naar het team 

of een teamlid. Door het totaalbeeld en de gezamenlijk besluitvoering gaat een doorverwijzing naar het team 

of teamlid (8,3%), waaronder de CLB-arts (3,2%), of naar een externen (21,7%) gerichter. 

Conclusie: Door het gebruik van de SPARK-36 zien we een sterke verbetering in de kwaliteit van de zorg (het 

kleuterconsult met de ouder) die de wens doet oproepen om deze in de dagelijkse praktijk breed te 

implementeren. Dit vraagt eerst aanvullend onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van het 

instrument en het voorbereiden van een implementatieplan. 

Discussie: Wanneer blijkt dat de SPARK-36 valide en betrouwbaar is, kan met brede implementatie op een 

kwalitatief hoogstaande manier invulling worden gegeven aan het decreet. Aan brede implementatie gaat een 

beleidskeuze vooraf waarbij de opbrengsten van dit project de keuze kan versterken. 

Ondersteuning/ dankwoord: Deze studie werd uitgevoerd met de steun van de Vlaamse overheid
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Verloop onderzoek ‘SPARK-36 project’ (deel 1)  
 

  Tijdslijn  Uitkomst(maat ) 
Ontwikkeling (fase 1 MRC)    
Ontwikkelen van een gestructureerde 
gespreksleidraad i.s.m. een werkgroep op een 
iteratieve wijze. 
 
 

 Januari- december 2018 SPARK-36   
Handleiding SPARK-36. 
 
Logisch model 

Haalbaarheidsstudie (fase 2 MRC)    
Controlegroep (zonder SPARK-36): 
Kwalitatieve data: focusgesprek (1)   
 
Interventiegroep ( met SPARK-36) 
- kwantitatieve data: gebruikersoordeel ouder 
en verpleegkundige, competentiebevraging  
- kwalitatieve data: focusgesprek (2)  
- kwalitatieve data: trainingssessies  
- kwantitatieve data: SPARK-36 
 

 Januari 2019 
 
 
 
Februari – juli 2019 
 
 

Huidige manier van werken (care-as usual) in kaart 
brengen (info omtrent context). 
 
 
Werken met de SPARK-36: Aanvaardbaarheid, 
praktisch haalbaarheid en voldoet het aan de 
behoeften van de ouder en de verpleegkundige 
Informatie omtrent implementatie (‘wat’ en ‘hoe’ ) en 
impactmechanismen worden verzameld. 
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Logisch model  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Probleem: a) Geen gevalideerd instrument om een risico-inschatting te maken van de 
ontwikkeling- en opvoedingscontext van een 3 jarige en z’n ouder(s).b) Gebrek aan handvatten 
voor het gestructureerd en gevalideerd inrichten van het consult met de ouder(s). 

Voorbereiden van het consult  
Uitnodigen van de ouder(s) voor kleuterconsult met de ouder(s):  

- Hoe: online / schriftelijk  
- Waarom: de reden van uitnodiging wordt meegedeeld via een 

informatiebrief die wordt opgesteld door de centra en/ of 
koepel.   

- Wanneer: mogelijkheden voor- tijdens- na de werkuren  
- Waar : op school of op het CLB 

Voorbereiding consult 

 

 

 

Logistieke ondersteuning varieert van school/ school/ lrk/lrk 

 

 

 

SPARK-36 tijdens kleuterconsult 
met ouders (K1)  

- Vierdaagse trainingssessie 
door ontwikkelaars/ 
terugkomsessies  

- Formulieren SPARK 
(bundel)  

- Handleiding SPARK  
- E- learning SPARK  
- Gesloten facebookgroep 

(groepsvorming)  
- Aanreiken van 

wetenschappelijke artikels 
SPARK Nederland  

Vraaggesprek met ouders met de SPARK-
36: ervaringen van ouders in kaart brengen 
(ontwikkeling en opvoeding)  

Monitoren van lengte en gewicht,  
Screenen van visus  

Indien RF voor NS gehoorverlies en 
toestemming van de ouder:  screenen 
gehoor NS gehoorverlies  

Per Domeinen vragen 1- 6 doorlopen (kaart 1) : 

- Peuterperiode  
- Gezondheid  
- Motorische ontwikkeling 
- Taal – spraak en denkontwikkeling 
- Taalgebruik ouders (indien van 

toepassing)  
- Emotionele ontwikkeling 
- Gedrag van het kind 
- Omgang met anderen 
- Opvoeding 
- Ontwikkelingsstimulering en onderwijs 
- School/opvang 
- Vrije tijdsbesteding kind 
- Woon-en leefsituatie 
- Sociale contacten en informele steun 
- Zorgen aangegeven door anderen  
- Gezinszaken 
- Iets vergeten  

  

Risico inschatting (kaart 3) 
beschermende-en risiscofactoren 

- Laag  
- Verhoogd  
- Hoog  

Observatie ouder-kind interactie 

Kl
eu

te
rc

on
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lt 
m

et
 o

ud
er

s /
 V

PK
 

Afspraken (nazorg) op basis van een 
gezamenlijke besluitvoering (kaart 2)  

– Aanbod tijdens consult of na het 
consult.  

Vervolgacties (kaart 2)  

– Volgend systematisch consult CLB  
– Opvolging CLB  
– externe doorverwijzing 
– Ouders gaan niet in op 

doorverwijzing  
 

 

 

Vragen 1-6:  

1.Afgelopen periode 
vragen geweest of 
problemen  

Geen/ weinig/ redelijk wat/ veel 
/ heel veel 

2.Behoefte aan hulp 
gehad?  

Geen behoefte gehad / wel 
behoefte gehad maar niets 
gevraagd, wel behoefte gehad 
maar niets gevonden/ wel 
behoefte gehad én gebruikt 

3.Van welke hulp en 
ondersteuning is er 
gebruik gemaakt?  

4.Lukt het om  na deze 
hulp en ondersteuning er 
beter mee om te gaan? 

Ja/ min of meer/ neen 

5.Heeft u nu behoefte aan 
ondersteuning?  

Geen/ info uit interesse/ advies/ 
begeleiding/ hulp nodig/ direct 
ingrijpen nodig  

6.Inschatting steun 
behoefte/ JVP 

Geen/ info uit interesse/ advies/ 
begeleiding/ hulp nodig/ direct 
ingrijpen nodig  

 
Outcome: a) vroegdetectie en vroeginterventie op basis van een 
gezamenlijke besluitvoering en gericht op de behoeften van 
kind/ouder 
 b) een risico-inschatting die op een uniforme wijze wordt gemaakt.  
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1. Inleiding  
 

Een recente vervanging van het “decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding” (1998) 

door het “decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs 

en de centra voor leerlingenbegeleiding” (2018) voorziet in een verschuiving in zowel het aantal als de 

manier van organiseren van systematische contactmomenten in de centra voor leerlingenbegeleiding 

(CLB). Volgens deze recente regelgeving die in voege is getreden op 1 september 2018, moeten de CLB 

inspanningen leveren om de participatie van de ouder(s) bij de systematische contacten van driejarige 

kleuters (36 maanden) te vergroten. Dit biedt de CLB-verpleegkundige de kans om met de ouder(s) in 

gesprek te treden, de ontwikkeling van hun kind en de eigen opvoedvaardigheden in kaart te brengen 

met de bijhorende risico- en beschermende factoren, hen te versterken in hun opvoedtaken, gedrag 

te normaliseren, en vragen, zorgen of behoeften te detecteren. Dit maakt vervolgens vroegtijdige 

interventie mogelijk indien de ouder dit wenst.   

Om effectief en efficiënt te zijn tijdens een kleuterconsult met ouders dient zo’n interventie (gesprek) 

wetenschappelijk onderbouwd te zijn en op een uniforme wijze uitgevoerd te worden. Echter 

ontbreekt in Vlaanderen een valide instrument om dit gesprek vorm te geven. In Nederland werd een 

instrument ontwikkeld en gevalideerd dat de jeugdverpleegkundige toelaat om via een gestructureerd 

vraaggesprek opvoed- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen (leeftijd 18 maanden) in beeld te 

brengen. Dit instrument wordt SPARK genoemd, wat staat voor ‘Structured Problem Analysis of Raising 

Kids’ (Staal et al., 2011b). Van dit instrument werd intussen een aangepaste versie voor de 

leeftijdsgroep van 4 à 5-jarigen (‘SPARK-60’) en de zuigelingenleeftijd (PRE-SPARK) ontwikkeld, die 

beide momenteel in onderzoek gevalideerd worden. De SPARK kwam ook voor toepassing in de 

Vlaamse jeugdgezondheidszorg (JGZ) in beeld omdat het, in zijn verschillende leeftijdsspecifieke 

versies, een handvat is voor dialoog met ouders, een gestructureerde, valide en betrouwbare methode 

is gebleken, ouders versterkt in hun rol, vroegsignalering verbetert, en verschillen tussen 

verpleegkundigen bij het voeren van gesprekken met ouders verkleint (Staal et al., 2011b; van Stel, 

Staal, Hermanns & Schrijvers, 2012; Staal et al., 2013b; Staal et al., 2015). 

Het ‘SPARK-36’ project in Vlaanderen heeft als doel om een gevalideerde gespreksleidraad te 

ontwikkelen die (a) de CLB-verpleegkundige ondersteunt in de gespreksvoering met de ouder(s) tijdens 

een systematisch kleuterconsult, (b) op een uniforme wijze een risico-inschatting van de ontwikkeling 

van het kind en de opvoedbehoeften van de ouder realiseert (een opdracht zoals omschreven in het 

decreet op leerlingenbegeleiding, 2018), (c) vroegdetectie en vroeginterventie mogelijk maakt op basis 

van een gezamenlijke besluitvoering gericht op de behoeften van de ouder en het kind, (d) en deze te 

evalueren met het oog op een brede implementatie in de dagelijkse praktijk om tot slot de kwaliteit 

van zorg (het kleuterconsult) te verbeteren.  

In dit rapport wordt het SPARK-36 project voorgesteld, samen met de resultaten van de 

haalbaarheidsstudie inclusief het in kaart brengen van de context (huidige manier van werken) die 

plaatsvond tijdens het schooljaar 2018-19. Maar eerst wordt de SPARK nader toegelicht. 
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1.1 De SPARK  
 

De ‘SPARK’ staat voor ‘Structured Problem Analysis of Raising Kids’ of in het Nederlands: ‘Signaleren 
van Problemen en Analyse van Risico bij (opvoeden en ontwikkeling van) Kinderen’ (Staal et al., 2011a; 

van Stel et al., 2012; Staal et al., 2013a). De SPARK heeft als doel de zorgbehoefte van ouders van het 

jonge kind in kaart te brengen om vroegsignalering van opvoed- en ontwikkelingsproblemen mogelijk 

te maken. Met andere woorden de draagkracht en -last van de ouder worden in kaart gebracht en 

beoordeeld. Het instrument is een leidraad voor een gestructureerd vraaggesprek waarin het 

perspectief en de ervaring van de ouder worden gecombineerd met de expertise van een JGZ-

professional. Na het gesprek komt de JGZ-professional tot een onderbouwde inschatting van het (laag, 

verhoogd of hoog) risico op opvoed- en/of ontwikkelingsproblemen. Vervolgacties worden mogelijk 

op basis van de verkregen informatie en een gezamenlijke besluitvorming met de ouder(s). 

Oorspronkelijk werd dit nieuwe instrument ontwikkeld en gevalideerd voor het gesprek van de 

jeugdverpleegkundige met ouders van kinderen van 18 maanden (SPARK-18). Vanuit de idee van 

bestaande transitiemomenten werd, na het onderzoek van de SPARK-18, het gespreksprotocol 

aangepast met het oog op afstemming van zorg aan de behoeften van aanstaande ouders, de 

zogenaamde PreSPARK. Recent werd ten slotte een versie voor 5-jarigen (60 maanden) ontwikkeld, 

die in Nederland de overgang maken naar de basisschool (transitiemoment). Deze SPARK-60 wordt 

momenteel voor deze doelgroep gevalideerd in Nederland, en kadert als het ware binnen een 

longitudinale dataverzameling en opvolging van Nederlandse kinderen.  

Hieronder worden de verschillende instrumenten besproken alsook de korte historiek van de 

bestaande leidraden.  

1.1.1 SPARK 18 maanden  
 

De Nederlandse onderzoekers hadden als initieel doel een wetenschappelijke studie op te zetten naar 

de waarde van een huisbezoek in vergelijking met een bezoek aan het consultatiebureau in het kader 

van de preventieve zuigelingenzorg. Voor deze studie ging men op zoek naar een valide en 

betrouwbaar instrument om vroegsignalering van opvoed- en/of opgroeiproblemen op de leeftijd van 

18 maanden te kunnen meten. Een dergelijk instrument bleek zowel nationaal als internationaal niet 

voorhanden (Hermanns, Ory & Schrijvers, 2005), waardoor de onderzoekers besloten zelf een 

instrument te ontwikkelen. Volgende elementen beschouwden ze als belangrijk voor hun 

signaleringsinstrument: het moet… 

 

• een brede kijk geven op zowel het kind, de familie als de omgeving; 

• een systematische bevraging bevatten van bezorgdheden en hulpvragen; 

• dialoog bevorderen tussen de ouders en de jeugdverpleegkundige; 

• informatie opleveren over de echte oorzaak van problemen die ouders ervaren; 
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• tot een akkoord leiden tussen ouders en jeugdverpleegkundige over doel en inhoud van 

eventuele zorg.  

 

Met deze voorwaarden voor ogen heeft men zich gebaseerd op een reeds bestaand Nederlands 

gestructureerd interview, de ‘Vragenlijst Onvervulde Behoeften en Opvoedingsondersteuning’ (VOBO). 

Dit instrument werd, in nauwe samenwerking van de onderzoekers met het praktijkveld, uitgebreid 

met bijkomende items en aangepast aan de leeftijd van 18 maanden. De leeftijd van 18 maanden, d.i. 

de overgang van de baby- naar de peuterperiode, wordt in de ontwikkeling van kinderen als een 

transitiemoment beschouwd. Het was de bedoeling dat ouders en jeugdverpleegkundigen aan de hand 

van een te ontwikkelen instrument samen stil staan bij de gezondheid, groei en ontwikkeling van het 

jonge kind. Hierin blikken ze terug op de voorgaande ontwikkelingsfase (de zuigelingenperiode), ze 

bekijken hoe het nu gaat en kijken daarna vooruit op de komende ontwikkelingsfase (de peuterfase) 

(Staal et al., 2011b).   

De ‘SPARK-18’ werd intussen uitgebreid onderzocht in de Nederlandse JGZ, en is een valide en 

betrouwbaar instrument gebleken dat het signaleren van risico’s op opgroei- en opvoedproblemen 

verbetert (Staal et al., 2011b; van Stel et al., 2012; Staal et al., 2013b). De benadering van de SPARK, 

waarbij in dialoog met ouders alle facetten van het opgroeien en opvoeden van hun kind worden 

besproken, resulteert in een gezamenlijk besluit over de aard en intensiteit van zorg die voor een ouder 

en kind nodig is. Deze aanpak levert meer informatie op over het kind en diens omgeving dan in het 

gebruikelijke gesprek tijden een consult of huisbezoek het geval is, en is direct bruikbaar binnen de 

JGZ. De resultaten van valideringsonderzoek van dit instrument zijn na te lezen in de onderstaande § 

1.3 ‘algemene conclusies van het SPARK-onderzoek’.  

Concreet bestaat het gestructureerd gesprek uit 16 domeinen, variërend van gezondheid tot 

gezinszaken, en combineert het perspectief van ouders met de expertise van de JGZ-professional. Het 

gesprek vertrekt vanuit een brede scope, met aandacht voor het kind, het gezin, én het 

opvoedingsklimaat, en duurt 20 minuten tot 1 uur (gemiddeld 37 minuten, zoals blijkt uit onderzoek 

met de SPARK-18).  

De 16 domeinen van de SPARK worden samen met de ouders in drie stappen doorlopen. Voor elk 

domein gebruikt men een meertrapsconstructie (Kooijman & Prinsen 2003). Stap 1: detecteren van 

problemen en zorgen; stap 2: ophelderen van de kenmerken en impact van problemen en zorgen, in 

dialoog met de ouder en bespreken van de behoeften van opvoedingsondersteuning; stap 3: analyse 

en beslissing over eventuele vervolgacties.  

Na het gesprek komt de JGZ-professional tot een onderbouwde inschatting van het (laag, verhoogd of 

hoog) risico op opvoed- en/of ontwikkelingsproblemen. Vervolgacties worden mogelijk op basis van 

de verkregen informatie en een gezamenlijke besluitvorming met de ouder(s). 

Op basis van deze werkzame bestanddelen worden de nieuwe SPARK’s ontwikkeld.  
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1.1.2 PreSPARK  
 

Vervolgens werd de ‘preSPARK’ ontwikkeld als leidraad voor een jeugdverpleegkundige bij het gesprek 

met aanstaande ouders tijdens een prenataal huisbezoek. Veel ongunstige opgroei-omstandigheden 

voor kinderen blijken immers al voor de geboorte aanwezig te zijn. Hulp kan ingezet worden indien er 

bezorgdheid is over de omstandigheden waarin het kind zal opgroeien, zoals psychosociale problemen 

of risicofactoren bij de aanstaande ouders (bv. een groot gezin (> 4 kinderen), een werkloze ouder, een 

jonge ouder (<21 jaar)). De ervaringen in de eerste praktijktest met de preSPARK zijn positief bij zowel 

aanstaande ouders als bij de JGZ-professional (ZonMw, 2013).  

In recent onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van de preSPARK werd de doelgroep van 

de preSPARK (dit zijn ouders met één of meerdere risicofactoren m.b.t. opgroeien en opvoeden van 

hun huidige en/ of toekomstige kinderen) vergeleken met een groep zonder verwachte risicofactoren 

en een groep met ernstige opgroei- en/of opvoedproblemen. Deze studie wordt uitgevoerd in de sectie 

JGZ van drie zorgorganisaties, namelijk Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland, Rivas 

Zorggroep (Zuid-Holland/Utrecht), en Yunio (Gelderland) (van Driessche, 2018). De resultaten van deze 

studie zijn nog niet beschikbaar. 

 

1.1.3 SPARK 60 maanden  
 

Omwille van de leeftijd van instap in de school wordt de leeftijd van 60 maanden als een 

transitiemoment beschouwd voor kinderen in Nederland. Voor deze leeftijdsgroep werd daarom een 

specifieke versie van het SPARK-instrument ontwikkeld, de zogenaamde ‘SPARK-60’. De domeinen 

voor de SPARK-60 zijn gekozen op basis van verschillende beleidsdocumenten waarin de visie en 

opdrachten van JGZ en de taakverdeling van JGZ-professionals worden omschreven, namelijk ‘het 

Basispakket JGZ’ (NCJ, 2002), ‘het Landelijk Professioneel Kader’ van JGZ (NCJ, 2014), ‘het Schema 

ontwikkelingsaspecten en ontwikkelingsinteractie’ (NCJ, 2015) en ‘het Biopsychosociale model’ (Engel, 

1977; Henningen 2015), en op andere bronnen over opvoed- en/of ontwikkelingsproblematiek die 

relevant zijn voor deze leeftijd. Deze input werd meegenomen in de nauwe samenwerking tussen 

onderzoekers en praktijkveld.   

1.2 Eerder onderzoek van de SPARK in Vlaanderen 
 

In het kader van de masteropleiding JGZ werd een beperkt haalbaarheidsonderzoek opgezet naar het 

gebruik van de SPARK-18 in een consultatiebureau (CB) van Kind en Gezin (K&G). In het programma 

van de Vlaamse preventieve zuigelingenzorg is momenteel door K&G geen vast contactmoment tussen 

15 en 24 maanden voorzien. Dit wordt door CB-professionals als een leemte ervaren, temeer daar 

hierdoor belangrijke noden i.v.m. groei, ontwikkeling en opvoeding op de leeftijd van 18 maanden 

kunnen gemist worden. Om die reden werd een kleinschalig pilootproject opgestart in enkele CB’s in 

de regio Roeselare om de aanvaardbaarheid en de praktische haalbaarheid van de toepassing van de 
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SPARK-18 in deze setting na te gaan. Vijf verpleegkundigen van drie CB’s in deze regio namen deel aan 

het onderzoek (Deschoemaker, 2016).  

Door middel van een verkorte training, verzorgd door de Nederlandse ontwikkelaars van SPARK, 

werden de verpleegkundigen opgeleid voor het gebruik van de SPARK-gespreksleidraad in het kader 

van een (extra) huisbezoek op de leeftijd van 18 maanden. Aan de hand van focusgroepen werd nadien 

gepolst hoe de verpleegkundigen het gebruik van de SPARK-18, de ‘workload’ van de interventie en de 

haalbaarheid om de SPARK-18 al dan niet in de dagelijkse opdrachten van de preventieve 

gezinsondersteuning te integreren, ervaren. Daarnaast werd bekeken in hoeverre ouders tevreden zijn 

over het huisbezoek en of dit beantwoordt aan hun eventuele vraag naar een extra contactmoment 

op 18 maanden. Hiertoe werd een tevredenheidsvragenlijst opgesteld voor de ouders, die op het einde 

van het huisbezoek anoniem ingevuld werd door de ouders en onmiddellijk meegegeven aan de 

verpleegkundige. Een analyse van de bevindingen kon een preliminair zicht geven op de effecten van 

de interventie. Tot slot werd een beperkte evaluatie van de werkzaamheid in kaart gebracht. Hiervoor 

werd retrospectief gekeken naar de dossiers van de deelnemende kinderen om te zien of er een 

verschil is in de gedetecteerde zorgbehoeften en zorgvragen van ouders, enerzijds bij toepassing van 

de SPARK-gespreksleidraad op 18 maanden en anderzijds tijdens het reguliere consult op 15 maanden. 

De resultaten liggen in de lijn van de hoger genoemde studies in Nederland en worden hieronder 

beschreven:  

• De verpleegkundigen zijn over het algemeen erg positief over het gebruik van de SPARK-
vragenlijst. Ze zijn van mening dat de structuur en de doorvraagtechniek er voor zorgen dat 

alle thema’s aan bod komen, waardoor ouders veel kunnen vertellen. Naar het aanvoelen van 

de verpleegkundigen verkrijgen ze opvallend meer informatie dan tijdens een gewoon 

gesprek, zonder SPARK. De verpleegkundigen geven ook aan dat het SPARK-gesprek de 

gelegenheid biedt om ook geslaagde, adequate opvoedingsvaardigheden van de ouders te 

benoemen en hen daarin te bekrachtigen. Die positieve feedback en de verkregen adviezen bij 

eventuele zorgbehoeften doen de ouders groeien in hun rol als opvoeder.  

• De verpleegkundigen die deelnamen aan dit onderzoek vinden het gebruik van de SPARK 

zonder meer aanvaardbaar. De SPARK draagt bij tot een structurering van het gesprek door 

het systematisch overlopen van de ontwikkelingsdomeinen en de opvoedingstaken van 

ouders.  

• Als de feedback van de verpleegkundigen tijdens dit pilootproject vergeleken wordt met de 

bevindingen van de Nederlandse onderzoekers, zijn de resultaten erg gelijklopend. Dezelfde 
positieve punten komen naar voor, namelijk de structuur van de lijst, de doorvraagtechniek, 

de laagdrempeligheid van het huisbezoek, en de positieve reacties van ouders.  

• Zoals in Nederland was ook in Vlaanderen tijdsinvestering een struikelblok. De tijdsduur voor 

het invullen van de SPARK in het Vlaamse pilootonderzoek varieerde van 23 tot 60 minuten in 

de eerste studieperiode (maart-april) en van 10 tot 30 minuten in de tweede studieperiode 

(mei-juni). Dit is een opvallende daling in tijdsduur tussen beide onderzoeksperiodes, wat ook 

in Nederlands onderzoek genoteerd werd. Met meer ervaring kost het doorspreken van de 

SPARK minder tijd (tijdens SPARK-18 wordt geen motorisch onderzoek uitgevoerd). 
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Op basis van deze bevindingen formuleerde de Vlaamse onderzoeker de volgende conclusie: “Zowel 
uit de grote studies van Ingrid Staal en Henk van Stel in Zeeland, als uit dit kleine pilootproject in 
Roeselare komen er heel veel positieve punten naar voren. Het is dus zeker wenselijk om dit instrument 
verder te bekijken en eventueel onderzoek te doen naar implementatie” (Deschoemaeker, 2016). 

 

1.3 Algemene conclusies van het SPARK-onderzoek  
 

De resultaten van de studies met de SPARK-18 laten zien dat het instrument valide, betrouwbaar en 

praktisch toepasbaar is in de praktijk (Staal et al., 2011b; van Stel et al., 2012; Staal et al., 2013b; Staal 

et al., 2015).  

• De SPARK maakt op valide en betrouwbare wijze onderscheid tussen kinderen met een laag, 

verhoogd en hoog risico op opvoed- en/of ontwikkelingsproblemen. 

• Het instrument maakt vroegdetectie van opvoed- en/of ontwikkelingsproblemen bij het kind 

en zijn opvoedingscontext mogelijk. Door het systematisch verkennen en evalueren van de 

zorgbehoefte van ouders kan het instrument bijdragen tot het vroegtijdig opsporen van 

gezinnen met grote opvoedproblemen (verhoogde kans op kindermishandeling).  

• Het instrument biedt structuur aan een gesprek met ouders en zorgt ervoor dat niets vergeten 

wordt. Het helpt de professional om delicate onderwerpen bespreekbaar te maken. Het 

gestructureerde gesprek levert de professional meer informatie op over het kind en diens 

omgeving en is direct bruikbaar binnen het consult. Zo heeft de professional aandacht voor de 

leef- en woonomgeving van het gezin alsook voor de kracht van de ouder. De SPARK biedt de 

professional informatie die men niet zou hebben verzameld zonder het gebruik van het 

instrument.  

• De benadering van de SPARK, waarbij in dialoog met ouders alle facetten van het opgroeien 

en opvoeden van hun kind worden besproken, resulteert in een gezamenlijk besluit over het 

type en de hoeveelheid zorg die voor een ouder en kind nodig is. De besluitvorming sluit beter 

aan bij de zorgbehoeften van ouders.  

• De jeugdverpleegkundigen en de ouders staan positief tegenover het gebruik van de SPARK. 

Ouders zijn tevreden over de bevraging en krijgen de informatie op maat. Voor de 

verpleegkundige laat het instrument persoonlijke reflectie en professionele coaching toe. 

Kennis over en bewustwording van risicofactoren neemt toe bij de verpleegkundigen. 

• Het instrument draagt bij tot een uniforme manier van werken. Het maakt niet uit welke 

verpleegkundige de vragenlijst afneemt, de risico-inschatting wordt niet beïnvloed door de 

afnemer.  

Naast deze waardevolle punten omvat het instrument ook enkele aandachtspunten voor 

implementatie in Vlaanderen:  

• De SPARK-18 is een tijdsintensief instrument. Een afname duurt 20 minuten tot 1 uur 

(gemiddeld 37 minuten). Eenmaal men meer ervaring heeft, kost het doorspreken van de 

SPARK minder tijd.  
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• De SPARK-60 werd ontwikkeld voor de leeftijd van een 5-jarige kleuter. Een versie voor de 

leeftijd van drie jaar is nog niet beschikbaar (transitiemoment Vlaamse context). 

• Het zorgaanbod van Nederland is verschillend van het zorgaanbod in Vlaanderen. 

 

1.4 SPARK voor kleuterconsult met ouders in Vlaanderen 
 

Gezien de recente ontwikkelingen binnen de CLB, de expliciete vraag vanuit het werkveld naar een 

gevalideerd instrument om in gesprek te treden met ouders (met als doel het kind en de context in 

kaart te brengen op vlak van ontwikkeling en opvoedingsvaardigheden), en de goed gedocumenteerde 

meerwaarde van de SPARK, wil de VWVJ in samenwerking met de Nederlandse ontwikkelaars van het 

instrument een haalbaarheids- en valideringsonderzoek opzetten naar het gebruik van een nog te 

ontwikkelen ‘SPARK-36’ in het consult van de 1e kleuterklas door een verpleegkundige van het CLB.  

Met de SPARK-36 willen we enerzijds de verpleegkundige1 ondersteunen in het uitvoeren van een 

efficiënt en effectief kleuterconsult met ouders, en anderzijds willen we de ouders bekrachtigen in hun 

ouderschap, en vroegtijdig bezorgdheden, risicofactoren en signalen bespreekbaar maken, zodat tijdig 

hulp kan ingeschakeld worden op basis van de behoeften en een gezamenlijke besluitvoering. Met de 

SPARK-36 willen we de verpleegkundige een instrument aanreiken om de ontwikkeling van het kind 

op een brede, gestructureerde en uniforme manier te bevragen en in te schatten. Een inschatting van 

het ontwikkelingsniveau van een kleuter en van de opvoedsituatie bij de ouder gebeurt aan de hand 

van een eigen observatie, monitoring en screening. De informatie die de ouders aanleveren tijdens het 

gesprek over de opvoedsituatie, over de ontwikkeling van hun kleuter en mogelijke zorgen aangegeven 

door derden (bijvoorbeeld school) is eveneens belangrijk en aanvullend bij de eigen observaties van 

de professional. Ouders zijn expert van het opgroeien en ontwikkelen van hun kind, ze zien en beleven 

deze langdurig en in allerhande situaties, buiten het kortstondige contactmoment met de 

verpleegkundige. 

Door middel van trainingssessies willen we verpleegkundigen versterken in de gespreksvoering om te 

komen tot een gezamenlijke besluitvoering. 

 

2. SPARK-36 project Vlaanderen: een meerjarenplan  
 

Om het SPARK-project toe te lichten wordt hieronder gestart met de omschrijving van het algemeen 

opzet van het project (2.1) en vervolgens worden de doelstellingen van het volledige SPARK-36 project 

opgenomen (2.2).  

 
1 Doorheen het document spreken we over de verpleegkundige en hiermee richten we ons specifiek naar de verpleegkundigen werkzaam 

binnen een CLB. 
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2.1 Algemeen opzet  
 

Om het geplande onderzoek naar haalbaarheid en validering van de SPARK-36 te kaderen in een 

mogelijk traject van brede implementatie, wordt gebruik gemaakt van het Medical Research Council 

(MRC) raamwerk (Craig et al., 2008; Moore et al., 2015). Dit is een raamwerk dat onderzoekers o.a. 

binnen de publieke gezondheidszorg een kader biedt om een ontwikkeling en een (proces)evaluatie 

van een instrument vorm te geven met als doel een duurzame implementatie binnen de dagelijkse 

praktijk te bekomen. Het raamwerk omvat de volgende fasen: (1) de ontwikkeling van het instrument, 

(2) de testfase (de haalbaarheidsstudie en psychomterische onderzoeken), (3) de evaluatiefase 

(onderzoek naar de effecten van de SPARK-36 en de daarop gebaseerde extra zorg/begeleiding voor 

de gezondheid/het welzijn van kinderen en/of ouders) en (4) een brede implementatie van het 

instrument binnen diverse contexten. De focus van dit project ligt voornamelijk op fasen 1 en 2 en 

gedeeltelijk op fase 3, met doorheen elk van deze drie fasen ook telkens aandacht voor de eventuele 

implementatie van het instrument in het CLB. Hieronder wordt in figuur 1 per fase aangegeven wat 

binnen het project onderzocht wordt.  

 

 

Figuur 1: Schematische voorstelling SPARK-36 project 

 

In elke fase van het MRC raamwerk kan een procesevaluatie uitgevoerd worden met als algemene 

doelstelling te leren uit de vraag waarom een implementatie eerder wel al dan niet is gelukt, met 

aandacht voor de onderliggende mechanismen en de specifieke context. Omdat steeds nieuwe 

interventies ontwikkeld worden, die vaak snel weer uit de dagelijkse praktijk verdwijnen, is het daarom 
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van belang om reeds bij de start van een nieuwe methode na te denken over een effectief 

implementatieplan zodat het kan bijdragen aan optimale zorg op lange termijn (Wensing & Grol, 2017).  

Het kleuterconsult met de SPARK als leidraad voor een gesprek met de ouder, met als doel a) een 

risico-inschatting te maken van de ontwikkeling en opvoedcontext van het kind en b) vroegdetectie en 

vroeginterventie mogelijk te maken op basis van een gezamenlijke besluitvoering en gericht op de 

behoeften van kind/ouder, wordt gezien als een complexe interventie omdat:   

• De overall risico-inschatting die gemaakt wordt door de verpleegkundige geen mathematische 

optelsom is van de vaststellingen die tijdens het gesprek worden gedaan. Meerdere factoren 

beïnvloeden het proces en kunnen onderling interageren. Wat de verpleegkundige ziet, hoort, 

aanvoelt tijdens het proces worden mee in rekening gebracht.  

• We vermoeden dat de beschikbare tijd een belangrijke rol speelt in de effectieve uitvoering. 

Momenteel varieert de voorziene en/of verkregen tijd per contactmoment (kleuterconsult) 

voor de verpleegkundige, afhankelijk van het CLB van tewerkstelling, sterk van 15 tot 60 

minuten. 

• De nazorg en de risico-inschatting afhankelijk is van de medewerking van de ouder, wat hij/ zij 

wil vertellen. 

• De communicatievaardigheden van de verpleegkundige een rol kunnen spelen in het verloop 

van het gesprek. De gespreksleidraad helpt de ouder zijn/haar verhaal te laten vertellen en te 

verdiepen maar het is aan de verpleegkundige om dit gesprek te leiden, de ouder uit te 

nodigen tot gesprek en af te bakenen indien nodig.   

• De organisatiestructuur van de respectievelijke CLB’s in Vlaanderen zeer divers is, naargelang 

de verschillende onderwijsnetten (m.n. CLB voor het vrij onderwijs, CLB voor het 

gemeenschapsonderwijs, CLB voor het onderwijs van steden en gemeenten en CLB voor het 

provinciaal onderwijs).  

• De ontwikkeling van een kind een complex proces is met belemmerende en beschermende 

factoren op micro-, meso- en macroniveau. We denken hierbij aan een interactie tussen de 

ontwikkelingsdomeinen van een kind, de impact van de opvoedingsstijl, de huisvesting etc.  

• De opvoedingsstijl van een ouder varieert onder invloed van de draagkracht en de ervaren 

draaglast (op een bepaald moment) alsook de omgevingsfactoren (op meso- en macroniveau). 

Een procesevaluatie van de ontwikkeling (fase 1), tot de implementatie (fase 4) brengt in kaart op 

welke manier een interventie in studieverband wordt geïmplementeerd. De evaluatie heeft als doel 

om informatie te verzamelen over de werkbaarheid van een interventie, onverwachte consequenties 

of determinanten van succes en optimalsering. Dit gebeurt door a) een beoordeling van de kwaliteit 

van implementatie en trouwheid waarmee de interventie wordt toegepast, b) het verhelderen van de 

onderliggende mechanismen, en c) identificeren van de contextfactoren geassocieerd met variaties in 

uitkomst. Door de drie hoofdelementen (de context, de implementatie en de impactmechanismen) te 

evalueren, is het mogelijk om te begrijpen hoe een interventie wel/niet werkt. Figuur 2 toont de 

onderlinge relatie tussen de drie hoofdelementen. 
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• De context of de setting waarin de interventie plaatsvindt, beïnvloedt wat er wordt 

geïmplementeerd en hoe de uitkomsten worden bereikt.  

• De implementatie beschrijft enerzijds de interventie zelf (‘wat’ er wordt uitgevoerd) en 

anderzijds ‘hoe’ de interventie wordt uitgevoerd. De implementatie vindt plaats binnen een 

studieopzet en tijdens deze studie is de interventie de introductie van de SPARK-36 tijdens een 

kleuterconsult met de ouder(s).   

• Impactmechanismen (onderliggende mechanismen) of beïvloedende factoren maken de 

verandering mogelijk en bepalen de uitkomst. Zo zal de mate waarin de SPARK-36 onthaald 

wordt door de verpleegkundigen of ouders bepalend zijn voor de effectiviteit van de risico-

inschatting (Moore et al., 2015). 

 

 

Figuur 2: Sleutelfuncties van een procesevaluatie en hun onderlinge relatie. Met in de blauwe kaders de hoofdcomponenten 
van een procesevaluatie (Moore et al., 2015). 

 

De focus van een procesevaluatie hangt af van de fase binnen het MRC raamwerk waarin de evaluatie 

wordt uitgevoerd. Alles start met de ontwikkeling van een interventie (fase 1) om vervolgens een 

haalbaarheidsstudie of pilootonderzoek uit te voeren (fase 2). De nadruk van de procesevaluatie ligt 

hier op het begrijpen wat maakt dat de interventie haalbaar en aanvaardbaar is, hoe het design kan 

worden geoptimaliseerd, en welke onderliggende processen meespelen. In de derde fase (‘evaluatie’) 

ligt de focus op het evalueren van de effectiviteit (uitkomsen op vlak van gezondheid en welzijn), door 

de kwaliteit en kwantiteit van wat er wordt uitgevoerd te evalueren, alsook van de 

impactmechanismen en de context. Tot slot ligt de focus in de vierde fase (‘post -evaluatie 

implementatie’) op het begrijpen hoe een interventie kan verspreid worden binnen een nieuwe 

context en of er op lange termijn sprake is van behoud/toepassing van de interventie zoals aangeleerd 

binnen de dagelijkse manier van werken. Onderstaande figuur 3 geeft de focus (of kernfuncties) van 

een procesevaluatie weer voor fase 2, 3 en 4 van het MRC raamwerk toegepast op het SPARK-36 

project. 
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Fasen van het MRC raamwerk  en de focus van een procesevaluatie  Toegepast op het SPARK-36 

project 

 

Haalbaarheidsstudie  

(fase 2 MRC)  

(testfase) 

 Haalbaarheid van de 

implementatie(structuren)  

 

 

 

 

 Haalbaarheidsstudie VPK en 

ouders (schooljaar 2018-19) 

vervolgstudie met focus op de 

context (centrum) (schooljaar 

2019-20) 

 

 

 

Evaluatie van de 

effecten (fase 3 MRC)  

 Getrouwheid van de implementatie, 

het begrijpen van de onderliggende 

mechanismen en contextuele 

invloeden die impact hebben op de 

implementatie en de outcome  

 Onderzoek naar:  

-de getrouwheid(schooljaar 

2019-20)  

- effecten op de nazorg (2020-

21) 

Dataverzameling over de 

mechanismen, implementatie 

en context worden verzameld 

doorheen de volledige studie. 

 

Post-evaluatie 

implementatie (fase 4 

MRC)  

 Behoud van de implementatie. 

Routinematig de nieuwe interventie 

toepassen in nieuwe contexten.  

 Niet opgenomen binnen deze 

studie  

Figuur 3: Functies (focus) van een procesevaluatie binnen de verschillende fasen van het MRC framework (Moore et al., 
2011) toegepast op het SPARK-36 project. 

 

Een procesevaluatie biedt de kans om op een systematische manier te onderzoeken wat (minder) goed 

gaat bij een interventie en waarom, vertrekkende vanuit de drie kernfuncties. De uitkomsten van een 

procesevaluatie vormen een goede basis voor verbetering van de interventie en kunnen gebruikt 

worden om tussentijds bij te sturen en onvoorziene problemen bij de werking en de uitvoering op te 

lossen. Het is zinvol om een procesevalutie te combineren met een outcome-evaluatie, die meet of 

het beoogde resultaat optreedt. Na de implemenatie van de SPARK-36 beogen we als outcome 1) een 

consult (gespreksvoering) die vroegdetectie en vroeginterventie mogelijk maakt op basis van de 

behoeften van de ouder/het kind en een gezamenlijke besluitvoering en b) een risico-inschatting die 

op een uniforme wijze wordt gemaakt en niet afhankelijk is van de professional die het gesprek voert 

(dankzij de systematische manier van werken en de werkzame elementen van de SPARK-36). De 

outcome-evaluatie wordt in dit project gemeten tijdens de valideringsstudie en de studie naar de 

interbeoordelaar betrouwbaarheid van het instrument.        

Voor een procesevaluatie van een complexe interventie zijn verschillende onderzoeksmethoden nodig 

(mixed methods) en moeten verschillende bronnen geraadpleegd worden om de 

implementatie(problemen)/het proces te begrijpen.   



Onderzoek ‘SPARK-36-project’ Vlaanderen- mei 2020     24 

2.2 Doelstellingen van het project 
 

Doelstellingen schooljaar 2018-20: 

• Ontwikkeling van de SPARK-36 en de evaluatie van de inhoudelijke validiteit (‘content validity’) 

van dit nieuwe instrument, gebaseerd op de bestaande Nederlandse leeftijdsspecifieke versies 

van de SPARK en waar nodig aangepast aan de Vlaamse CLB-context (fase 1 MRC). 

• Evaluatie van de haalbaarheid (fase 2 MRC) en analyse van de eerste beschrijvende resultaten 

van de toepassing van de SPARK-36 in de reguliere CLB-werking (fase 2 MRC).  

Doelstellingen schooljaar 2019-20:  

• Evaluatie van de context (= CLB als organisatie) in kader van haalbaarheid (fase 2 MRC).  

•  Evaluatie van de validiteit en de interbeoordelaar betrouwbaarheid van het instrument (fase 

2 MRC). 

• Evaluatie van de mate van getrouwheid aan de SPARK-36 en de aangeleerde werkwijze één 

jaar na de trainingssessie (fase 3 MRC).  

• Aanvullende analyse van de eerste beschrijvende resultaten van de toepassing van de SPARK-

36 tijdens een gesprek met de ouder (zie paragraaf 3.3) (fase 2 MRC). (Data verkregen over de 

zorgbehoeften, zorgaanbod en de overall risico-inschatting)  

Doelstelling schooljaar 2020-21:  

• Evaluatie van de effecten op de nazorg na gesprek met de SPARK-36 (fase 3 MRC).  

 

In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de resultaten van de haalbaarheidsstudie die plaatsvond 

tijdens het schooljaar 2018-19. De methode en de eerste resultaten worden hieronder voorgesteld.  

 

3. Methode en onderzoeksopzet schooljaar 2018-19  
 

3.1 Ontwikkeling (fase 1 MRC)  
 

In november 2017 werden de eerste contacten gelegd met de Nederlandse SPARK-ontwikkelaars voor 

een kennismaking met het SPARK-instrument en de mogelijke toepassing ervan in de Vlaamse context. 

Dit laatste vereist echter een nieuw te ontwikkelen SPARK-instrument, gebaseerd op de Nederlandse 

versie maar aangepast aan (1) de leeftijd van 36 maanden als instap in de kleuterschool in Vlaanderen 

die gezien wordt als een transitiemoment zowel voor het kind als de ouder en (2) aan de Vlaamse 

context.  

We veronderstellen dat het mogelijk is om op basis van de Nederlandse SPARK-18 en SPARK-60 een 

SPARK-36 te ontwikkelen aangepast aan de Vlaamse context.  



Onderzoek ‘SPARK-36-project’ Vlaanderen- mei 2020     25 

3.1.1 Onderzoeksvragen 
 

• Welke domeinen/items van de bestaande Nederlandse SPARK-versies moeten in de nieuwe 

Vlaamse SPARK-36 opgenomen worden? (instrumentontwikkeling) 

• Welke nieuwe domeinen/items moeten aan de Vlaamse SPARK-36 toegevoegd worden? 

(instrumentontwikkeling) 

• Omvat de Vlaamse SPARK-36 alle relevante ontwikkeldomeinen van het kind alsook de 

domeinen om de opvoedvaardigheden van ouders in kaart brengen? (inhoudelijke validiteit) 

 

3.1.2 Onderzoeksopzet 

De aanpassing van de bestaande SPARK’s naar de SPARK-36 startte met een literatuuronderzoek naar 

de vaardigheden van een driejarige kleuter in de ontwikkelingsdomeinen en de daaraan gekoppelde 

opvoedingsvragen van ouders.  

De SPARK-60 en de SPARK-18 werden doorgelicht om na te gaan welke domeinen (opgenomen op 

kaart 1 van de SPARK’s) al dan niet behouden konden blijven.  

Nadien werd per domein gekeken welke start-vraag kan gesteld worden aan de Vlaamse ouder, 

aangevuld met enkele leeftijdsspecifieke voorbeelden ter illustratie en verduidelijking van het 

betreffende domein. 

Vervolgens werd het zorgaanbod (opgenomen op kaart 2 van de SPARK) aangepast naar de Vlaamse 

context. De aanpassing gebeurde op basis van de structuren en diensten die er zijn binnen het Vlaamse 

zorglandschap. Zo kan een verpleegkundige zelf een zorgaanbod opnemen (tijdens of na het 

kleuterconsult), doorverwijzen naar het interne teamlid van het CLB of naar een externe zorgverlener 

zoals een oogarts, huisarts, tandarts, opvoedingswinkel, vertrouwenscentrum kindermishandeling e.a.   

Een eerste ontwerp werd opgeleverd in augustus 2018 door de Nederlandse ontwikkelaar en de VWVJ 

om dit vervolgens in september 2018 aan te passen in samenwerking met een werkgroep van 

verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg. 

Vooruitblikkend op een mogelijke implementatie van het instrument wordt de ‘theorie of planned 
behaviour’ meegenomen bij de opzet van de studie omdat die van belang is voor het later ontwikkelen 

van effectieve strategieën en interventies om de nieuwe werkwijze uit te voeren in de praktijk. 

Wetende dat de toepassing van het nieuwe instrument een gedragsverandering vraagt van de 

verpleegkundigen. Volgens deze theorie moet de latere implementatie zich richten op de attitudes, 

socialen normen en ervaren controle met betrekking tot het gewenste handelen.  
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3.2 Haalbaarheidsstudie (fase 2 MRC)  
 

In overeenstemming met aanbevelingen voor de opzet van haalbaarheidsonderzoek (Bowen et al., 
2009), worden in deze studie drie aspecten van haalbaarheid onderzocht, namelijk (a) de 

aanvaardbaarheid (‘acceptability’) voor de verpleegkundigen en de ouder om de gespreksleidraad te 

gebruiken tijdens het kleuterconsult met ouders, (b) het praktische verloop (‘practicality’), vanuit het 

perspectief van de ouder en de verpleegkundige, bij het toepassen van de gespreksleidraad tijdens een 

kleuterconsult met ouders, en (c) de mate waarin de gespreksleidraad voldoet aan de behoeften van 

de ouder en de verpleegkundige (‘demand’). Bijkomend wordt gepeild naar het ‘competentiegevoel’ 

bij deelnemende verpleegkundigen om de SPARK-gespreksleidraad zoals voorzien toe te passen.  

 

Aanvaardbaarheid De aanvaardbaarheid is een vaak gebruikte focus. Men gaat kijken hoe de doelgroep 

reageert op de interventie (wordt het nieuwe instrument als geschikt, tevredenstellend, en 

aantrekkelijk bevonden?)  

Praktisch haalbaar De focus verkent in hoeverre een interventie kan worden geleverd wanneer middelen, tijd, 

inzet of een combinatie hiervan in zeker zin beperkt zijn. 

De vraag De vraag naar een interventie kan beoordeeld worden door het gebruik ervan te 

beoordelen binnen een bepaalde doelgroep.  

Kadertekst 1: De drie gekozen aspecten van haalbaarheid en de bijhorende focus bij het voeren van een haalbaarheidsstudie 
volgens Bowen et al. (2010) 

 

3.2.1 Onderzoeksvragen  
 

Algemene onderzoeksvragen m.b.t. haalbaarheid zijn:  

• Is het instrument voor de verpleegkundigen aanvaardbaar om te gebruiken tijdens een 

kleuterconsult met ouders?  

• Is het voor de verpleegkundige praktisch haalbaar om de SPARK-36 te gebruiken tijdens een 

kleuterconsult met ouder? (Tijdsbesteding, 30-40 minuten per consult)  

• Is het voor de ouder praktisch haalbaar om aanwezig te zijn tijdens het kleuterconsult met de 

SPARK-36? (Tijdsbesteding, 30-40 minuten per consult)  

• Voldoet het gesprek tijdens het kleuterconsult aan de behoeften van de ouder en de 

verpleegkundige? 

 

Deze aspecten van haalbaarheid worden geoperationaliseerd aan de hand van de onderstaande 

specifieke onderzoeksvragen, respectievelijk voor ouders en CLB-verpleegkundigen. 

 

Specifieke onderzoeksvragen voor de CLB-verpleegkundigen:  

Aanvaardbaarheid  

• Kunnen verpleegkundigen aan de slag met de gespreksleidraad tijdens het consult?  

• Welke werklast genereert het instrument? (voorbereiding, uitvoering, nazorg?)  
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• Vinden de verpleegkundigen het aantal nazorgtrajecten die de SPARK geneert aanvaardbaar? 

(bijkomend aanbod, handelingsgericht traject?)  

• Hoe tevreden zijn de verpleegkundigen over een gesprek met de SPARK-36?  

Praktische haalbaarheid 

• Hoe lang duurt het gesprek met ouders ondersteund door de gespreksleidraad?  

• Hoe lang duurt een kleuterconsult met ouders (inclusief onderzoeken en gesprek)?  

• Is het mogelijk om een vervolgtraject te plannen tijdens het consult (30-40’)? 

• Is het mogelijk om het consult zoals voorzien in het BVR uit te voeren binnen de voorziene tijd 

(30-40’)? 

• Is er sprake van een praktisch haalbaar aantal trajecten die men na het consult opstart, al dan 

niet in teamverband?  

• Welke praktische factoren (inclusief tijdsbesteding) beïnvloeden de toepassing van de SPARK 

op een positieve en negatieve manier?  

Behoefte  

• Helpt de gespreksleidraad de verpleegkundigen bij het voeren van het gesprek met de ouder?  

• Helpt de gespreksleidraad de verpleegkundigen om de zorgnoden van het kind en het gezin 

beter in kaart te brengen?  

• Helpt de gespreksleidraad de verpleegkundigen om het onderscheid te maken tussen kinderen 

met laag risico, met verhoogd risico en met hoog risico?  

• Hebben de verpleegkundigen de indruk dat het instrument tegemoetkomt aan een behoefte 

tot een betere gespreksvoering?  

• Komt het instrument tegemoet aan de behoefte van verpleegkundigen tot een efficiëntere en 

correctere risico-inschatting?  

• Voelen de verpleegkundigen zich ondersteund door de gespreksleidraad?  

Competentie professional 

• Voelen de verpleegkundigen zich bij de start van de training competent om de 

gespreksleidraad toe te passen?  

• Voelen de verpleegkundigen zich na de training competent om de gespreksleidraad toe te 

passen? Ervaren zij onbeantwoorde noden?  

• Welke onderwerpen bespreken de verpleegkundigen tijdens de consulten? Welke 

onderwerpen zijn moeilijk te bespreken? Welke onderwerpen leveren extra informatie op? 

• Moedigen de verpleegkundigen de ouder aan om actief deel te nemen?  

• Is het voor de verpleegkundigen mogelijk om effectief in gesprek te treden met de ouder?  

• Is het voor de verpleegkundigen mogelijk om voor de start van het gesprek de ouders te 

informeren over het verloop van het gesprek?  

• Is het voor de verpleegkundigen mogelijk om afstemming te vinden met de ouders over de 

inhoud van het consult?  
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Specifieke onderzoeksvragen voor de ouder:  

Aanvaardbaarheid 

• Vindt de ouder dat er tijdens het gesprek aspecten aan bod komen die zij niet met de 

verpleegkundige wil bespreken?  

• Vindt de ouder dat vragen omtrent opvoeding en verzorging passen binnen een kleuterconsult 

met de ouder?  

• In welke mate denkt de ouder om bij toekomstige opvoedingsvragen contact op te nemen met 

het CLB?  

• Wenst de ouder in de toekomst aanwezig te zijn bij een systematisch consult voor haar kind?  

• Hoe tevreden is de ouder over de gezamenlijke besluitvoering? Voelt zij zich beluisterd, 

gesteund, bevestigd/versterkt? 

• Hoe tevreden is de ouder over wat er besproken wordt tijdens het kleuterconsult?  

• Hoe tevreden is de ouder over hoe het gestructureerde gesprek verloopt?  

• Hoe ervaart de ouder de (gespreks-)vaardigheden van de verpleegkundige als professional?  

• Hoe ervaart de ouder het gestructureerde gesprek? Hoe voelde zij zich tijdens het gesprek?  

Praktische haalbaarheid 
• Vindt de ouder het haalbaar om zich vrij te maken voor de duur van het gesprek?  

Behoefte 

• Heeft het gesprek bijgedragen aan hoe de ouder de opvoeding en verzorging van hun kind zal 

aanpakken?  

• Kan de ouder alle bezorgdheden bespreken/vragen stellen tijdens het gesprek?  

• Komt het gesprek tegemoet aan de wensen van de ouder? Heeft de ouder onderwerpen 

gemist?  

 

3.2.2 Onderzoeksopzet  
 

Het betreft een cross-sectionele studie waarbij de interventie (SPARK-36) wordt vergeleken met ‘care 

as usual’ (controle). Dit studieopzet laat toe om een eerste contextanalyse uit te voeren in het kader 

van een haalbaarheidsstudie, alsook om beschrijvende data te verzamelen die een eerste zicht geven 

op de mogelijke effectiviteit van de interventie (figuur 1). 

Het onderzoekstraject start met een focusgesprek over de huidige praktijk met de 20 deelnemende 

verpleegkundigen. Dit wordt, zoals de tijdslijn aangeeft in figuur 4, vervolgd door een maand van 

onderzoek van een beperkt aantal kleuters, die zich samen met hun ouders aanbieden op het reguliere 

consult van de 1e kleuterklas. Dit staat voor een nulmeting van de gangbare praktijk (‘care as 

usual’)waarbij de zorgnoden, een overall risico-inschatting en vervolgacties worden geregistreerd op 

een speciaal hiertoe ontworpen formulier (M1). Deze nulmeting is het referentiepunt voor de 

interventie (SPARK-36) die toegepast wordt bij (andere) kleuters die tijdens de daaropvolgende 

maanden (M2-M5) samen met hun ouders op het consult door dezelfde verpleegkundigen gezien 
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worden (interventiegroep). De vergelijking tussen ‘care as usual’ en het gebruik van de SPARK-36 

betreft de inschatting van zorgnoden, het overall risicoprofiel en de vereiste nazorg. De hypothese, dat 

het kleuterconsult met gebruik van de SPARK-leidraad meer informatie genereert om een effectieve 

risico-inschatting te maken die vroegsignalering van opvoed- en/of ontwikkelproblemen mogelijk 

maakt, kan hierdoor getoetst worden. Om een profiel op stellen van de controle- en interventiegroep 

worden bijkomende kind- en contextgegevens geregistreerd.  

 

TIJDLIJN  STUDIEGROEPEN  UITKOMSTMATEN 

     

  CONTROLEGROEP  

(care as usual) 

  

     

START 

(25/01/19) 

 Focusgesprek verpleegkundigen  Informatie over ‘care as usual’ 

     

M1  

(25/01/19-28/02/19) 

 Inclusie van 10 kinderen per 

verpleegkundige 

 Nulmeting van zorgnoden, overall risico-

inschatting en vervolgacties 

Bijkomende kind- en contextgegevens 

     

  INTERVENTIEGROEP 

SPARK-36 

  

     

(28/02/19) 
 

Introductie en eerste trainingssessie 

voor verpleegkundigen 
 

Competentienoden van verpleegkundigen 

     

M2-M5  

(01/03/19-04/06/19) 

 

Inclusie van 30 kinderen per 

verpleegkundige 

Tweede en derde trainingssessie van 

verpleegkundigen (19/03/19 en 

07/05/19) 

 

Zorgnoden, overall risico-inschatting en 

vervolgacties 

Competentienoden van verpleegkundigen 

(derde trainingssessie) 

Bijkomende kind- en contextgegevens 

     

(07/05/19-04/06/19) 

 

Schriftelijke bevraging na elke 

interventie bij de verpleegkundige en 

ouder(s) 

 

Gebruikersoordeel met focus op 

haalbaarheid (vanaf derde trainingssessie) 

Bijkomende kind- en contextgegevens 

     

(04/06/19) 

 

Vierde trainingssessie (borging) van 

verpleegkundigen 
 

Competentienoden van verpleegkundigen 

Gebruikersoordeel verpleegkundige 

(praktische haalbaarheid en 

aanvaardbaarheid) 

     

M6-M7 

(01/07/19-31/08/19)  

Focusgesprek verpleegkundigen 

 

Informatie over haalbaarheid van de 

interventie 

Figuur 4: schematische voorstelling haalbaarheidsstudie SPARK-36  

 

Bij het begin van de tweede maand (M2) vindt een introductie- en eerste trainingssessie plaats, waarin 

de verpleegkundigen worden opgeleid in de uitvoering van de interventie (SPARK-36) tijdens de daarop 

volgende maanden. Na de eerste, derde en vierde trainingssessie wordt gepeild naar het 

competentiegevoel van de verpleegkundigen. Zoals voorzien in het SPARK-protocol worden voor de 
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kinderen van de interventiegroep eventuele zorgnoden, een overall risico-inschatting en vervolgacties 

geregistreerd op de hiervoor voorziene SPARK-kaarten. Vanaf de derde trainingssessie worden in het 

interventieluik zowel ouders als verpleegkundigen na elke consult schriftelijk bevraagd over hun 

ervaringen met de SPARK-36. Net zoals in de controlegroep, worden bijkomende data geregistreerd 

over het kind en zijn/haar context. Tenslotte wordt na afloop van de interventie in een focusgesprek 

met de deelnemende verpleegkundigen gepeild naar hun ervaringen bij het gebruik van de SPARK-36, 

met speciale aandacht voor de haalbaarheid van deze methodiek in de CLB-context.  

Van elke deelnemende verpleegkundige wordt de inclusie verwacht van 10 kinderen in de 

controlegroep, en 30 kinderen in de interventiegroep, wat met deelname van 20 verpleegkundigen 

een steekproefomvang van 200 kinderen oplevert in de controlegroep en 600 in de studiegroep.  

Selectiecriteria voor deelnemende centra en verpleegkundigen zijn: 

• Minstens één grootstedelijk CLB, één kleinstedelijk CLB en één landelijk CLB nemen deel, met 

het oog op voldoende diversiteit in termen van graad van (kans)armoede en/of proportie van 

anderstaligen in de steekproef;  

• Minstens één CLB per onderwijsnet neemt deel (met het oog op voldoende diversiteit van de 

werkorganisatie in de steekproef); 

• Binnen het centrum voert de verpleegkundige het kleuterconsult zelfstandig uit;  

• Per centrum kunnen één of meerdere verpleegkundigen deelnemen;  

• Verpleegkundigen zijn bereid de 4 trainingssessies te volgen en deel te nemen aan een 

focusgesprek. 

 

De keuze voor 200 kinderen in de controlegroep is gebaseerd op een verwachte prevalentie van 

verhoogd of hoog risico van 15,7% met een betrouwbaarheidsinterval van ± 5,1% (‘margin of error’). 

In de interventiegroep van 600 kinderen kan een prevalentie van verhoogd of hoog risico van 23,2% 

worden verwacht (gebaseerd op eerdere onderzoeksresultaten met de SPARK-18) met een ‘margin of 
error’ van ± 3,4%. Deze respectieve groepsgroottes laten toe om een eventueel statistisch significant 

verschil aan te tonen tussen beide groepen (p < 0.05) met een onderscheidingsvermogen (power) van 

68%. Deze cijfers zijn ook van toepassing op individuele items van de bevraging wanneer de prevalentie 

van dezelfde grootte-orde is. De ‘margin of error’ wordt kleiner wanneer de prevalentie lager is, en 

groter wanneer de prevalentie hoger is. De verwachte prevalenties verhoogd en hoog risico die hier 

worden opgenomen om de steekproefgrootte te berekenen, zijn gebaseerd op eerder onderzoek met 

de SPARK-18 te Nederland door Staal et al. (2015). 

 

3.2.3 Dataverzameling en analysen  
 

Een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methodieken wordt toegepast, met onder meer een 

schriftelijke bevraging van ouder(s) en verpleegkundigen, focusgesprekken met verpleegkundigen 

zowel voorafgaand als na de trainingssessies, de registratie van tijdsbesteding en de analyse van de 

uitkomsten van de controlegroep en van de SPARK-36 in de interventiegroep. Alle focusgesprekken 
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worden geleid aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst. Op basis van het verloop van de 

gesprekken kan de volgorde van de vragen wijzigen en kunnen deze vragenlijsten aangevuld worden 

met bijkomende vragen. 

 

Kwalitatieve dataverzameling en analyse 

Het eerste focusgesprek richt zich op het in kaart brengen van de huidige situatie en werkwijze (‘care 

as usual’) en het verkennen van de noden die de deelnemers hierbij ervaren. Het focusgesprek wordt 

op geluidsband opgenomen en een schriftelijk verslag op opgemaakt.   

Om de aanvaardbaarheid en de praktische haalbaarheid te onderzoeken, zal gedurende de 

trainingssessies en vervolgens na de sessies via een tweede focusgesprek nagegaan worden hoe de 

verpleegkundigen het gebruik van SPARK-36 ervaren. De nadruk ligt hierbij vooral op de werklast van 

de interventie en (hieruit voortvloeiend) de haalbaarheid om de SPARK-36 al dan niet in de dagelijkse 

opdrachten te integreren. De manier van vraagstelling tijdens de focusgesprekken is gebaseerd op de 

drie pijlers van oplossingsgericht werken of ‘het drie kolommen model’ van Turnell & Edwards (Turnell 

& Selden, 2014). Oplossingsgericht werken is eveneens de kracht en de onderbouw van het SPARK-

instrument. 

Het tweede focusgesprek vindt plaats na de vierde trainingssessie. Omwille van de grootte van de 

groep (20 verpleegkundigen), wordt deze voor het voeren van een focusgesprek opgesplitst in twee 

groepen van elk 10 deelnemers. De gesprekken worden op geluidsband opgenomen en nadien 

verbatim (letterlijk) met behulp van ‘Nvivo’ uitgeschreven en gecodeerd. Eventuele nota’s van de 

moderator en/of observator worden aan de tekst toegevoegd.  

Het transcript wordt volledig doorgelezen om de grote thema’s of concepten te identificeren. Aan de 

hand hiervan wordt een memo opgesteld met een visuele voorstelling van de belangrijkste thema’s en 

de subjectieve indruk van hun onderliggende verbanden. Deze memo wordt afgetoetst met een 

onafhankelijk onderzoeker en hierbij wordt vooral gepeild naar opmerkingen en suggesties bij de 

geïdentificeerde concepten en thema’s.  

Tijdens het coderen wordt steeds de onderzoeksvraag (aanvaardbaar, praktisch haalbaarheid en de 

deelvragen) voor ogen gehouden. Informatie die niet relevant is voor het onderzoek wordt 

weggelaten. Informatie die voor de onderzoeker niet duidelijk genoeg te interpreteren valt, wordt 

eveneens weggelaten 

Naast het focusgesprek wordt bijkomende data verzameld tijdens de trainingssessie(s), met een focus 

op de vooropgestelde onderzoeksvragen. Een verslag zal worden opgemaakt ter aanvulling van het 

rapport van de focusgesprekken. Ter ondersteuning bij de opmaak van de verslaggeving, worden de 

sessies eveneens op geluidsband opgenomen.  
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Kwantitatieve dataverzameling en analyse 

Om een beeld te krijgen van zowel de eerste beschrijvende resultaten van de SPARK-36 (fase 3 MRC) 

als van de haalbaarheid van het instrument voor ouders en verpleegkundigen, worden kwantitatieve 

data aangeleverd door (a) de ingevulde kaarten 1, 2 en 3 van de SPARK-36 voor kinderen van de 

interventiegroep, (b) een formulier ‘zorgbehoeften en risico-inschatting’ voor kinderen van de 

controlegroep, (c) een formulier met achtergrondgegevens van kinderen uit de controlegroep én de 

interventiegroep, en (d) een schriftelijk gebruikersoordeel van ouders en verpleegkundigen n.a.v. elk 

SPARK-gesprek vanaf de derde trainingssessie. De SPARK-kaarten worden aan het rapport toegevoegd 

als bijlage.   

a) De ingevulde SPARK-36 kaarten bevatten de volgende data:  

• Kaart 1: zorgbehoeften met twee bijhorende antwoordkaarten;  

• Kaart 2: zorgaanbod (brengt in kaart welke zorg/hulp men reeds kreeg, welke hulp men 

momenteel wenst en de vervolgafspraken); 

• Kaart 3: overall risico-inschatting door de JGZ-professional. 

De papieren versie van de SPARK-36 wordt ingevuld door de verpleegkundige en vervolgens na 

codering ingescand voor analyse. In eerste instantie wordt de overall risico-inschatting (laag, verhoogd 

of hoog risico) door de verpleegkundige in de interventiegroep vergeleken met een gelijkaardige risico-

inschatting in de controlegroep d.m.v. een chi-kwadraattoets. Deze analyse wordt naderhand 

uitgebreid met correctie voor mogelijke ‘verstorende factoren’ d.m.v. logistische regressie. Een 

gelijkaardige strategie start met enkelvoudige analyse, in een tweede fase corrigeren voor 

‘verstorende factoren’ wordt ook gebruikt voor andere variabelen die op voldoende vergelijkbare wijze 

in de controle en studiegroepen werden geregistreerd. 

b) Formulier ‘zorgbehoeften en risico-inschatting’ voor kinderen van de controlegroep in te 

vullen door de verpleegkundige 

In de controlegroep wordt door elke verpleegkundige voor 10 kleuters, die zich samen met hun ouders 

aanbieden op het reguliere consult (‘care as usual’) van de 1e kleuterklas, de zorgnoden, een overall 

risico-inschatting en vervolgacties geregistreerd na het consult.  

c) Bijkomend formulier met achtergrondgegevens in te vullen door de verpleegkundige voor elk 

kind 

Bijkomende achtergrondgegevens worden via een invulblad per kind verzameld door de 

verpleegkundige bij zowel de controle- als de interventiegroep voorafgaand, tijdens of na het consult 

om de beschrijvende en analytische statistiek mogelijk te maken:  

• Tijdsduur van het gesprek  

• Demografische data per consult:  

o geslacht van kind 

o wie is aanwezig: vader, moeder, voogd, adoptieouder, andere (bv. familielid als tolk) 

o samenstelling van gezin: twee-ouder gezin, eenouder gezin, samengesteld gezin, 
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vader – vader/moeder- moeder 

o aantal kinderen in het (samengesteld) gezin 

o rangorde in het gezin: eerste kind, tweede kind, derde kind, vierde kind (of jonger) 

o opleidingsniveau vader/moeder: <hoger secundair onderwijs, hoger secundair 

onderwijs, hoger onderwijs, andere.  

o werkstatuut vader/moeder: job/werkloos/invaliditeit/ huismoeder, -vader/ andere 

(pensioen, ziekte, invaliditeit…)  

o thuistaal (niet) Nederlands 

o geboortejaar vader/moeder 

o herkomst van het kind (via geboorteland en nationaliteit van het kind en zijn ouders 

en grootouders)  

• Medische voorgeschiedenis van het kind (zwangerschapsduur, geboortegewicht, resultaat van 

neonatale gehoorscreening, voorkomen van een CMV-infectie tijdens de zwangerschap, 

medicatiegebruik, ziekenhuisopnames en/of chirurgische ingrepen, ingrijpende 

gebeurtenissen, …) 

• Participatie van het kind aan opvang en onderwijs 

 

Deze informatie wordt gebruikt om een gedetailleerd beeld van de onderzochte groep kinderen te 

bekomen, alsook ter identificatie van eventuele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten 

van de (toepassing van de) SPARK-36. Hiertoe worden - voor zover relevant - enkelvoudige en 

meervoudige lineaire en logistische regressieanalysen uitgevoerd waarbij een selectie van de 

bovenstaande variabelen als mogelijke determinant of verstorende factoren in de analyse wordt 

opgenomen. Variabelen die als ‘mogelijks significant’ worden bevonden (met als criterium p < 0,1) 

worden ook mee opgenomen in de vergelijking van de studie- en controlegroep.  

De opmaak van het invulblad is gebaseerd op de schriftelijke bevraging die werd opgesteld voor ouders 

die deelnamen aan de ‘JOnG-studie’. De kerncijfers werden gepubliceerd in het rapport ‘Sociaal-

demografisch profiel, gezondheid en voedingspatroon tijdens het eerste levensjaar van de Vlaamse 

geboortecohorte JOnG!’ (Guerin et al., 2011).  

d) Schriftelijke bevraging van het gebruikersoordeel van ouders en verpleegkundigen n.a.v. het 

SPARK-gesprek vanaf de derde trainingssessie 

Om de haalbaarheid van de gestructureerde gespreksvoering tijdens een kleuterconsult met ouders te 

beoordelen (d.w.z. aanvaardbaar, praktisch haalbaar, en beantwoordend aan de behoeften van de 

betrokkenen), worden ouder(s) bevraagd na een kleuterconsult met de SPARK. Omdat de 

verpleegkundige getraind moet zijn in de afname van de SPARK-36 vooraleer een gebruikersoordeel 

kan worden afgenomen, wordt deze bevraging pas uitgevoerd bij de consulten die plaatsvinden na de 

derde trainingssessie.  

De bevraging bij de verpleegkundige verloopt gefaseerd. Of de gestructureerde gespreksvoering met 

de SPARK-36 beantwoordt aan de behoeften (noden) van verpleegkundigen bij het consult van kleuters 

met hun ouders, wordt na elke consult vanaf de derde trainingssessie schriftelijk bevraagd. Of het 

gebruik van de SPARK-36 voor hen aanvaardbaar en praktisch haalbaar is, wordt eenmalig schriftelijk 
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bevraagd na de vierde trainingssessie wanneer de verpleegkundige ervaring heeft opgedaan. De 

praktische haalbaarheid van de SPARK-36, tenslotte, wordt beoordeeld aan de hand van een 

tijdsregistratie. Bij de verpleegkundigen wordt tijdens de eerste, derde en vierde trainingssessies 

bijkomend gepeild naar hun competentiegevoel om de SPARK-gesprekken volgens de richtlijnen toe 

te passen. 

Voor de bevraging van gebruikersoordeel van ouders en verpleegkundigen wordt gebruik gemaakt van 

vragenlijsten die in het Nederlandse SPARK-onderzoek werden toegepast, en die op hun beurt 

gebaseerd zijn op een gevalideerde vragenlijst naar opvoedingsondersteuning (Caris, 1997).  

Ook hier wordt een kwantitatieve beschrijvende analyse uitgevoerd van de gegevens in de dataset van 

de schriftelijke bevraging van ouders en verpleegkundigen. Vervolgens wordt door middel van 

logistische regressie nagegaan welke van hogervermelde eigenschappen van kind, ouder en 

verpleegkundige hiermee verband houdt. Statistisch significante variabelen worden verder 

meegenomen wanneer de controle- en interventiegroepen d.m.v. logistische regressie met mekaar 

vergeleken worden. 

In onderstaande figuur 5 wordt een chronologisch overzicht gegeven van de geplande bevragingen en 

gesprekken. 

 

Figuur 5: Schematische voorstelling van de schriftelijke bevragingen en focusgesprekken 

25 januari 

2019 

• Focusgesprek met verpleegkundigen (evaluatie van 'care as usual') 

25 januari -
28 februari 2019

• Formulier met aanvullende gegevens over het kind in te vullen door de verpleegkundige voor, tijdens of na elk consult 
(CONTROLEGROEP)

• Formulier met informatie over 'zorgbehoeften en risico-inschatting' in te vullen door de verpleegkundige na elk 

consult (CONTROLEGROEP)  

• Bevraging competentiegevoel van de verpleegkundigen tijdens de eerste trainingssessie 

28 februari -
4 juni 2019

• Ingevulde SPARK-36 kaarten n.a.v. elke consulte (INTERVENTIEGROEP) 

• Formulier met aanvullende gegevens over het kind in te vullen door de verpleegkundige voor, tijdens of na het 

consult (INTERVENTIEGROEP)

• Bevraging gebruikersoordeel van ouders en verpleegkundigen (met focus op de noden) na elk consult vanaf de derde 
trainingssessie (INTERVENTIEGROEP)

• Bevraging competentiegevoel van verpleegkundigen tijdens de eerste, derde en vierde trainingssessie 

(INTERVENTIEGROEP)

• Eenmalige bevraging gebruikersoordeel van verpleegkundigen (met focus op aanvaardbaarheid en praktische 

haalbaarheid) tijdens de vierde trainingssessie (INTERVENTIEGROEP)

Juli-Augustus 2019 

• Focusgesprek verpleegkundigen (evaluatie van haalbaarheid SPARK-36) 
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3.3 Dataverzameling van de eerste beschrijvende resultaten (fase 3 MRC)  
 

Tijdens de haalbaarheidsstudie en de komende valideringsstudie wordt via een nulmeting bij de 

controlegroep een vergelijking met de toepassing van de SPARK-36 (interventiegroep) mogelijk met 

de, zowel op het vlak van de inschatting van zorgnoden, het overall risicoprofiel en de vereiste nazorg. 

De volgende onderliggende hypothesen kunnen hierdoor getoetst worden: a) het kleuterconsult met 

de SPARK-leidraad levert meer informatie voor een gedegen risico-inschatting die vroegsignalering van 

opvoed- en/of ontwikkelproblemen mogelijk maakt, b) onder ‘care as usual’ worden niet alle 

ontwikkelingsdomeinen noch opvoedingscontext besproken, waardoor de zorgen aangegeven door de 

ouder op de 16 verschillende domeinen minder duidelijk zijn, en c) een oudergesprek op basis van de 

SPARK-36 is - in vergelijking met de ‘care as usual’- effectiever om tot een overall-inschatting en 

bijhorende vervolgacties te komen. We verwachten daarom dat de outcome ‘verhoogd risico’ en ‘hoog 

risico’ lager ligt binnen de controlegroep in vergelijking met risico-inschatting bij de SPARK en dat de 

vervolgacties n.a.v. de SPARK beter aansluiten bij de noden en de risico-inschatting. In Nederlands 

onderzoek zag men immers dat niet bij alle kinderen met hoge risico-inschatting een vervolgactie 

aangeboden wordt in de controlegroep.  

 

3.3.1 De onderzoeksvragen 
 

De onderzoeksvragen m.b.t. de interventiegroep worden onderverdeeld volgens de opeenvolgende 

stappen in het SPARK-gesprek, en als volgt geformuleerd: 

 

Zorgtaxatie:  
• Hoe groot is het percentage ouders dat zich geen, weinig, redelijk wat, heel veel zorgen maakt 

over de voorbij periode? Op welke domeinen? 

• Hoe groot is het percentage ouders dat hulp zocht in de voorbije periode?  

• Bij wie zocht men hulp? 

• Kan de ouder na de hulp en ondersteuning beter omgaan met de zorgen/problemen? 

• Welke ouder krijgt nog steeds hulp op het moment van het gesprek? 

• Hoe groot is het percentage ouders dat na het gesprek met de verpleegkundige verdere 

ondersteuning nodig heeft? 

• Hoe groot is het percentage ouders dat uit interesse bijkomende informatie over de 

ontwikkeling en/of opvoedingsvaardigheden per domein aan de verpleegkundige vraagt?  

• Hoe groot is het percentage ouders dat na de afname persoonlijk advies vraagt per domein 

aan de verpleegkundige? 

• Hoe groot is het percentage ouders dat begeleiding wenst na afname van de SPARK-36 per 

domein van de verpleegkundige? 

• Hoe groot is het percentage ouders dat hulp vraagt na de afname van de SPARK-36 per domein 

aan de verpleegkundige? 
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• Welke proportie ouders heeft nood aan onmiddellijke hulp per domein?  

 

Risico-installatie:  
• Hoe groot is het percentage kinderen met respectievelijk laag-, hoog- of verhoogd overall 

risico? Is dit percentage te vergelijken met de bevindingen in Nederlands onderzoek? 

• Komt de inschatting van steun/zorgbehoefte door de professional overeen met wat de ouder 

aangeeft? Voor welke proportie van de kinderen verschillen de verpleegkundige en ouders in 

hun besluitvorming over de behoefte aan zorg?  

 

Nazorg:  
• Welke behoeften (vragen) van de ouder kan de verpleegkundige tijdens het contactmoment 

opnemen? (persoonlijk advies, informatie? )  

• Hoe groot is het percentage vervolgcontacten dat wordt gepland na het consult?  

• Hoe groot is het percentage handelingsgerichte diagnostische trajecten dat wordt opgestart 

met het CLB-team na het consult? 

• Hoe groot is het percentage doorverwijzingen naar externe zorgverleners/organisaties?  

• Naar welke zorgverleners/organisaties wordt doorverwezen?  

 
Onderzoeksvragen m.b.t. de resultaten binnen de controlegroep:  

• Hoe groot is het percentage ouders dat zich geen, weinig, redelijk wat, heel veel zorgen maakt 

over de voorbij periode? Op welke domeinen? 

• Hoe groot is het percentage kinderen met respectievelijk laag-, hoog- of verhoogd overall 

risico?  

• Hoe groot is het percentage doorverwijzingen binnen het CLB-team?  

• Hoe groot is het percentage doorverwijzingen naar de externe zorgverleners/organisaties?  

 

3.3.2 Onderzoeksopzet en analysen 
De data-analyse gebeurt door het verzamelen en analyseren van (a) de ingevulde kaarten van de 

SPARK-36 voor kinderen van de interventiegroep, (b) een formulier ‘zorgbehoeften en risico-

inschatting’ voor kinderen van de controlegroep in te vullen door de verpleegkundige en (c) een 

bijkomend formulier met achtergrondgegevens voor kinderen van de controlegroep én de 

interventiegroep in te vullen door de verpleegkundige (Zie paragraaf 3.2.3.).  

De percentages worden voorgesteld als valide percentage waarbij de ontbrekende/ niet ingevulde data 

(‘missing values’) buiten beschouwing worden gelaten, tenzij anders vermeld. Er wordt dus een 

percentage berekend dat gebaseerd zijn op geldige scores. 

Een Chi-kwadraattoets wordt uitgevoerd om na te gaan of de ‘controle- en ‘interventiegroep’ al dan 

niet significant van elkaar verschillen. 
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4. Geïnformeerde toestemming, privacy en ethische aspecten 
 

In de controlegroep krijgen de kinderen tijdens het consult de zorg zoals deze gewoonlijk door het 

betreffende CLB wordt aangeboden (‘care as usual’). Na afloop zal de verpleegkundige met akkoord 

van de ouder(s) een registratieformulier invullen met de bevindingen van het consult, er zal 

geschreven toestemming gevraagd worden voor: a) de overdracht van deze gegevens op gecodeerde 

wijze aan de onderzoekers, en b) voor het bevragen van bijkomende gecodeerde data waaronder 

demografische gegevens na afloop van het gesprek, met het oog op wetenschappelijke verwerking in 

het kader van het onderzoek.  

In de interventiegroep krijgen de kleuters en hun ouder(s) de zorg en nazorg die regulier op deze 

leeftijd door het CLB wordt voorzien, maar dit keer gestructureerd volgens het SPARK-36 protocol. Na 

afloop van het gesprek met de ouders wordt de doelstelling van de studie toegelicht en wordt gevraagd 

of de verzamelde data mogen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. Een schriftelijke 

toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van de SPARK-data evenals het invullen en verwerken 

van de data die peilen naar demografische gegevens en het gebruikersoordeel.  

De reden om pas op het einde van het kleuterconsult de toestemming te vragen voor datagebruik, is 

om de spontane interactie die ontstaat tussen de hulpverlener en de ouder niet te verstoren. 

Bijkomend voordeel is dat ouders aan het einde van het gesprek weten welke aspecten van hun kind 

en de gezinssituatie besproken zijn en eventueel gedeeld kunnen worden met de onderzoekers voor 

verdere wetenschappelijke verwerking. Ouders weten op die manier beter waarvoor zij hun akkoord 

geven. Het staat ouders vrij al dan niet hun akkoord te geven. Een eventuele weigering heeft geen 

gevolgen voor het kind. Het krijgt altijd de zorg die normaal door het CLB wordt aangeboden.  

Ongeacht het gebruik van de SPARK-gespreksleidraad, wordt in een regulier consult van kleuters de 

gezondheid, groei en ontwikkeling van het kind in kaart gebracht via een gesprek met de ouder, daar 

de verpleegkundige de decretale opdracht heeft om een risico-inschatting te maken van opvoed- en/of 

ontwikkelproblemen. Indien ouders instemmen tot het delen van de informatie, wordt na afloop 

gevraagd om een bevraging (gebruikersoordeel) in te vullen vanaf de derde trainingssessie.  

De data die de SPARK genereert, de bijkomende gegevens waaronder demografische gegevens, en de 

gegevens van de focusgesprekken met de verpleegkundigen, de competentiebevraging van de 

verpleegkundige en het gebruikersoordeel van de ouder en de verpleegkundige worden door de 

onderzoekers op een gecodeerde manier verwerkt. Bovenaan de formulieren staat een kindcode of 

code van de verpleegkundige, geen naam. In figuur 6 wordt de procedure van codering van 

databestanden schematisch weergegeven.  
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Deelnemende leerling 

(toestemming tot verwerking gegevens) 

 Deelnemende verpleegkundige 

(toestemming tot verwerking gegevens) 

 

  

De verpleegkundige noteert het persoonlijk ID-nummer van de 

leerling op alle studiedocumenten (SPARK-kaarten, 

vragenlijsten, invulformulieren) van de leerling 

 De verpleegkundige noteert haar persoonlijk ID-nummer op alle 

studiedocumenten (SPARK-kaarten, vragenlijsten, 

invulformulieren) 

 

  

De link tussen ID-nummer en identificatiegegevens van een 

leerling blijft in het bezit van het CLB 

 De link tussen ID-nummer en identificatiegegevens van 

verpleegkundige blijft in het bezit van het CLB 

 

 
 

De onderzoekers ontvangen de studiedocumenten met ID-

nummer, zonder identificatiegegevens van de leerling. 

 De onderzoekers ontvangen de studiedocumenten met ID-

nummer, zonder identificatiegegevens van de verpleegkundige 

 

  

In het gekoppelde gecodeerde databestand worden door de 

onderzoekers analyses uitgevoerd 

 In het gekoppelde gecodeerde databestand worden door de 

onderzoekers analyses uitgevoerd 

Figuur 6 Schematische voorstelling van de procedure van codering van de databestanden 
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5. Resultaat ontwikkeling (fase 1 MRC)  

De onderstaande resultaten hebben betrekking op de ontwikkelfase van de SPARK-36 en het 

ondersteunend materiaal.  

 

5.1 Werkgroep SPARK-36  
 

Om de ontwikkeling van de SPARK-36 mogelijk te maken, en de inhoudelijke validiteit ervan te 

garanderen, werden volgende stappen gezet:  

• De Nederlandse SPARK-ontwikkelaars en de VWVJ stelden een werkgroep SPARK-36 samen, 

bestaande uit: de Nederlandse ontwikkelaar van de SPARK (1 deelnemer), medewerkers van 

de VWVJ (2 deelnemers), Nederlandse jeugdverpleegkundigen met SPARK-ervaring (2 

deelnemers), regioverpleegkundige Kind en Gezin Roeselare (pilootstudie SPARK-18 K&G) (1 

deelnemer), consultatiebureauarts Kind en Gezin Roeselare (deelnemer pilootstudie SPARK-

18 K&G) (1 deelnemer), verpleegkundigen die wensten deel te nemen aan de pilootstudie in 

CLB (4-6 deelnemers). 

• De werkgroep SPARK-36 formuleerde op basis van de SPARK-18 en de SPARK-60 een voorstel 

voor de nieuwe SPARK-36, rekening houdend met (1) de ervaring en het gebruik van de SPARK 

in Nederland, (2) de Vlaamse context van de JGZ en (3) wetenschappelijke literatuur over 

ontwikkeling van kinderen op de leeftijd van 36 maanden. Het ontwikkelproces verliep analoog 

aan de eerdere ontwikkeling van de SPARK-60 en preSPARK uit de SPARK-18.  

• Het ontwerp SPARK-36 werd getoetst aan de CLB-praktijk en volgens een iteratief proces van 

feedback en aanpassingen geoptimaliseerd door de Nederlandse SPARK-ontwikkelaars in 

samenwerking met de VWVJ.  

• Tijdens de ontwikkelfase, tussen de eerste en de tweede bijeenkomst van de werkgroep, 

woonde de VWVJ-medewerker vier huisbezoeken te Nederland bij die werden gevoerd met 

de SPARK-18.  

 

5.2 Materiaalontwikkeling 
 

De structuur van het nieuwe instrument ‘SPARK-36’ bleef ongewijzigd, alleen de topics (ook wel 

domeinen genoemd) waarnaar gevraagd wordt (en de bijhorende voorbeelden in de handleiding) 

werden aangepast aan de leeftijd van 36 maanden, aan de Vlaamse context en het Vlaamse 

woordgebruik.  

 

Voorstelling domeinen SPARK-36:  

a) samenvatting peuterperiode, b) gezondheid, c) motorische ontwikkeling, d) taal-spraak-

denkontwikkeling, e) taalgebruik ouders (indien van toepassing), f) emotionele ontwikkeling, 
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g) gedrag van het kind, h) omgang met anderen, i) opvoeding, j) ontwikkelingsstimulering en 

onderwijsvoorbereiding, k) school/opvang, l) vrijetijdsbesteding kind, m) woon-en leefsituatie, 

n) sociale contacten en informele steun, o) zorgen aangegeven door anderen, p) gezinszaken, 

q) iets vergeten.   

Kadertekst 1: Overzicht van de 16 domeinen van de SPARK-36 

 

Verschillend met de (preSPARK), SPARK-18 en SPARK-60:  

 

Figuur 7: Overzicht van de verschillende SPARK-instrumenten. 

 

Wat betreft de evaluatie (samenvatting) van de peuterperiode. 

Voor de CLB’s in Vlaanderen is het kleuterconsult een eerste kennismaking met het kind en zijn/haar 

ouder(s). Daarom wordt binnen dit domein een opdeling gemaakt in enerzijds een terugblik op een 

periode van 6 maanden voorafgaande aan het gesprek en anderzijds de periode van de zwangerschap, 

bevalling, de baby- en peuterperiode (kennismaking met de vroegere periode).  

Omdat de peuterpuberteit zich nog kan manifesteren tot de leeftijd van 36 maanden, wordt eerst de 

‘emotionele ontwikkeling’ besproken, erna het ‘gedrag van het kind’ en nadien ‘omgang met anderen’.  

Ter ondersteuning van een goed gebruik van het instrument, werd een vierdaagse SPARK-opleiding 

opgemaakt door de Nederlandse SPARK-ontwikkelaar en aangeboden aan de deelnemers van de 

haalbaarheidsstudie. Wie het SPARK-instrument wenste te gebruiken, diende getraind te worden. De 

VWVJ-onderzoeker volgde de training om op lange termijn zelf trainingssessies te kunnen geven. Ter 

ondersteuning van de deelnemers werd een handleiding SPARK-36 (op maat van het instrument en de 

context) ontwikkeld. De handleiding is gebaseerd op de SPARK-handleiding voor het vraaggesprek met 

ouders van kinderen op de leeftijd van 18 en 60 maanden. Er werd een handleiding SPARK-36 

opgesteld en een elektronische leermodule ten behoeve van de deelnemers aan de studie.  
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6. 0nderzoeksresultaten haalbaarheidsstudie (fase 2 MRC)  
 

6.1 Steekproef  
De studie ‘naar de haalbaarheid van de ‘SPARK-36 als gespreksleidraad tijdens een kleuterconsult met 

de ouder(s)’ ging van start op 25 januari 2019 met een eerste bijeenkomst onder de vorm van een 

focusgesprek waaraan 21 verpleegkundigen deelnamen. Gezien de grootte van de groep werd deze 

opgesplitst volgens geografische herkomst van de deelnemers, en omvatte elke terugkomdag een 

voormiddag- en namiddaggroep bestaande uit 10 of 11 verpleegkundigen. Omwille van langdurige 

afwezigheid door ziekte van een van de deelnemers werd na het eerste focusgesprek de groep 

gereduceerd tot 20 verpleegkundigen uit 14 verschillende CLB’s gespreid over drie CLB-netten (Vrij CLB 

voor het vrij onderwijs, CLB GO! voor het gemeenschapsonderwijs en Interstedelijk CLB voor het 

provinciaal en stedelijk onderwijs). Tien verpleegkundigen zijn werkzaam in een Vrij CLB, acht in een 

CLB GO! en twee in een Interstedelijk CLB. Tabel 1 geeft de verdeling weer over de verschillende 

centrumnetten. 

Figuur 8 geeft de geografische spreiding van de CLB’s visueel weer. De deelnemende groep bestond 

uit 18 vrouwen en twee mannen, waarvan 13 verpleegkundigen meer dan 15 jaar werkervaring hebben 

in de CLB-werking. Eén verpleegkundige heeft tussen de 11 en de 15 jaar, vier verpleegkundigen 

hebben tussen de 5 en de 10 jaar en 2 verpleegkundigen hebben minder dan 5 jaar werkervaring in 

een CLB. De deelname aan de studie gebeurde op basis van interesse in het instrument en de 

intrinsieke motivatie om de manier van gespreksvoering met de ouder(s) op een gestructureerde en 

onderbouwde manier uit te voeren. 

Tabel 1: Aantal deelnemende verpleegkundigen per net en per centrum. 

 Vrij CLB CLB GO! Interstedelijk CLB Totaal 

Aantal deelnemende verpleegkundigen/net 10  8  2  20  

Aantal deelnemende centra/net 8  5  1  14  

 

 

Figuur 8: Geografische spreiding van de deelnemende centra. CLB GO! De Klaver, Interstedelijk CLB Gent, CLB GO! Oostende, 
Vrij CLB Ieper, Vrij CLB Zuid-Oost Vlaanderen, Vrij CLB Gent, Vrij CLB Meetjesland, CLB GO! Hasselt, Vrij CLB Voor- en 
Noorderkempen, Vrij CLB Pieter Breughel, CLB GO! Dendermonde, CLB GO! Mechelen, Vrij CLB Limburg, Vrij CLB Leuven.  
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De onderstaande resultaten werden geanalyseerd op basis van diverse kwalitatieve en kwantitatieve 

data zoals weergegeven in onderstaande kadertekst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadertekst 2: Overzicht van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden die geanalyseerd werden voor dit 
rapport. 

 

Onderstaande figuur 9 stelt het onderzoek schematisch voor.  

 

Figuur 9: Schematische voorstelling van het studieopzet 2018-2019 

 

 

De onderstaande resultaten werden geanalyseerd op basis van:  

• Het invulblad voor de verpleegkundige (demografische gegevens doelgroep) van de controlegroep 

(n= 235) en de interventiegroep (n=561, totaal van N= 796). 

• Formulier ‘Zorgbehoeften en risicoinschatting bij de kleuter (controlegroep)’ (n= 235 ouders). 

• De afname van het gebruikersoordeel ingevuld door de verpleegkundige en de ouder na het consult 

met de SPARK-36 (interventiegroep) (n=197 verpleegkundigen, n=166 ouders).  

• De eenmalige slotbevraging over het gebruikersoordeel ingevuld door de verpleegkundigen. Deze 

vragenlijst werd ingevuld door 19 verpleegkundigen. Er ontbreekt één vragenlijst omdat de 

verpleegkundige vroeger de trainingssessie verliet en nadien geen antwoord meer inzond. 

• De bevraging met betrekking tot het competentiegevoel van de verpleegkundigen. Dit werd 

afgenomen na afloop van de eerste (n=20), de derde (n=18) en de vierde trainingssessie (n=19).   

• Het eerste focusgesprek met informatie over de huidige manier van werken (n= 21 

verpleegkundigen).  

• Het tweede focusgesprek met informatie over het luik praktische haalbaarheid (n=18 

verpleegkundigen). 
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6.2 Algemene resultaten onderzoekspopulatie 
 

Van de controlegroep stemden 235 ouders in met het gebruik van de data voor onderzoeksdoeleinden 

getekend en door drie ouders werd dit geweigerd. De overall risico-inschatting bij kinderen voor wie 

geen toestemming werd verkregen, werd niet geregistreerd. Binnen de interventiegroep gaven 561 

ouders informed consent voor gebruik van de data en 8 ouders weigerden. Onder de weigeraars waren 

7 kinderen met een lage risico-inschatting en 1 kind met een hoog risico op ontwikkelings- en 

opvoedproblemen.  

 

De analyse van de demografische gegevens van de ouders/ het gezin tonen aan dat er geen grote 

verschillen zijn tussen de controle- en interventiegroep. In de interventiegroep zijn er iets meer 

primipara, alsook meer ouders met een Belgische nationaliteit, maar andere indicatoren van herkomst 

zijn niet statistisch verschillend. Verder bevat de interventiegroep iets meer laaggeschoolde ouders, 

maar deze hebben wel vaker betaald werk. Deze verschillen, hoewel statistisch significant, bedragen 

gewoonlijk minder dan 10%. In de grote meerderheid van de consulten is de moeder van het kind 

aanwezig. Daarom spreken we verder in het document over de aanwezige ouder in plaats van de 

aanwezige ouder(s).  

Tabel 2: Algemene consultgegevens en kenmerken van de deelnemende kinderen en hun gezin tijdens het kleuterconsult 
2019 (in percentages weergegeven). 

 Controlegroep  
(n= 235) 

Interventiegroep  
(n=561) 

P- waarde * 

Algemene gegevens contactmoment     

Moeder  

biologische moeder 

pleegmoeder/ stiefmoeder/ andere  

Vader 

biologische vader  

pleegvader/ stiefvader/ andere 

 

vader en moeder samen  

 

 

86,0 % 

0,9% 

 

28,4% 

2,2 

 

17,1% 

 

88,1% 

1,3% 

 

26,1% 

3,7% 

 

17,9% 

0,548 

 

 

0,472 

Kindkenmerken     

Jongen/ meisje 46,4% / 51,9% 52% / 43,7% 

 

0,070  

Zwangerschapsduur  

<32 weken  

32-36 weken  

>= 37 weken  

 

1,2% 

4,2% 

94,6% 

 

1,2% 

6,4% 

89,3% 

0,793 

Geboortegewicht  

<2500 gram  

>= 2500 gram  

 

5,1% 

94,9% 

 

6,3% 

93,7% 

0,859 

Geboorteland  

België 

Andere 

 

91,1% 

2,6% 

 

82,5% 

2,9% 

0,817 

Achtergrondgegevens (groot) ouder (kerngezin)    
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Pariteit biologische moeder 

- 1 

- 2 

- 3 

- >3 

  

 

25,8% 

48,9% 

15,6% 

9,7% 

 

31,4% 

49,4% 

13,2% 

6% 

0,005 

Leeftijd biologische moeder  (bij geboorte van het kind)  

<21 jaar 

21- 29 jaar  

>30 jaar  

 

 

1,3% 

43,9% 

54,8% 

 

2,1% 

40,0% 

58% 

 

0,496 

Geboorteland moeder / vader  

België  

Andere  

 

 

76,6% / 73,2% 

20,4%/23% 

 

 

 

84% / 82,4% 

16% / 17,6%  

0.096 / 0.058 

Geboorteland grootouder (ouders van moeder) / (ouder 

van vaders)  

België  

Andere 

 

 

68,9% / 68,9% 

26,4%/ 25,5% 

 

 

78% / 79,3% 

22%/ 20,7% 

 0.086/ 0.049 

Nationaliteit moeder / vader  

Belg  

Niet-Belg  

 

 

83,8%/ 86% 

15,7% / 14% 

 

91,4%/ 91,5% 

8,6% / 8,5%  

0.002 /0.049   

Etnische achtergrond moeder/ vader  

Belgisch  

Andere  

 

81,7%/ 78,7% 

18,3%/ 21,3% 

 

83,9% / 84,9% 

16,1%/ 15,1% 

0.744 / 0.129 

Opleiding moeder/vader  

<Hoger secundair onderwijs  

Hoger secundair onderwijs  

Hoger onderwijs  

Andere  

 

7% / 7,9% 

32,8%/ 49,3% 

60,3%/ 42,8% 

0%/ 0% 

 

12,5% 

27,5% 

58,5% 

1,6% 

0.046 / 0.017 

Werkstatuut moeder / vader  

Betaald werk  

Werkloos (onvrijwillig)  

Invaliditeit 

Huismoeder  

Andere (pensioen, ziekte, verlofstelsel, student..) 

 

74,4%/ 91,7% 

4%/ 4,8% 

1,8%/ 1,3% 

12,8%/ 0,4% 

7%/ 1,8% 

 

85,8%/ 95% 

2,3%/ 1,8% 

2%/ 0,7% 

7%/ 0,2% 

2,9%/ 1,5% 

<0.001 / 0,162 

Gegevens Referentiegezin     

Samenwoningsverband  

Tweeoudergezin (kerngezin)  

Eenoudergezin  

- Gescheiden  

- Co-ouderschap  

- Weduwe  

- Bewust 

Nieuw samengesteld gezin  

Andere (moeder- moeder, pleeggezin bij opa… )  

 

83,3% 

7% 

56,3%  

37,5% 

0% 

6,3% 

8,8% 

0,9% 

 

87,9% 

6,8% 

32% 

56% 

8% 

4% 

4,3% 

0,9% 

0,114 

 

0.271  

Taal moederfiguur/ vaderfiguur 

Nederlands 

Andere taal  

 

79,1%/ 79,6% 

20,9%/ 19,9%  

 

84,2% / 84,7% 

15,8%/ 15,3% 

0.394/ 0.176 
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Aantal kinderen in het gezin 

- 1  

- 2 

- 3 

- 4 

-  > 4   

 

 

21% 

48,5% 

18,8% 

5,2%  

6,5% 

 

22,5% 

56,3% 

14,5% 

4,3% 

2,5% 

0.075 

Aantal inwonende personen in gezin  

- 2 

- 3  

- 4 

- > 4  

 

 

3,1% 

19,7% 

47,6% 

29,6% 

 

3,4% 

20% 

54,5% 

22,1% 

0.053 

Gezin ontvangt schooltoelage  

- Ja 

- Nee  

 

18,1% 

81,9% 

 

 

13,6% 

86,4% 

0.061 

Gezin heeft een vaste huisarts  

- Ja  

- Nee  

 

 

95,2%  

4,8% 

 

 

96,9% 

3,1% 

0.290 

Omgeving     

Gemiddeld aantal halve dagen naar school per week  

9  

<9 

 

 

91,7% 

8,3% 

 

95% 

5% 

 

0.128  

*Hiervoor werd een ‘chi-kwadraattoets’ of de Fisher’s Exact test bij cellen met kleine (verwachte) aantallen gebruikt. 

 

In de interventiegroep werd het gebruikersoordeel door 166 ouders ingevuld. Waarbij 85% van de 

respondenten de biologische moeder was, 15% de biologische vader en 1% van de respondenten werd 

gemarkeerd als ‘andere’ (zus of grootmoeder). In totaal werden 31 vragenlijsten niet teruggebracht 

door de ouder na afloop van het consult. De reden is niet gekend.  

 

6.2 Care as usual (huidige manier van werken) 
 

In een eerste focusgesprek werd een globale evaluatie gemaakt van de huidige manier van werken 

(‘care as usual’) met als onderzoeksvraag ‘hoe organiseert men momenteel een kleuterconsult met 

ouders of hoe zal men dit schooljaar een kleuterconsult met ouders organiseren?  

Algemeen kan vastgesteld worden dat de manier waarop men het kleuterconsult met ouders 

organiseert (zal organiseren) en uitvoert (zal uitvoeren) heel divers is. Zo bijvoorbeeld maken enkele 

verpleegkundigen werkzaam in het CLB GO! gebruik van een vragenlijst ontwikkeld door de 

permanente ondersteuningscel (POC) van het CLB GO! (in afwachting van een gevalideerd instrument), 

anderen hebben geen ondersteunend instrument ter beschikking. De duurtijd die voorzien wordt voor 
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een consult met de ouder varieert van 15 minuten tot 1uur. Sommige verpleegkundigen kunnen 

terugvallen op een online-afspraken tool, anderen maken afspraken op papier, al dan niet met 

ondersteuning van de kleuterjuf of het secretariaat van het centrum.  

Verpleegkundigen geven aan dat het voorbereiden van een consult vaak even veel (tot meer) tijd kost 

dan de uitvoering van een consult maar dat deze werklast ervan wordt onderschat door collega’s en 

leidinggevende. De voorbereiding omvat onder meer het motiveren van de school om de organisatie 

ervan te ondersteunen, het informeren van leerkrachten over de manier van werken, het boeken van 

lokalen, het uitdelen en inzamelen van brieven, het opstellen en aanpassen van de planning via een 

online-tool of papier, het contacteren van ouders indien men geen reactie ontvangt of wanneer men 

niet is gekomen op de afspraak, ouderbrieven nalezen, het elektronisch LARS-dossier raadplegen, de 

vacccinatiestatus controleren en eventueel ouders contacteren bij ontbrekende vaccinaties. In een 

centrum helpt een secretariaatsmedewerker bij de planning en het uitdelen/inzamelen van de 

ouderbrieven. De meerderheid van de verpleegkundigen echter, neemt deze taak zelf op zich.  

De uitvoering van het consult gebeurt in sommige centra met de arts, in andere centra voeren 

verpleegkundigen het kleuterconsult met de ouder alleen uit. De kleuterconsulten vinden plaats op 

school en/ of op het centrum afhankelijk van het feit of de school een lokaal kan aanbieden. De tijd die 

men voorziet voor een consult met arts varieert tussen de 30 en 40 minuten, waarin de 

verpleegkundige ongeveer 10-20 minuten opneemt voor biometrische testen en eventueel het 

bevragen van enkele onderwerpen) en de arts ongeveer 15-20 minuten.  

De verpleegkundigen maken zich bezorgd over het volgende:  

- dat ze onvoldoende kennis hebben over de normale ontwikkeling van de kleuter; 

- dat ze geen antwoord kunnen bieden op de vragen van ouders; 

- dat teamleden die reeds overbevraagd zijn, geen gevolg kunnen bieden aan de noden van 

ouders; 

- dat ze niet weten wat te registreren in het elektronisch leerlingendossier (LARS); 

- dat ze overspoeld zullen worden door een veelheid aan vragen. 

De noden die de verpleegkundigen ervaren zijn:  

- een lokaal ter beschikking krijgen op school die de privacy garandeert; 

- over een internetverbinding beschikken als men op school werkt;  

- op een eenvoudige en uniforme manier een planning kunnen opmaken, zo mogelijk met een 

online tool; 

- begrip van de teamleden voor de omvangrijke opdracht van de verpleegkundige en de waarde 

ervan voor de preventieve leerlingenbegeleiding; 

- beschikken over een gevalideerde gespreksleidraad die helpt om een risico-inschatting te 

maken van het kind en de opvoedingscontext; 

- de opgemerkte risicofactoren dieper verkennen; 

- voldoende tijd krijgen om de kleuterconsulten te organiseren en uit te voeren; 

- afspraken over een uniforme manier van werken.  
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6.3 Resultaten aanvaardbaarheid, praktische haalbaarheid en behoeften 
 

Volgende resultaten worden toegelicht met betrekking tot de onderzoeksvragen naar a) de 

aanvaardbaarheid van het instrument voor de ouder en de verpleegkundige, b) de praktische 

haalbaarheid van het gebruik van de SPARK-36 tijdens een kleuterconsult voor de ouder en de 

verpleegkundige en c) de mate waarin de SPARK-36 voldoet aan de behoeften zowel van de ouder als 

van de verpleegkundige. De data werden voornamelijk verzameld uit de schriftelijke bevraging over 

het gebruikersoordeel aangevuld met de tijdsregistratie en een focusgesprek. De resultaten worden 

hieronder gerapporteerd.  

De resultaten over het competentiegevoel van de verpleegkundigen vormen een onderdeel van ‘de 

behoeften’ van de verpleegkundigen en omvatten een mix van kwantitatieve en kwalitatieve data. De 

verpleegkundigen ervaren immers de behoefte om het gesprek met de ouder tijdens het 

kleuterconsult op een kwaliteitsvolle en professionele manier te voeren. 

 

6.3.1 Resultaten aanvaardbaarheid  
 

Om de aanvaardbaarheid te onderzoeken werden 27 vragen, waaronder drie stellingen (uitspraken), 

opgenomen in het gebruikersoordeel voor de ouder en de verpleegkundige. Aan ouders werden 18 

vragen voorgelegd, aan de verpleegkundigen 9 vragen. De mate van aanvaardbaarheid van het gebruik 

van de SPARK-36 werd gescoord op een vijf-punten schaal. 

Tabel 3 geeft de frequentie van de antwoorden per antwoordcategorie weer ingevuld door de 

verpleegkundigen over de gebruiksvriendelijkheid van het instrument, de werklast en de 

nazorgtrajecten die het instrument genereert.  

Een meerderheid van verpleegkundigen is het ‘eens’ (11 verpleegkundigen) tot ‘volledig eens’ (vier 

verpleegkundigen) met de uitspraak dat het instrument gebruiksvriendelijk is om te hanteren tijdens 

een kleuterconsult. Vier verpleegkundigen coderen deze uitspraak als neutraal.  

Ook over de werklast die het instrument genereert, is de meerderheid het ‘eens’ tot ‘volledig eens’ dat 

dit aanvaardbaar is (12 verpleegkundigen). Zeven verpleegkundigen staan neutraal tegenover deze 

uitspraak.  

Het aantal nazorgtrajecten die het instrument genereert vindt ook de meerderheid (15 

verpleegkundigen, van wie 11 het ‘eens’ en vier het ‘helemaal eens’ zijn) aanvaardbaar en vier 

verpleegkundigen hebben hierover een neutrale mening.  

Geen van bovenstaande uitspraken werd met ‘helemaal oneens’ of ‘oneens’ beantwoord.  
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Tabel 3: Het gebruikersoordeel van de verpleegkundige (n=19) uitgedrukt in aantallen (en percentages) met betrekking tot 
de gebruiksvriendelijkheid van het instrument, de werklast en de nazorgtrajecten. 

n= 19 helemaal 

oneens  

oneens  neutraal  eens volledig eens 

Het instrument vind ik gebruiksvriendelijk om 

te hanteren tijdens een kleuterconsult met 

ouders  

0 0 4 (21,1%) 11 (57,9%) 4 (21,1%) 

De werklast die het instrument genereert 

vind ik aanvaardbaar (voorbereiding, 

uitvoering, nazorg)  

0 0 7 (36,8%) 10 (52,6%) 2 (10,5%) 

Het aantal nazorgtrajecten die de SPARK-36 

genereert vind ik aanvaardbaar 

0 0 4 (21,1%) 11 (57,9%) 4 (21,1%) 

 

Tabel 4 geeft het percentage per antwoordcategorie (met uitzondering van twee vragen zonder 

puntschaal) weer over het gebruikersoordeel ingevuld door de ouder en de verpleegkundige in het 

kader van de aanvaardbaarheid.  

Voor 97,6% van de ouders verliep het gesprek tijdens het consult prettig tot heel prettig en 4 ouders 

antwoordden met ‘gaat wel’ omdat ze de hoeveelheid vragen vervelend vonden. Niemand vond het 

gesprek ‘niet zo prettig’ of ‘niet prettig’.  

80,1% Van de verpleegkundigen scoorden het gesprek als prettig tot heel prettig, 16,3% als ‘gaat wel’ 

en 3,6% als minder prettig.  

Ouders zijn tevreden tot heel tevreden (97%) over wat er besproken werd tijdens het consult, en 

slechts 3% beantwoordt deze vraag met ‘gaat wel’. Ook over de manier waarop het gesprek verliep is 

de 98,8% ‘wel’ tot ‘heel tevreden’ en slechts 0,6% scoort de vraag met ‘het gaat wel’ en ‘niet zo 

tevreden’. ‘Helemaal niet tevreden’ wordt in geen van beide vragen aangeduid.  

Van de verpleegkundigen geeft 2,6% aan dat volgens hem/haar de ouder ‘niet zo tevreden’ was over 

het contactmoment, terwijl ze van mening zijn dat 28,6%, 59,2% en 9,7 % ‘redelijk tevreden’, 

‘tevreden’ of ‘heel tevreden’ was. 

Zelf zijn de verpleegkundigen voornamelijk ‘tevreden’ (59%) tot ‘heel tevreden’ (10%) over het 

contactmoment. Ongeveer één vierde (24,5%) is ‘redelijk tevreden’, 5,6% is ‘niet zo tevreden’ en 0,5% 

is ‘helemaal niet tevreden’.  

De hoeveelheid informatie die tijdens het consult werd gegeven, wordt door 78,8% van de ouders 

ervaren als ‘genoeg’, 18,8% vond dit ‘veel’ en 1,8% ‘te veel’, en 0,6% vond de hoeveelheid ‘een beetje 

weinig’.  

Vragen over opvoeding en verzorging van kinderen horen voor 86,7% van de ouders thuis bij een 

kleuterconsult met ouders. Voor 9,1% is dit niet noodzakelijk, 1,8% vindt dat dit niet past en 2,4% weet 

het niet.  
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Tabel 4: Vragen en antwoorden van de verpleegkundigen en de ouders uitgedrukt in percentages over de aanvaardbaarheid 
van het instrument tijdens een kleuterconsult.  

 
niet prettig 

(%) 

niet zo prettig 

(%) 

gaat wel (%) wel 

prettig (%) 

heel prettig (%) 

Gebruikersoordeel ouder (n=166) 

Hoe prettig verliep het gesprek?  0 0 2,4 52,1 45,5 

Gebruikersoordeel VPK (n=197) 

Hoe prettig verliep het gesprek volgens 

jou? 

0,5 3,1 16,3 69,4 10,7 

 

 
hoeveelheid 

vragen (%) 

tijdsgebrek 

tijdens 

consult (%) 

geen 

bruikbare 

adviezen 

(%) 

VPK was 

gehaast 

(%) 

VPK ging niet / 

onvoldoende in 

op mijn 

verhaal/zorgen 

/ noden (%) 

Gebruikersoordeel ouder (n=166) 

Indien ‘niet prettig’, ‘niet zo prettig’ of 

‘gaat wel’ aangeduid:  

Wat vond u vervelend aan het gesprek?  

100 0 0 0 0 

 
 

niet tevreden 

(%) 

niet zo 

tevreden (%) 

het gaat wel 

(%) 

wel 

tevreden 

(%) 

heel tevreden 

(%) 

Gebruikersoordeel ouder (n=166) 

Hoe tevreden bent u over wat er 

besproken is tijdens dit contactmoment? 

0 0 3 57,6 39,4 

Hoe tevreden bent u over de manier 

waarop het gesprek verliep? 

0 0,6 0,6 51,5 47,3 

  
Helemaal niet 

tevreden (%) 

niet zo 

tevreden (%)  

redelijk 

tevreden 

(%)  

tevreden 

(%)  

heel tevreden 

(%)  

Gebruikersoordeel VPK (n=197) 

Hoe tevreden waren, naar jouw mening, 

de ouders over het contactmoment?  

0 2,6 28,6 59,2 9,7 

Hoe tevreden ben je zelf over het 

contactmoment? 

0,5 5,6 24,5 59,2 10 

 

 
helemaal niet 

(%) 

niet zo (%) gaat wel (%) veel (%) heel veel (%) 

Gebruikersoordeel ouder (n=166) 

Hoe voelde u zicht tijdens het gesprek? 

serieus genomen  

 

0 

 

0,6 

 

0,6 

 

51,5 

 

47,3 

ontspannen  0,6 0,6 4,2 54,5 40 

Gebruikersoordeel VPK n=197) 

Heb je de ouder tijdens het consult op 

zijn/haar gemak kunnen stellen?  

2 2 32,1 51,5 12,2 
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In hoeverre voelde je jezelf gehaast 

tijdens het gesprek? 

49,5 33,7 15,3 1 0,5 

In hoeverre voelde je jezelf ontspannen 

tijdens het gesprek? 

1,5 6,1 28,6 43,9 19,9 

 
 

te weinig (%) een beetje 

weinig (%) 

Genoeg 

(%) 

veel (%) te veel (%) 

Gebruikersoordeel ouder (n=166)      

Wat vond u van de hoeveelheid 

informatie die tijdens het gesprek 

gegeven werd?  

0 0,6 78,8 18,8 1,8 

  
ja (%) niet noodzakelijk 

(%) 

Neen (%)  Ik weet het niet 

(%)  

Gebruikersoordeel ouder (n=166) 

Vindt u dat vragen over opvoeding en verzorging 

van kinderen thuis horen bij een kleuterconsult 

met ouders? 

86,7 9,1 1,8 2,4 

 

Tabel 5 geeft het oordeel van ouders over eventuele toekomstige consulten volgens de SPARK-

methode, gescoord een vijf-puntenschaal, en wie men zal raadplegen bij toekomstige vragen.  

Zeven op tien (71,7%) van de ouders stelt toekomstige consulten met de SPARK-36 op prijs, waarvan 

37% dit voor ‘elk toekomstig consult’ vindt, 32, 3% bij ‘elk consult in het lager onderwijs’ en 2,4% ‘in 

het secundair onderwijs’. Een minderheid van ouders vindt dit ‘niet nodig’ (16,5%) of ‘weet het niet’ 

(11,6%).  

Indien deze ouders in de toekomst opvoedingsvragen hebben over hun kleuter dan zullen zij in de 

eerste plaats de school raadplegen (67,3%), gevolgd door vrienden/familie (63,9%), de CLB-

verpleegkundige (61,4%), de huisarts (50%), internet (24,4%) en andere bronnen (12%) waaronder de 

kinderarts, collega of boeken.  

Tabel 5: Vragen en antwoorden van de ouders uitgedrukt in percentages over eventuele toekomstige consulten volgens de 
SPARK-methode en wie men zal raadplegen bij toekomstige vragen. 

 
ja, bij elk toekomstig 

consult (%) 

ja, bij elk consult 

in het lager 

onderwijs (L1, 

L4, L6) (%) 

ja, bij elk consult 

in het 3de 

secundair 

onderwijs (%) 

neen, vind 

ik niet nodig 

(%) 

weet ik 

niet (%) 

Gebruikersoordeel ouder (n=166) 

Zou u meer consulten op deze 

manier op prijs stellen? 

37 32,3 2,4 16,5 11,6 

Gebruikersoordeel ouder (n=166) 

Als u in de toekomst opvoedingsvragen heeft voor uw kleuter, wie zou u dan 

willen raadplegen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

% 

de school  67,3% 

vrienden of familie (%) 63,9% 
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de CLB-verpleegkundige 61,4% 

huisarts  50% 

internet 24,7%  

andere  12% (kinderarts, collega, boeken)  

 

Ouders hebben veel tot heel veel vertrouwen in de deskundigheid van de verpleegkundige (98,8%). Zij 

voelen zich goed beluisterd door de verpleegkundige (100%) (Tabel 6). 

Bijna elke ouder vindt dat men voldoende ingaat op hun verhaal/vragen of zorgen, met 39,2% ‘veel’ 

en 58,4% ‘heel veel’, slechts 1,8% scoort dit ‘gaat wel’ en 0,6% ‘helemaal niet’. Niemand scoort dit ‘niet 

zo’. 

De meerderheid (59,8%) voelde zich ‘heel veel’ begrepen door de verpleegkundige en 39,8% voelde 

zich ‘veel’ begrepen, 2,4% scoort dit ‘gaat wel’ en niemand scoort dit ‘niet zo’ of ‘helemaal niet’.  

Tabel 6: Her gebruikersoordeel van de ouders (n=166). Vragen en antwoorden uitgedrukt in percentages met betrekking tot 
de mening van de ouder over de verpleegkundgen tijdens het consult met de SPARK-36.  

Geef aan wat het best met uw mening over 
de CLB-verpleegkundige tijdens dit consult 
overeen komt. 

helemaal niet 

(%)  

niet zo (%) gaat wel 

(%) 

veel (%) heel veel 

(%) 

Had u vertrouwen in de deskundigheid van 

de verpleegkundige?  

0 0 1,2 51,2 47,6 

Had u het gevoel dat de verpleegkundige 

naar u luisterde?  

0 0 0 33,1 66,9 

Ging de verpleegkundige voldoende in op 

het verhaal/vragen zorgen?  

0,6 0 1,8 39,2 58,4 

Moedigde de verpleegkundige u aan om uw 

verhaal/ zorgen/ te vertellen?  

0,6 0 3 41,6 54,8 

Voelde u zich begrepen door de 

verpleegkundige? 

0 0 2,4 39,8 57,8 

In hoeverre heeft u het gevoel gehad dat de 

verpleegkundige uw antwoorden wilde 

beïnvloeden? 

72,7 14,5 2,4 4,2 6,7 

Waren er momenten dat de 

verpleegkundige meer wilde weten uit uw 

persoonlijk leven dan dat u er zelf over 

wenste te zeggen? 

74,1 15,1 6 1,8 3 

 

6.3.2 Resultaat praktische haalbaarheid 
 

Om de praktische haalbaarheid in kaart te brengen werd o.a. gevraagd aan de verpleegkundigen om 

na het gesprek de gemiddelde tijdsduur van het gesprek en de totale tijdsduur van het consult te 

registeren op het ‘invulblad verpleegkundigen’ zowel voor de controlegroep als de interventiegroep. 

Een gesprek met als doel een inschatting te maken over de ontwikkeling en de opvoedcontext duurt 

in de controlegroep gemiddeld 22,5 minuten en in de interventiegroep (met SPARK-36) gemiddeld 36,4 
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minuten (gemeten na de derde trainingssessie). De totale tijdsduur van het consult (onthaal, info over 

de studie, biometrische testen en een afronding) geanalyseerd na de derde trainingssessie duurt 

gemiddeld 34,1 min in de controlegroep en 49,7 minuten in de interventiegroep.  

Tabel 7 presenteert de tijdsregistratie van a) het gesprek en b) de totale tijdsduur voor de 

controlegroep en de interventiegroep. Dit na de derde trainingssessie.  

Tabel 7: De tijdsregistratie van a) het gesprek en b) de totale tijdsduur voor de controlegroep en de interventiegroep. 
 

gemiddelde 

(minuten)  

mediaan 

(minuten) 

Standaardafw 

(minuten)  

minimum 

(minuten)  

maximum 

(minuten)  

Controlegroep (n=235)  
     

Duurtijd gesprek (n=228) 22,5 20 10,0 8 60 

Contacttijd ouder (inclusief gesprek) 

(n=228)  

34,1 30 11,2 15 70 

Interventiegroep (n=561)) 
     

Na de derde trainingssessie (n=131) 
     

Duurtijd gesprek (n=128) 36,4 35 12, 8  10 70 

Contacttijd ouder (incl. gesprek) 

(n=126)  

49,7 50 13,2 20 90 

 

Er waren twee verpleegkundigen die samen het consult uitvoerden, waarbij één verpleegkundige het 

gesprek deed en de andere de biometrische testen uitvoerde. Wanneer we de tijdsduur van deze 

verpleegkundigen excluderen uit de dataset dan neemt de tijdsduur van een gesprek licht toe tot 

gemiddeld respectievelijk 23,8 minuten en 36,9 minuten voor de controlegroep en de interventiegroep 

(na de derde trainingssessie). Voor de contacttijd met de ouder betekent dit een gemiddelde tijdsduur 

van respectievelijk 36,9 minuten en 50,5 minuten voor de controlegroep en de interventiegroep (tabel 

8).   

Tabel 8: De tijdsregistratie van a) het gesprek en b) de totale tijdsduur voor de controlegroep en de interventiegroep 
exclusief de twee verpleegkundigen die een consult gezamenlijk uitvoeren. 

 
gemiddelde 

(minuten) 

mediaan 

(minuten) 

standaardafw 

(minuten)  

minimum 

(minuten)  

maximum 

(minuten)  

Controlegroep (n=209)      

Duur gesprek (=203) 23,8 20 11 9 85 

Contacttijd ouder (=146)  36,9 35 11,7 10 85 

Interventiegroep (n=505) 
     

Na de derde trainingssessie 
(n=119) 

     

Duur gesprek (=118) 36,2 35 13,2 10 70 

Contacttijd ouders (=116) 50,5 50 13,3 20 90 

 

De praktische haalbaarheid van het gebruik van de SPARK-36 werd gemeten aan de hand van stellingen 

die opgenomen zijn in het gebruikersoordeel, waarvan twee gericht aan de verpleegkundige en één 

gericht aan de ouders, te scoren op een vijf-punten schaal.  
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Tabel 9 geeft de antwoordverdeling van de verpleegkundigen. Resultaten worden uitgedrukt in 

absolute aantallen omdat het slechts gaat over 19 verpleegkundigen die de vragenlijst eenmalig 

invulden. De tabel geeft ook het valide percentage antwoorden per antwoordcategorie weer over de 

ouderbevraging (n=166) in kader van de praktische haalbaarheid.  

Negen verpleegkundigen vinden het haalbaar om het consult uit te voeren zoals omschreven in het 

Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) met betrekking tot de opdrachten van het CLB (inclusief gesprek 

en de biometrische testen). Vier verpleegkundigen staan neutraal tegenover deze stelling en voor vijf 

verpleegkundigen is dit niet haalbaar. Een vervolgconsult plannen binnen deze 30-40 minuten wordt 

door vijf verpleegkundigen neutraal gescoord en verder is een evenwichtige verdeling over beide 

zijden te zien.  

Wanneer gepeild wordt naar de haalbaar voor de ouder om zich vrij te maken voor hun kind, vindt 

ongeveer 72% het praktisch haalbaar en 22% reageerden hierop neutraal.  

Tabel 9: Vragen en antwoorden over de praktische haalbaarheid van het consult voor verpleegkundige (uitgedrukt in 
aantallen) en de ouder (uitgedrukt in percentages). 

 Helemaal 

niet waar  

(aantal)  

Niet waar 

(aantal)  

Neutraal 

(aantal)  

 

Waar 

(aantal)  

 

Helemaal 

waar 

(aantal ) 

Verpleegkundigen (n=19) 

Het is mogelijk om binnen de 30-40 minuten het 

consult van de 1ste kleuter uit te voeren zoals 

omschreven in het opdrachten besluit van de 

Vlaamse regering. 

 

 

 

1  

 

 

 

4  

 

 

 

5 

 

 

 

7 

 

 

 

2 

Het is mogelijk om binnen de 30-40 minuten een 

vervolgconsult te plannen met de ouder.  

 

1 

 

6 

 

5 

 

6 

 

1 

Ouderbevraging (n=166)       

Het was haalbaar om me vrij te maken voor het CLB-

consult van mijn kind 

 

0,6% 

 

4,2% 

 

22,9% 

 

49,4% 

 

22,9% 

 

De tijdsregistratie werd tijdens het tweede focusgesprek op 2 juli 2019 uitgebreid besproken. Hierbij 

geven de deelnemers aan dat het invullen van een gemiddelde tijd geen evidente opdracht was 

omwille van diverse redenen: a) de biometrische testen worden wel eens tijdens het gesprek 

uitgevoerd wat het moeilijk maakt om een gemiddelde tijd te registeren per onderdeel, b) men soms 

reeds nazorg start tijdens het consult (info/advies geeft) en dit onder gespreksvoering registreert, c) 

men dit niet met de klok kan timen en d) men administratie opneemt in de algemene tijd van het 

consult.  

Met de groep wordt een consensus bekomen over een gemiddelde tijdsindeling van een kleuterconsult 

met ouders:  

• Introductie: 3-5 minuten  

• Gesprek SPARK: 20-30 minuten (kaart 1 t.e.m. kaart 3)  

• Biometrische testen: maximaal 10 minuten  
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• Afronding (incl. administratie): 5-7 minuten 

• Bijkomende vragen voor onderzoeksdoeleinden ‘invulblad vpk’ (5-7 minuten)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadertekst 3: Uitspraken van de verpleegkundigen tijdens het laatste focusgesprek.  

 

6.3.3 Resultaten behoeften  
 

Om de mate waarin de gespreksleidraad voldoet aan de behoefte van de ouder en de verpleegkundige 

te meten werden 15 vragen opgenomen waar van 4 stellingen in het gebruikersoordeel voor a) de 

ouder en b) de verpleegkundigen.  

Tabel 10 geeft de percentages antwoorden weer per antwoordcategorie op een vijf-puntenschaal 

ingevuld door de ouder en/of de verpleegkundige. De resultaten worden samen voorgesteld omdat de 

vragen over vergelijkbare aspecten gaan.  

De voornaamste reden waarom ouders ingaan op de uitnodiging voor het kleuterconsult, is omdat 

men expliciet uitgenodigd wordt (77,7%), om te weten of de ontwikkeling van hun kind normaal 

verloopt (24,1%), om informatie uit te wisselen (14,5 %), uit nieuwsgierigheid (12,7%) en om advies te 

krijgen (9,6%).  

De verpleegkundigen hebben de indruk dat het voor de meerderheid (77,6%) van de ouders ‘redelijk’ 

tot ‘heel duidelijk’ is wat er tijdens het kleuterconsult aan bod komt.  

Algemeen gaf 92,2% van de ouders aan dat de onderwerpen die voor hen van belang zijn (voldoende) 

aan bod zijn gekomen tijdens het consult. Voor 7,8% van de ouders werden bepaalde onderwerpen 

onvoldoende of niet besproken zoals lengte, gewicht, gehoor, visus en onderwijskeuze.  

Enkele uitspraken hieromtrent tijdens het focusgesprek:  

“Wanneer we enkel kijken naar het doorlopen van kaart 1 t.e.m. kaart 3 van de SPARK-36, dan is een 
gesprek haalbaar binnen de 20-30 minuten. Het invulblad vraagt meer tijd en ook het bespreken en 
bevragen van de toestemming tot deelname aan het onderzoek.”  

“Gelieve voorzichtig om te gaan met het gegeven dat de SPARK-36 haalbaar is binnen de 20-30 minuten. 
We zijn bang dat dit verkeerdelijk de indruk zal geven dat consulten op een half uur afgerond zijn. Want 
een consult omvat veel meer en ook veel ongeziene werktijd. Werktijd in voorbereiding en afwerking. 
Tijd die niet wordt meegerekend in het toekennen van het aantal onderzoeken die moeten uitgevoerd 
worden per verpleegkundige.” 

“Een consult afronden in 40 minuten is normaal gezien haalbaar.” 

“Met de leidraad ontwikkeld door de Permanente Ondersteuningscel (van het CLB-GO!) duurde het 

gesprek vaak ook even lang.”  
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Negen op tien (90,3%) ouders vindt de geboden informatie ‘wel bruikbaar’ tot ‘erg bruikbaar’, voor 

0,6% is het onvoldoende en 9, 1% scoort tussenin. De verkregen informatie is voor vier op tien ouders 

(41,8%) ‘ruim voldoende’ op hen afgestemd, voor 38,8% ‘voldoende’ en voor 19,4% ‘goed afgestemd’ 

op wat men wilde. Niemand gaf aan dat de info helemaal niet tot niet bruikbaar is. 

De komende kleuterperiode van hun kind gaan 64,8% van de ouders met vertrouwen tegemoet, 1,8 % 

voorziet problemen, 30,3% voorziet geen problemen en 3,6% weet het niet. Twee derde (66,7%) van 

de verpleegkundigen geeft aan dat het consult ‘redelijk’ tot ‘heel veel’ heeft bijgedragen tot het inzicht 

van de ouders op de voorliggende kleuterperiode. Voor 2% van de verpleegkundigen heeft dit 

‘helemaal niet’ bijgedragen en voor 31,1% heeft dit ‘een beetje’ bij gedragen.  

Voor 46,7% van de ouders leidt het consult helemaal niet tot een aanpassing van de opvoeding en 

verzorging van hun kind. Voor 53,1% is dit wel het geval.  

Bij de stelling ‘het gesprek met de verpleegkundige bracht mijn kind goed in beeld’ antwoordde 88% 

van de ouders ‘waar’ tot ‘zeker waar’, 11% van de ouder antwoordde ‘neutraal’ op deze stelling en 

voor 0,6% was die ‘niet waar’. ‘Helemaal niet waar’ werd niet gemarkeerd. Vervolgens antwoordde 

82,8% van de ouders dat het ‘waar’ tot ‘zeker waar’ is dat men met het gesprek het gezinsbeeld goed 

in beeld krijgt, 15,1% antwoordde ‘neutraal’ en 1,2 % vond dit ‘niet waar’. ‘Helemaal niet waar’ werd 

niet gemarkeerd.  

Voor 75,5% van de gesprekken voelden de verpleegkundigen zich veel tot heel veel ondersteund 

door de SPARK-36. Voor 22,4% van de gesprekken werd ‘redelijk wat’ steun ervaren en voor 1,5% van 

de gesprekken werd ‘niet zoveel’ ondersteuning ervaren. De antwoordmogelijkheid ‘helemaal niet’ 

werd niet gemarkeerd.  

Tabel 10: Vragen en antwoorden uitgedrukt in percentages over de behoeften van de ouder(n=166 gesprekken) en de 
verpleegkundigen (n=197 gesprekken).  

 
u wilde advies  u wilde info 

uitwisselen 

over uw kind 

en over 

opvoeden  

u wilde 

weten of 

de 

ontwikkeli

ng 

normaal 

was 

geen speciale 

reden, ik kom uit 

nieuwsgierigheid 

naar het consult  

ik werd 

uitgenodigd 

en ik ben 

gekomen  

andere 

reden  

Gebruikersoordeel ouder (n=166) 

Wat waren voor u de redenen 

om op de uitnodiging voor het 

consult samen met uw kind op 

het CLB in te gaan? (meerdere 
antwoordmogelijkheden)  

9,6 14,5 24,1 12,7 77,7 2,4 

  
helemaal niet 

(%) 

niet zo (%) redelijk (%) wel (%)  helemaal 

(%) 

Gebruikersoordeel VPK (n=197) 
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Heb je de indruk dat het voor de ouder bij het 

begin van het gesprek duidelijk was, wat er 

tijdens het consult in de eerste kleuter aan de 

orde kon komen?  

3.6 18.9 30.6 39.3 7.7 

 

 
nee (%)  Ja (%)  Ja, specifieer 

Gebruikersoordeel ouder (n=166) 

Zijn er onderwerpen, die u belangrijk vond, die 

tijdens dit consult niet of onvoldoende aan bod 

zijn gekomen?  

92, 2  7, 8 Lengte, gewicht, 

oren, ogen, 

onderwijskeuze 

 
 

helemaal 

niet 

bruikbaar 

(%)  

niet zo 

bruikbaar (%)  

er 

tussenin 

(%)  

wel 

bruikbaar 

(%) 

erg 

bruikbaar 

(%) 

Gebruikersoordeel ouder (n=166) 

Was deze info bruikbaar?  0 0,6 9,1 77 13,3 
 

Helemaal 

niet 

afgestemd  

(%) 

niet zo 

afgestemd (%) 

voldoende 

afgestemd 

(%)  

ruim 

voldoende 

afgestemd 

(%)  

goed 

afgestemd 

(%)  

Gebruikersoordeel ouder (n=166) 

Was deze informatie afgestemd op wat u wilde?  0 0 38,8 41,8 19,4 
 

 
ik voorzie 

moeilijkhed

en (%)  

ik voorzie 

geen 

problemen 

(%)  

ik zie deze periode 

met vertrouwen  

tegemoet (%)  

ik weet het niet 

(%) 

Gebruikersoordeel ouder (n=166) 

Hoe ziet u de komende kleuterperiode van uw 

kind?  

1,8 30,3 64,2 3,6 

 
 

helemaal 

niet (%) 

niet zo (%) redelijk 

(%)  

veel (%) heel veel (%)  

Gebruikersoordeel VPK (n=197)      

Heeft het contactmoment, naar jouw mening, 

bijgedragen aan het inzicht van de ouders op de 

voor hun liggende kleuterperiode van hun kind?  

2 31,1 53,1 12,2 1,5 

 
 

helemaal 

niet (%)  

een beetje (%)  redelijk 

(%)  

veel (%)  heel veel (%)  

Gebruikersoordeel ouder (n=166)      
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Zal u op basis van dit gesprek de opvoeding of 

verzorging van uw kind aanpassen/ 

veranderen? Heeft dit gesprek bijgedragen aan 

hoe u de opvoeding en verzorging van uw kind 

gaat aanpakken?  

46,7 37,3 9,7 5,5 0,6 

 
 

helemaal 

niet waar 

(%) 

niet waar (%) neutraal 

(%) 

waar (%) zeker waar 

(%) 

Gebruikersoordeel ouder (n=166)      

Het gesprek met de verpleegkundige bracht 

mijn kind goed in beeld. (zo leerde de 

verpleegkundige uw kind kennen)  

0 0,6 11,4 68,7 19,3 

Het gesprek met de verpleegkundige bracht 

mijn gezin goed in beeld (zo leerde de 

verpleegkundige de gezinscontext kennen) 

0 1,2 15,1 67,1 15,7 

      
 

helemaal 

niet (%)  

niet zo(%)  redelijk 

(%) 

veel (%)  heel veel (%)  

Gebruikersoordeel VPK (n=197)      

In hoeverre gaf de SPARK-36 ondersteuning aan 

het gesprek van dit kleuterconsult met de 

ouder? 

0,5 1,5 22,4 57,1 18,4 

 

In tabel 11 worden de antwoorden weergegeven van twee vragen voor verpleegkundigen over de mate 

waarin SPARK bijgedragen heeft aan het verzamelen van informatie over de onderwerpen die van 

belang zijn bij de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Hiermee draagt het gesprek met de SPARK-

36-leidraad bij aan een effectieve invulling van het kleuterconsult.  

De onderwerpen van de SPARK-36 hebben in meer dan de helft (60%) van de gesprekken informatie 

opgeleverd, waarvan de verpleegkundigen vermoeden dat men deze info zonder SPARK-36 niet te 

weten was gekomen. Alle 16 domeinen werden hierbij gescoord. De domeinen die het vaakst werden 

aangeduid zijn: gezinszaken (23,4%), sociale contacten (20,8%), woon- en leefsituatie (15,2%), 

opvoeding (13,7)%, ontwikkelingsstimulering en onderwijsvoorbereiding (12,7%), gedrag (7,4%), 

emotionele ontwikkeling (6,9%).  

Volgende redenen geven verpleegkundigen op waarom het gebruik van de SPARK-36 extra informatie 

oplevert: 

(a) vanzelfsprekend werd voor de verpleegkundige door het volgen van de structuur (41,8%) ,  

(b) deze onderwerpen er voor de ouder vanzelfsprekend bij hoorden door het volgen van de structuur 

(41,8%),  

(c) door het benoemen van voorbeelden bij het beschrijven van de onderwerpen (27,6%),  

(d) dankzij het doorvragen (23%),  

(e) door het vragen naar de beleving van de ouder (21,9%),  
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(f) omdat de onderwerpen anders niet standaard bevraagd werd bij elke ouder (21,9%),  

(g) door wat geobserveerd werd, is men op het onderwerp ingegaan’ (8,2%).  

 

Tabel 11: Onderwerpen die extra info hebben opgeleverd door het gesprek te voeren met de SPARK-36 en de reden waarom. 
Vraag en antwoord uit het gebruikersoordeel verpleegkundigen uitgedrukt in percentage van het aantal gesprekken.  

Gebruikersoordeel VPK  

Zijn er één of meerdere onderwerpen vanuit de SPARK die jou informatie hebben opgeleverd 
waarvan je het vermoeden hebt dat je deze info anders niet te weten was gekomen. (meerdere 
antwoorden mogelijk)  

% 

alles is aan bod geweest 40 

samenvatting periode peutertijd en overgang naar de school 3,7 

gezondheid 4,8 

motorische ontwikkeling 3,7 

taal-, spraak- en denkontwikkeling 4,8 

taalgebruik ouders tweede taal (indien van toepassing) 1,6 

emotionele ontwikkeling 6,9 

gedrag van het kind 7,4 

omgang met anderen 4,2 

aanpak van opvoeden 14,3 

ontwikkelingsstimulering en onderwijsvoorbereiding 13,2 

school, buitenschoolse opvang 10,6 

vrijetijdsbesteding 12,2 

woon-en leefsituatie 15,9 

sociale contacten en informele steun 21,7 

zorgen aangegeven door anderen 3,7 

gezinszaken  24,3 

iets vergeten 0,5 

ander onderwerp 2,6 
 

Heb je een idee hoe dit komt? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Ik heb geen extra info gekregen door het vraaggesprek van de SPARK-36 1,5 

Door het benoemen van voorbeelden bij het beschrijven van het onderwerp 27,6 

Door het vragen naar de beleving van de ouder  21,9 

Door het doorvragen 23 

Door wat ik observeerde, ben ik op dit onderwerp ingegaan 8,2 

Dit/deze onderwerp(en) vroeg ik anders niet standaard bij elke ouder 21,9 

Door het volgen van de SPARK-36 werd het bespreken van dit/deze onderwerpen voor mij van 

zelfsprekend  

41,8 
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Ik heb de indruk dat door het volgen van de SPARK-36 het bespreken van dit/deze onderwerp(en) 

er voor de ouder vanzelfsprekend bij hoorde 

41,8 

Andere   0 

 

Tabel 12 geeft de frequentie weer van de antwoorden per antwoordcategorie van een vijf-

puntenschaal ingevuld door de verpleegkundige over de mate waarin de SPARK de verpleegkundigen 

ondersteunt in het maken van de risico-inschatting en tegemoet komt aan een betere gespreksvoering.  

De meerderheid van de verpleegkundigen (12 van de 19) is het ‘ermee eens’ dat SPARK-36 hen 

ondersteunt in het maken van een risico-inschatting. De zeven resterende verpleegkundigen zijn het 

hier ‘volledig mee eens’. Niemand vindt deze stelling ‘helemaal oneens’, ‘oneens’ of ‘neutraal’.  

De meerderheid van de verpleegkundigen (11 van de 19) is het ‘volledig’ eens met de stelling dat de 

SPAKR-36 tegemoet komt aan een behoefte tot een betere gespreksvoering. Acht verpleegkundigen 

zijn het ‘eens’ met de stelling. Niemand vindt deze stelling ‘helemaal oneens’, ‘oneens’ of ‘neutraal’. 

Tabel 12: SPARK-36 stelling en antwoord gebruikersoordeel verpleegkundigen uitgedrukt in aantallen (n=19).  

Gebruikersoordeel VPK  helemaal 

oneens 

oneens neutraal  eens  volledig eens 

De SPARK-36 helpt me om een onderscheid 

te maken tussen kinderen met een laag-, 

verhoogd-, hoog risico 

0 0 0 12 

(63,2%) 

7 (36,8%) 

de SPARK-36 komt tegemoet aan een 

behoefte tot een betere gespreksvoering  

0 0 0 8 

(42,1%) 

11 (57,9%) 

 

“De SPARK maakt het gemakkelijk om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken. De thema’s zitten er 
sowieso in , het maakt het logisch, het zit het pakketje”  

Kadertekst 4: Een uitspraak door een verpleegkundige tijdens het laatste focusgesprek.  

 

Resultaten competentiegevoel van de verpleegkundige als behoefte  
 

Het competentiegevoel van de verpleegkundige werd bevraagd via (1) het gebruikersoordeel voor de 

verpleegkundigen, (2) een specifieke bevraging ‘competentiegevoel’ die in de loop van het 

onderzoeksproject drie keer werd afgenomen en (3) het tweede focusgesprek. Hieronder worden de 

resultaten weergegeven. 

Het gebruikersoordeel voor de verpleegkundigen bevatte zes vragen die betrekking hebben op het 

competentiegevoel van de verpleegkundigen. Tabel 13 geeft deze vragen weer. 

Verpleegkundigen geven aan dat dat ze in staat waren om afstemming te vinden met de ouder over 

de inhoud van het consult.  
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Gedurende bijna alle gesprekken (ongeveer 77%) nam de ouder actief deel aan de conversatie. Men 

geeft aan bij 1 op 5 van de gesprekken de ouder ‘niet zo’ tot ‘helemaal niet’ te hebben aangemoedigd 

om actief deel te nemen. 

 

Tabel 13: Vragen en antwoorden uitgedrukt in percentages met betrekking tot het competentiegevoel van de 
verpleegkundigen (n=19).  

 
helemaal niet 

(%) 

niet zo 

(%) 

redelijk (%) veel 

(%)  

heel 

veel 

(%)  

Was er volgens jou, bewuste afstemming tussen de 

ouder en jezelf over wat er aan de orde zou komen 

tijdens het gesprek? (Hiermee gepaard dat ouders 

weten dat ze het recht hebben om over bepaalde 

zaken niet te praten.)  

0 1 36,7 55,6 6,7 

Hoe actief was de ouder in de conversatie  0,5 4,1 21,4 45,9 28,1 

In hoeverre heb je de ouder aangemoedigd om actief 

deel te nemen?  

2 20,9 46,9 25,5 4,6 

Heb je de ouder tijdens het consult op haar/ zijn 

gemak kunnen stellen?  

2 2 32,1 51,5 12,2 

In hoeverre voelde je je gehaast tijdens het gesprek  49,5 33,7 15,3 1 0,5 

In hoeverre voelde je jezelf ontspannen tijdens het 

gesprek  

1,5 6,1 28,6 43,9 19,9 

 

Gedurende de trainingsperiode werd het competentiegevoel van de verpleegkundigen drie keer 
bevraagd. Na de vierde trainingssessies werden volgende resultaten geregistreerd (door 19 

verpleegkundigen):  

Stelling 1: ‘de handleiding geeft voldoende houvast’: 6 verpleegkundigen zijn het hier ‘volledig mee 

eens’ en 13 verpleegkundigen zijn het ‘hiermee eens’. Niemand scoort dit ‘helemaal oneens’, ‘oneens’ 

of ‘neutraal’.  

Stelling 2: ‘Ik voel me competent om de leidraad te gebruiken’: 3 verpleegkundigen zijn het hier 

‘volledig mee eens’, 14 verpleegkundigen zijn het ‘hiermee eens’ en 2 verpleegkundigen scoren dit 

‘neutraal’. Niemand is het ‘helemaal oneens’ of ‘ oneens’.  

Stelling 3: ‘De trainingssessies hebben bijgedragen om gesprekken kwaliteitsvol te kunnen 
uitvoeren’: 8 verpleegkundigen scoren deze uitspraak als ‘heel veel’ en 11 verpleegkundigen scoren 

dit als ‘veel’. Niemand is het ‘heel weinig’, ‘weinig’ of ‘neutraal’.  

Stelling 4: ‘De trainingssessies hebben me als professional sterker gemaakt’: 7 verpleegkundigen zijn 

het hiermee ‘volledig eens’ en 12 verpleegkundigen zijn het hiermee ‘eens’. Niemand scoort deze 

stelling ‘helemaal oneens’, ‘oneens’, ‘neutraal’.  

Bij de start van de trainingssessie werd er gepeild naar de onderwerpen waarin men zich competent 

voelt om in gesprek te treden met de ouder. Hierbij voelen verpleegkundigen zich reeds (zeer) 
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competent in onderwerpen die het kind betreffen (zoals gezondheid, motorische ontwikkeling, 

voorbije periode, taal-spraak en denkontwikkeling). Bij de domeinen ‘sociale contacten en informele 

steun’, ‘taal-spraak en denkontwikkeling’ en ‘gezinszaken’ geeft telkens één verpleegkundigen aan dat 

ze zich hierin ‘helemaal niet competent’ voelt. Bij de domeinen ‘ontwikkelingsstimulering en 

onderwijsvoorbereiding’, ‘woon-en leefsituatie’ voelen twee verpleegkundigen zich ‘niet competent’.  

Na de vierde trainingssessie is er globaal een toename in competentiegevoel voor alle domeinen. Voor 

alle domeinen scoort de (grote) meerderheid van de verpleegkundigen zich ‘competent’ tot ‘zeer 

competent’. Geen enkel domein wordt gescoord als ‘helemaal niet competent’. De domeinen 

‘ontwikkelingsstimulering en onderwijsvoorbereiding’, ‘vrijetijdsbesteding’, sociale contacten en 

informele steun’ worden alleen door één verpleekgundige als ‘niet competent’ gescoord. Bij de 

domeinen ’woon-en leefsituatie’ en ‘gezinssituatie’ voelen twee verpleegkundigen zich ‘niet 

competent’.   .  

De verpleegkundigen geven volgende noden aan:  

- Ze willen verder ervaring opdoen in het gebruik van de SPARK  

- Ze willen ervaringen in groep kunnen delen  

- Ze hebben nood aan bijscholing over de normale ontwikkeling van een kleuter  

- Ze wensen bijscholing in gesprekstechnieken, vooral dan het leren afronden van gesprekken 

- Ze wensen ondersteuning bij de implementatie in de CLB’s 

- Tijd krijgen van hun leidinggevenden om de gesprekken op deze manier uit te voeren  

Tijdens het laatste focusgesprek werd eveneens gepeild naar het competentiegevoel. Deze resultaten 

bevestigen en versterken de kwalitatieve resultaten.  

Algemeen genomen voelen verpleegkundigen zich professioneel gesterkt wanneer ze de SPARK 

gebruiken. Het instrument helpt hen verdiepend te werken en het zet hen aan tot (zelf)reflectie over 

hun gesprek/werk. Het zet de verpleegkundigen in hun kracht.  

Verpleegkundigen geven aan zelf meer nazorg op te nemen omdat het voor hen duidelijk is wat er 

moet gebeuren. Ook het doorverwijzen naar externe partners of naar het team gaat vlotter en gebeurt 

op een objectieve manier.  

De aangeboden trainingssessies werden als een meerwaarde en een noodzaak ervaren. 

 

 

 

 

 

 

Kadertekst 5: Uitspraken van verpleegkundigen geformuleerd tijdens het laatste focusgesprek en tijdens de trainingssessies.  

Hieronder volgen nog enkele uitspraken (tweede focusgesprek en trainingssessies):  

“De SPARK gaf me veel voldoening omdat ik zo terug alles wat ik geleerd had kon toepassen, kon 
brengen aan de ouders.”  

“Ik voel me nuttig”, “Ik wil op deze manier blijven werken”, “Ik vind het wel echt een succes het gevoel 
te hebben dat het zonder SPARK precies niet meer gaat”. 

“Met de SPARK wordt het gemakkelijk om niet te be/veroordelen” 

“De SPARK omvat de principes van handelingsgericht werken” 
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6.4 Onderzoeksresultaten beschrijvende resultaten (fase 3 MRC)  
 

6.4.1 Interventiegroep  
De verzamelde data van de interventiegroep kunnen onderverdeeld worden in zorgbehoeften (SPARK-

kaart 1), zorgaanbod (SPARK-kaart 2) en risico-inschatting (SPARK-kaart 3). De kaarten worden in dit 

rapport opgenomen als bijlage. 

 

Zorgbehoeften (kaart 1)   
Ouders ervaren de voorbij periode (± 6 maanden voorafgaand aan het consult of vanaf de start van de 

kleuterklas) over het algemeen goed met weinig tot geen zorgen/vragen. Wanneer we inzoomen op 

‘ervaren zorgen/ vragen’ van de ouder per domeinen dan zien we dat deze zich voornamelijk situeren 

binnen de domeinen ‘samenvatting peuterperiode’ (16%) , ‘gezondheid’ (24,6%), ‘emotionele 

ontwikkeling’ (11%) en ‘gezinszaken’ (10,3%). Hierbij registreerde 16,2% van de ouders voor het 

domein ‘samenvatting periode’ dat ze behoefte hadden aan hulp en die ook gebruikt hebben, voor 

‘gezondheid’ was dit 24,2%, voor ‘emotionele ontwikkeling’ was het 4,9%, voor ‘gedrag’5,8% en voor 

‘gezinszaken’ 5,7%. Ouders geven aan dat de hulp die men ontving bijdroeg om er beter mee om te 

omgaan.  

Wanneer gekeken wordt naar de huidige periode en vooruitblikkend naar de toekomst tonen de 

resultaten dat de eerdere hulp die ingezet werd in het verleden bij de meerderheid van de ouders 

geholpen heeft, voornamelijk binnen het domein ‘samenvatting peuterperiode’. Zo gaf 16,5% van de 

ouders voor dit domein ‘redelijk wat tot heel veel’ zorgen/problemen ervaren te hebben in de voorbije 

periode (inclusief zwangerschap), 0,4% daarvan heeft behoefte gehad aan zorg maar niets gevonden, 

16,2% van deze ouders heeft behoefte gehad en gebruikt. Voor 13,9% van deze ouders heeft de 

ondersteuning geholpen om beter om te gaan met de situatie. Van alle ouders ervaart nu 94,6% geen 

behoefte aan ondersteuning. De voorbije peuterperiode is bij 94,6 van de ouder goed afgesloten. De 

overige 5% ervaart ondersteuning onder de vorm van info uit interesse, advies of begeleiding en 0,4% 

vraagt hulp binnen dit domein.   

Voor het domein ‘gezondheid’ ervaart 18,9% van de ouders nu behoefte aan informatie, advies of 

begeleiding en voor 4,4% is er hulp nodig. Bij de andere domeinen is er bij de grote meerderheid (80-

98%) geen behoefte aan ondersteuning/hulp door het CLB of door externen.  

De professionele inschatting van de verpleegkundige komen in grote lijnen overeen met de inschatting 

van de ouder voor wat betreft de steun-/ hulpbehoeften.  

Tabel 14 geeft per domein de stappen en de antwoorden weer in percentages.  
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Tabel 14: Overzicht van de besproken domeinen en de bijhorende antwoorden uitgedrukt in percentages (kaart 1) 

INTERVENTIEGROEP  
n= 561 percentage (%)  

Domeinen vragen zorgen of problemen afgelopen 
periode 

behoefte gehad aan hulp  lukt het om er na de 
hulp en 
ondersteuning er 
beter mee om te 
gaan?  

NU behoefte aan hulp en ondersteuning? Ouder  Nu behoefte aan hulp en ondersteuning (VPK)  
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samenvatting 
peuterperiode  

62,9 20,5 10,8 3,2 2,5 3,1 0,5 0,4 16,2 13,9 1,6 0,5 94,6 3,5 0,9 0,6 0,4 0 93,7 3,8 1,5 0,4 0,6 0 

 
  

 
16,5 

   
  

  
    5 

 
  

 
5,7 

  

gezondheid 51,5 23,9 18,3 3,8 2,5 1,5 1,8 0,7 24,2 16,6 6,1 1,3 78,7 9,9 7,3 1,7 2,2 0,2 75,4 11,7 8,9 1,7 2,3 0 
 

  
 

24,6 
   

  
  

    18,9 
 

  
 

22,3 
  

motorische ontwikkeling  86,4 8,6 4,5 0,2 0,4 2,3 0,5 0 4,3 3,1 1,4 0 91,6 4,2 2,7 0,2 0,7 0 90,2 4,8 3,3 0,4 1 0 
   

5,1 
   

  
  

    7,1 
 

  
 

8,5 
  

taal-spraak-en 
denkontwikkeling 

81,4 10,6 7 0,5 0,5 3,9 1,4 0,5 3,9 2,5 1,6 0,2 85,2 7,2 5,5 1,3 0,7 0 84,3 7,1 6,5 1,3 0,8 0 

   
8 

   
  

  
    14 

 
  

 
14,9 

  

taalgebruik ouders (indien 
van toepassing) 

87,4 9,4 2,4 0,8 0 0,7 1,3 0 3,3 1,3 1,9 0,6 88,7 8,5 2,4 0,4 0 0 86,6 8,8 4,2 0,4 0 0 

   
3,2 

   
  

  
    11,3 

 
  

 
13,4 
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emotionele ontwikkeling 74 15,1 9 1,6 0,4 4,9 2 0,5 4,9 3,8 1,1 0,7 82,8 10 4,1 1,5 1,1 0,2 82,5 10 4,8 1,3 1,3 0 
 

  
 

11 
   

  
  

    15,6 
 

  
 

16,1 
  

gedrag  70,4 17,6 9,9 1,8 0,4 4 2 0,7 5,8 3,5 1,3 1,3 80,6 10,6 5,9 1,5 1,3 0,2 78,4 11,6 6,9 2,1 1 0 
 

  
 

12,1 
   

  
  

    18 
 

  
 

20,6 
  

omgang met anderen 90,5 6,6 2,7 0 0,2 2,2 0,5 0 1,4 0,9 0,5 0,2 95,6 2,2 1,7 0,4 0,2 0 94,2 3,3 1,7 0,6 0,2 0 
   

2,9 
   

  
  

    4,3 
 

  
 

5,6 
  

opvoeding 79,9 12,1 6,2 1,1 0,5 2,7 2,2 0,2 3,6 2 1,6 0,5 84,1 10 4,2 0,9 0,6 0,2 81,8 9,2 6,5 1,3 1,2 0 
   

7,8 
   

  
  

    15,1 
 

  
 

17 
  

ontwikkelingsstimulering 
en onderwijsvoorbereiding 

93,7 3,6 2,5 0 0,2 1,6 0,4 0 1,6 0,9 0,5 0 93,5 3,9 1,5 0,7 0,4 0 92,3 3,9 2,1 1 0,8 0 

   
2,7 

   
  

  
    6,1 

 
  

 
7 

  

school/opvang 91,4 5,9 2,3 0,4 0 2,2 0,4 0 0,9 0,4 0,4 0,4 96 2,4 0,9 0,2 0,4 0 95,6 3,1 0,6 0,6 0,2 0 
   

2,7 
   

  
  

    3,5 
 

  
 

4,3 
  

vrijetijdsbesteding 95,2 3,9 0,5 0,2 0 1,3 0,5 0 0,2 0,4 0,2 0,2 95 4,2 0,6 0 0 0 92,9 5,6 1,3 0,2 0 0 
   

0,7 
   

  
  

    4,8 
 

  
 

7,1 
  

woon en leefsituatie 94,5 2 2,3 0,9 0,4 1,4 0,2 0,5 1,6 1,1 0,2 0,2 98 0,9 0,2 0,4 0,4 0,2 97,3 1,2 0,4 0,6 0,6 0 
   

3,6 
   

  
  

    1,5 
 

  
 

2,2 
  

sociale contacten 92,5 3,5 3,1 0,5 0,2 2 1,3 0,9 0,6 0,9 0,2 0,2 95,7 2,1 1,1 0,6 0,4 0,2 93,2 3,1 2,5 0,6 0,6 0 
   

3,8 
   

  
  

    3,8 
 

  
 

6,2 
  

zorgen aangegeven door 
anderen  

84,2 9 5,7 1,1 0 1,9 1,1 0,4 3,2 2,1 0,9 0,4 92,2 3,4 2,5 1,1 0,6 0,2 91,5 3,4 2,6 1,2 1,4 0 

   
6,8 

   
  

  
    7 

 
  

 
7,2 

  

gezinszaken 80,2 9,5 6,7 2,7 0,9 3,6 0,7 0,4 5,7 3,9 1,7 0,6 92,7 3,2 1,5 0,4 1,5 0,4 90,2 4,6 2,5 0,8 1,7 0 
   

10,3 
   

  
  

    5,1 
 

  
 

7,9 
  

iets vergeten 92,3 3,6 3,1 1 0 0,6 0,6 0 2,2 0,6 0,6 2,2 94,2 2,6 1,6 0,5 0,5 0 94,2 2,6 1,6 0,5 1 0 
   

4,1 
   

  
  

    4,7 
 

  
 

4,7 
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Zorgaanbod (kaart 2) 
Na het doorlopen van de 16 domeinen, manier werd door de verpleegkundigen in 88,2% van de 
gesprekken één of meerdere vormen van opvoedingsondersteuning geboden tijdens het consult. Dit 
bestond uit positieve feedback, informeren of adviseren over opvoeding of andere thema’s, praktische 
steun, emotionele steun en/of sociale steun. Onderstaande tabel 15 toont de thema’s waarover de 
verpleegkundigen informatie of advies gaven. Opvoeding is een thema dat vaak wordt gescoord. Een 
inhaalvaccin wordt in 0,9% van de consulten toegediend. 

Tabel 15: Overzicht van de thema’s uitgedrukt in percentages waarbij de verpleegkundigen informatie of advies gaven 
tijdens consult. 

  
INFO % 
(percentage) 

ADVIES % 
(percentage) 

VPK 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

normale ontwikkeling  1,7 0 

motoriek  5 1,6 

voeding 9,9 10,2 

zindelijkheid 7,4 4,7 

fopspeen/duimzuigen/fles 5,8 3,9 

taal-spraak ontwikkeling 7,4 5,5 

meertalig opvoeden 4,1 5,5 

gedrag (driftbuien)  4,1 6,3 

opvoeding 32,2 24,2 

vrijetijdsbesteding 0,8 0 

praktische steun 1,7 0,8 

slapen 4,1 7,8 

andere 2,5 3,1 

tandarts 1,7 2,3 

seksuele ontwikkeling 1,7 0,8 

stand voeten/ benen 1,7 0,8 

CLB contacteren bij vragen  8,3 5,5 

(verder) opvolging juf   7,8 

advies extern inwinnen   7,8 

ontwikkelingsstimulering   1,6 

beeldschermgebruik   0,8 

emotionele ontwikkeling   0,8 
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Na afloop werd in 25,5% van de consulten verdere opvolging door de verpleegkundige gevraagd bij 
één of meerder activiteiten namelijk: info inwinnen bij het CLB-team, bij Kind & Gezin, de school of 
andere instanties, telefonisch contact houden, een vervolgcontact plannen of een andere vorm van 
opvolging, de casus doorverwijzen naar het CLB-team of een teamlid. Een vervolgconsult werd in 7,3% 
van de consulten geregistreerd. Een doorverwijzing naar het team of een teamlid gebeurde in 8,6% 
van de casussen,  waarvan 3,4% van de casussen werden doorverwezen voor een teamoverleg en 3,2% 
van de casussen werden doorverwezen naar de CLB-arts.  

Tabel 16 geeft de onderwerpen weer waarvoor een vervolgconsult uit te voeren door de 
verpleegkundige, werd gepland. De voornaamste reden voor een vervolgconsult dat in 7,3% van de 
consulten werd geregistreerd, is afname van de gezichtsscherpte op afstand (met 43,2%). 

Tabel 16: Overzicht van de onderwerpen uitgedrukt in percentages waarvoor de verpleegkundigen een vervolgconsult 
planden.  

 
Onderwerpen % (percentage) 

vervolgconsult VPK 
(bij 7,3% van de consulten) 
  
  
  
  

groei  23,3 

visus 43,2 

gehoor 27,9 

sociaal netwerk 2,3 

concentratie 2,3 

spraak / taal  2,3 

 

Tabel 17 geeft de onderwerpen weer waarbij de verpleegkundigen de casus doorverwees naar de CLB-
arts . Een doorverwijzing naar de CLB-arts gebeurde in 3,2% van de consulten (of bij 18 casussen). De 
voornaamste reden voor een tussenkomst door de CLB-arts was gerelateerd aan de lengtegroei van 
de kleuter (50%).  

Tabel 17: Overzicht met de onderwerpen uitgedrukt in percentages waarvoor de verpleegkundigen doorverwees naar de 
CLB-arts.  

 
Onderwerpen % (percentage) 

CLB-arts voor 
(bij 3,2% van de consulten) 

  

  

  
  

groei 50 

taal/spraak  5,6 

voorhuid 5,6 

stand voeten/benen 22,2 

motoriek  5,6 

visus  11,1 

 

De verpleegkundigen verwezen het kind/ de ouder door in 21,7% van de consulten naar één of 
meerdere externe partners. Waarbij een verwijzing naar de oogarts (4,8%), de tandarts (6,4%) en de 
NKO-arts (2,1) in de top drie van de verwijzingen valt (tabel 18).  
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Tabel 18: Overzicht met de externe partners uitgedrukt in percentages van het aantal gesprekken (n=?)naar wie de 
verpleegkundige verwees.  

Externe 
doorverwijzing 

Externe partner % (percentage) 

huisarts  1,6 

kinderarts 2,1 

oogarts  4,8 

NKO-arts 2,7 

tandarts 6,4 

CGG  0 

lokaal opvoedingsinitiatief 2,3 

lokaal vrijetijdsinitiatief 1,1 

VK 0 

anders 0,7 

omschrijving dermatoloog , logo advies vragen 
einde schooljaar/ logo advies vragen 
die aan huis komt voor zus. 

 

Risicoinschatting (Kaart 3) 
De overall risico-inschatting ‘laag’, ‘verhoogd’, of ‘hoog’ maken de verpleegkundigen door een bewuste 
afweging gebaseerd op het gesprek (waarin het SPARK formulier hen heeft ondersteunt in structuur, 
het zetten van analytische denkstappen en het komen tot een gezamenlijke besluitvorming), de ouder-
kind interactie (observatie), de biometrische testen, de eigen professionele blik en eventueel al 
aanwezige kennis over het gezin/kind. Om de verpleegkundigen hierin te ondersteunen werden 
diverse factoren (determinanten van de ontwikkeling, observatie en vanuit de literatuur bekende 
riscio- en beschermende factoren over gezond en veilig opgroeien) opgelijst die een positieve (lager 
risico) of negatieve (hoger risico) invloed kunnen hebben op de risico-inschatting. Zoals gedrag van het 
kind, hechting en exploratiegedrag, woonomgeving, overeenstemming tussen ouders, bekend bij VK 
e.a. Bij het vormen van een besluit/ risico-inschatting worden de items ‘interactie leerervaring tussen 
ouder en kind’, ‘competentie ouder(s)’ en openheid ouder(s) tijdens contactmoment’ vaak als positief 
gescoord met 40,3%, 56% en 53,4%. De items ‘gedrag van het kind’, ‘spraak-/taalontwikkeling van het 
kind en ‘hoeveelheid sociale steun’ worden vaak als negatief gescoord met 12,3%, 8,9% en 7,7%. 

Na alle stappen (kaart 1, kaart 2 en kaart 3) doorlopen te hebben, is de gemiddelde overall risico-
inschatting 85,9% laag risico, 12,3% verhoogd risico en 1,8% hoog risico voor de kinderen in de 
interventiegroep.  
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6.4.2 Controlegroep 
Onderstaande gegevens werden geanalyseerd op basis van het formulier ‘Zorgbehoeften en overall 
risico-inschatting van de kleuter (controlegroep)’.   

Zorgbehoeften  
Domeinen waarover de verpleegkundige ‘geen of onvoldoende informatie’ heeft na afloop van het 
gesprek zijn ‘zorgen aangegeven door anderen’ (53%), ‘vrijetijdsbesteding’ (37,2%), ‘gezinszaken’ 
(34,2%), ‘woon en leefsituatie’ (30,8%), sociale contacten (30,3%) en ‘ontwikkelingsstimulering en 
onderwijsvoorbereiding’(25,2%). Ook is het na afloop bij 54,3%, van de gesprekken niet duidelijk of er 
al dan niet iets vergeten is.  

Informatie, advies of begeleiding wordt voornamelijk aangeboden binnen de domeinen ‘taal-, spraak- 
en denkontwikkeling’ (21,8%) gezondheid (21,3%), gedrag (20,1%), taalgebruik bij ouders (18%) en 
opvoeding (12%). Verder zien we dat voor alle domeinen een of andere vorm van ondersteuning door 
CLB wordt geboden. De behoefte aan ‘hulp’ wordt het hoogst gescoord binnen het domein ‘taalgebruik 
ouders’ (11,1%), ‘gezinszaken’ (2,1%). Het ‘direct ingrijpen met externe hulp’ wordt gescoord voor de 
domeinen ‘samenvattende periode’ (0,4%), ‘gezondheid’ (1,3%), ‘sociale contacten’ (0,4%) en 
‘gezinszaken’ (0,4%).    

 

Vervolgacties en risico-inschatting  
Het percentage vervolgacties en de procentuele verdeling van het geschatte risico van de consulten in 
de controlegroep worden in tabel 19 weergegeven, naast de resultaten vanuit de interventiegroep.  
Opvallend is dat het gebruik van de SPARK-36 tot meer nazorg leidt onder de vorm van een CLB-intern 
initiatief of een doorverwijzing naar een externe dienst. 

Tabel 19: Overzicht van de vervolgconsulten en de risico-inschatting in de controle- en de interventiegroep. 

 Controlegroep (n=235) Interventiegroep (n=561) 
% 

Vervolgconsulten 
Volgend contact is 
systematisch contactmoment 
L1 

84,6% 68,50% 

Opvolging CLB  
 

9% 
Met 1,3% opvolging CLB én 
doorverwijzing 

18,9% 
Met 4,5% opvolging CLB én doorverwijzing 

Doorverwijzing extern 6,4% 11,6% 
Risico-inschatting  
Laag  89,5% 85,9% 
Verhoogd  10% 12,3% 
Hoog  0,5% 1,8 
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7. Discussie en aanbevelingen  
 

Het CLB organiseert, in samenwerking met de school, systematische contacten voor de leeftijdscohorte 
van 3-jarigen die door hun ouder worden begeleid. Het BVR tot operationalisering van de 
leerlingenbegeleiding beschrijft onder meer de volgende opdrachten: het kennis nemen van de 
medische antecedenten die relevant zijn voor groei en ontwikkeling, kennis nemen van de gezins- en 
maatschappelijke context die voor groei en ontwikkeling relevant zijn en het inschatten van risico- en 
beschermende factoren voor het opgroeien, ontwikkelen, de schoolloopbaan en de behoefte aan zorg 
die hieruit voortvloeit. De SPARK-36 is een methodiek die hieraan tegemoet komt en de kwaliteit van 
de zorg bevordert. De methodiek ondersteunt de verpleegkundigen om met de ouder in gesprek te 
treden, de ontwikkeling van hun kind in kaart te brengen met de bijhorende risico- en beschermende 
factoren, hen te versterken in hun opvoedtaken, gedrag te normaliseren, en vragen, zorgen of 
behoeften te detecteren. Dit maakt vroegtijdige interventie mogelijk, indien de ouder dit wenst. 

De ontwikkelfase van de SPARK-36 verliep naar analogie van de eerder ontwikkelde SPARK’s (Staal et 
al., 2011). De data van het onderzoek naar de haalbaarheid van het SPARK-instrument tijdens een 
kleuterconsult met ouder werden op basis van een ‘mixed method’-onderzoek verzameld. De diverse 
resultaten tonen aan dat de SPARK-36 zowel voor de verpleegkundigen als voor de ouder; (1) een 
aanvaardbaar en (2) een praktisch haalbaar instrument is om toe te passen binnen de dagelijkse 
manier van werken, en (3) dat het tegemoet komt aan hun behoeften.  

Ouders zijn heel tevreden over de manier waarop het (gestructureerde) gesprek gevoerd wordt en de 
thema’s die besproken worden met name de 16 domeinen die relevant zijn voor het gezond en veilig 
opgroeien en ontwikkelen. Ouders geven aan dat na het gesprek, ondersteund door de SPARK-
methodiek, de verpleegkundige een realistisch beeld heeft over het kind en de context waarin het 
opgroeit. Op basis van dit beeld wordt door de verpleegkundige een risico-inschatting gemaakt. 
Bijkomend geven de verpleegkundigen aan dat door deze brede kijk op de opvoedcontext het voor 
hen mogelijk is maatschappelijke tendensen te leren kennen (zoals de verschillen tussen vroeger en 
nu in opvoeden, de druk die er ligt op jonge (samengestelde) gezinnen e.a.) wat vervolgens kan 
bijdragen aan de opdracht voor de jeugdgezondheidszorg om de tendensen te leren kennen en hierop 
in te spelen (VWVJ, 2016).  

Het volledige CLB-consult, gesprek en screeningsonderzoek incluis, worden binnen de 45 minuten 
afgewerkt. Dat maakt het instrument praktisch haalbaar eenmaal het buiten de studiecontext wordt 
toegepast (m.n. zonder duiding te moeten geven over de studie en het vragen naar toestemming tot 
deelname). Tijdens het onderzoeksproject werden de verpleegkundigen niet alleen getraind in het 
gebruik van het instrument maar bouwden ze ook verder aan hun communicatievaardigheden. Deze 
competentie-ontwikkeling zal de duur van het gesprek en dus ook van het CLB-consult nog kunnen 
drukken. Tijd is één uitkomstmaat, kijken we naar de inhoud van het consult, dan zien we dat de 
ouder(s) die momenteel behoefte hebben aan bijkomende info, advies, hulp of ondersteuning deze 
ook krijgen. Dit betekent ook dat niet elk consult met de SPARK eenzelfde tijdsinvestering vraagt 
doordat op maat kan gewerkt worden naar gelang de zorgen/vrgen/behoeften van de ouder.   
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Het instrument komt sterk tegemoet aan de behoeften van de verpleegkundigen om op een 
systematische en uniforme wijze een gesprek te voeren gebaseerd op een leidraad die natuurlijk 
aanvoelt en die bijdraagt tot het maken van een overall risico-inschatting met betrekking tot de 
ontwikkeling en de opvoedcontext, m.n. de draagkracht en draaglast van een ouder. Inzicht verwerven 
in de draagkracht en draaglast van een ouder(s) kan vervolgens bijdragen aan het inschatten van de 
mentale gezondheid van de ouder die bijgevolg een impact heeft op de ontwikkeling en de opvoeding 
van het kind. De SPARK-18 kwam eerder al naar voor als instrument die vroegdetectie van 
psychosociale problemen bij kinderen mogelijk maakt (NCJ, 2016 ). Ingezoomd op de behoefte aan een 
uniforme manier van werken, gaf eerder onderzoek aan dat de manier waarop verpleegkundigen in 
gesprek treden met de ouder sterk afhankelijk is van de vooropleiding/ training en dus bij iedereen 
verschillend is (De Bolle, 2017). 

Door de SPARK-36 voelen de verpleegkundigen zich gesterkt als professional. Zonder de leidraad voelt 
het voor hen aan alsof men zaken vergeet en/of wordt de info minder diepgaand bevraagd. Ook ouders 
scoren de deskundigheid van de verpleegkundigen tijdens het gesprek met de SPARK-36 heel hoog. 
Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resulltaten uit eerder ondezoek met de SPARK 
(Deschoemaeker, 2016; Staal et al., 2011 ;) Verpleegkundigen geven ook aan dat de leidraad hen helpt 
om de ruimte te laten voor de mening, visie en het perspectief van de ouder(s) op opvoeden en 
vooroordelen even opzij te zetten. Dit is een voorwaarde die dr. Alice van der Plas (ontwikkelaar van 
de ouderschapstheorie), aanhaalt wil men de ouder erkennen als eigenaar van de situatie (Hoek & 
Miley, 2017).  

De huidige noden en zorgen van de verpleegkundigen betreffen zich niet in het gebruik het instrument 
maar wel in de implementatie op organisatieniveau. Wat verpleegkundigen zorgen baart, is het feit 
dat het voor de collega’s soms onduidelijk is waarom en hoe een kleuterconsult met ouders wordt 
gevoerd. Iets waar in de komende periode verder kan op ingezet worden. 

Verpleegkundigen uiten de wens om verder getraind te worden in het afronden van gesprekken en het 
leren omgaan met een ouder die zich opstelt als een ‘bezoeker’ en hiermee weinig tot niets inbrengt 
in het gesprek. De onzekerheid van de verpleegkundigen vloeit uit het feit dat het zelfstandig uitvoeren 
van een kleuterconsult met de ouder(s), meer specifiek een uitgebreid gesprek over opgroeien en 
opvoeden een nieuw gegeven is.  

Het gebruik van het SPARK-instrument brengt meer vragen en bezorgdheden van de ouder aan het 
licht dan bij de nulmeting. Enerzijds omdat het registreren van de nazorg op een andere manier verliep 
maar anderzijds ook omdat men tijdens het gesprek met de SPARK dieper inzoomde op de diverse 
domeinen en stapsgewijs het gesprek vormgaf, met (a) een terugblik naar de vorige periode, (b) een 
blik op de huidge periode en (c) vooruitblikkend op de toekomst. Door de opbouw van de leidraad is 
het mogelijk om alle domeinen te bespreken, ook domeinen met minder voor de hand liggende 
onderwerpen zoals hygiëne, hoe de ouder(s) de opvoeding ervaren of financiële problemen. Na een 
gesprek zonder de SPARK is het tevens ook niet mogelijk om over alle domeinen een inschatting te 
maken omdat men over onvoldoende/ geen informatie beschikt, waaronder over de gezinssituatie.  
Terwijl een grootschalig Vlaams onderzoek aantoonde aan dat binnen deze doelgroep, twee derden 
van de respondenten het grootbrengen van kinderen als een grote financiële inspanning percipieert 
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en dat financiële stress verband houdt met de opvoeding van kinderen (Guérin, Roelants, Van 
Leeuwen, Desoete & Hoppenbrouwers, 2011). 

In 88,2% van de casussen werd één of meerdere vorm(en) van opvoedingsondersteuning geboden 
tijdens het consult (na het gesprek). Wat overeenstemt met resultaten voorgesteld in het rapport van 
het Vlaamse Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (EXPOO) (2011) over de behoeften van 
ouders inzake opvoedingsondersteuning. In Het rapport verwijst naar onderzoeken waarin 81-93% van 
de ouders opvoedingsvragen heeft en een vijfde tot een vierde van de ouders behoefte heeft aan 
bijkomende informatie en/ informele.steun. Na het consult werden bij ongeveer 1 op 4 (25,5%) 
casussen één of meerdere initiatieven genomen door de verpleegkundige: (1) info inwinnen bij het 
CLB-team, Kind & Gezin, de school of een andere instantie, (2) telefonisch contact houden met de 
ouder, (3) een vervolgcontact plannen, (4) een andere vorm van opvolging of een probleem bespreken 
op het team/ met een teamlid. Een casus doorverwijzen naar het team(leden) gebeurde in 8,3% van 
de consulten, waarvan er in 3,2% van de casussen werden verwezen naar de CLB-arts en 3,4% van de 
casussen werd doorverwezen naar een teamoverleg. Een doorverwijzing naar een externe partners 
gebeurde in 21,7% van de caussen. Dankzij het breed benaderen van de ontwikkelings- en 
opvoedingsaspecten en de gezamenlijke besluitvoering met de ouder is het voor de verpleegkundige 
mogelijk om gerichter af te stemmen op de noden en de behoeften van de ouder. Hierdoor kan men 
objectief en concreet informatie overdragen naar het team (of een teamlid) waardoor men sneller kan 
overgaan tot een vervolgstap. Opvallend is het gegeven dat het CLB-team, meer specifiek de 
verpleegkundigen na afloop van een consult zelf meer opnemen en minder doorverwijzen naar externe 
partners in vergelijking met de controlegroep. Wellicht doordat de verpleegkundigen zich in zijn/ haar 
kracht gesterkt voelt om de vervolgstappen uit te voeren.  

De risico-inschatting maken gebeurt op een bewuste en stapsgewijze manier en resulteert in nazorg 
die gelinkt is aan de inschatting. De methodiek zet de verpleegkundigen aan tot zelfreflectie over wat 
er besproken werd tijdens het gesprek en de analytische stappen van het instrument die werden 
doorlopen. Wanneer we de Vlaamse resultaten van de risico-inschatting vergelijken met het 
onderzoek in Nederland (Staal et al., 2011) , dan zijn er enkele opmerkelijke verschillen. De inschatting 
verhoogd risico en hoog risico ligt hoger in Nederland dan in Vlaanderen te weten 20,7% verhoogd- 
2,6% hoog risico in Nederland versus 12,3% verhoogd risico- 1,8% hoog risico in Vlaanderen. Een 
mogelijke verklaring van het verschil in percentage tussen Vlaanderen en Nederland, is het feit dat de 
verpleegkundigen niet bij elk kleuterconsult een SPARK-gesprek uitvoerden maar men dit op voorhand 
zelf bepaalden bij wie wel of niet. Dit afhankelijk van de voorziene tijd of de taalbarrière. Zo werd in 
het begin van de training een gesprek gevoerd met enkel Nederlandstalige ouders, maar naarmate 
men meer vertrouwd werd met het instrument werden ook consulten met anderstalige ouders 
gevoerd. Vergelijken we de Vlaamse resultaten met het Risk to Intervention model (RTI model) dan 
zou bij 80% van de kinderen alles goed gaan, 15% van de kinderen zou lichte problemen hebben en 5% 
zou ernstige problemen hebben met nood aan gespecialiseerde zorg. (Van Hoeck & Hoppenbrouwers, 
2010). Mogelijks werd binnen deze studie een steekproef bereikt zowel binnen de controlegroep als 
de interventiegroep die niet representatief is voor de hele groep van kinderen.  

Het onderzoek kent ook enkele beperkingen. Zo werd het gebruikersoordeel, over het gesprek (met 
de SPARK-36) tijdens het kleuterconsult, enkel afgenomen bij de ouders en verpleegkundigen binnen 
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de interventiegroep. Resultaten van het gebruikersoordeel, over het gesprek met ouders (zonder 
SPARK-36 als gespreksleidraad), binnen de controlegroep ontbreken. Dit kan verder onderzocht 
worden in een volgende fase van het onderzoek.  

De verpleegkundigen namen deel aan de haalbaarheidsstudie op basis van interesse en/ of intrinsieke 
motivatie om het gesprek met de ouder op een kwaliteitsvolle manier te voeren. Desondanks waren 
de verpleegkundigen tijdens het trainingsproces heel open en eerlijk over de ervaringen met de SPARK, 
de bezorgdheden en de noden. De bezorgdheden en de noden zijn gelijklopend met de trainingssessies 
in Nederland en Vlaanderen (Deschoemaeker, 2016; Staal et al., 2011 ). Op het einde van de 
trainingssessie konden we het traject afronden met 20 SPARK-ambassadeurs.  

Het toepassen van de SPARK-36 is met andere woorden een opportuniteit voor de verpleegkundigen 
om zich te profileren als professional en als eerste aanspreekpunt van het centrum voor 
leerlingenbegeleiding. Door gespreksvoering onder leiding van de SPARK-36 te voeren met de ouders 
kan men de decretale opdracht op een kwaliteitsvolle manier invullen. Op vraag van de deelnemers is 
het aan te bevelen om verdere stappen te zetten naar implementatie toe van het instrument binnen 
de CLB-sector. Ook verder onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van het instrument 
wordt aanbevolen.  
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Bijlage 1: SPARK-36-kaarten  
 

- Invulblad verpleegkundigen  

- Zorgkaart 1  

- Zorgkaart 2  

- Zorgkaart 3  
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SPARK-36: Achtergrond: Invulblad verpleegkundige  
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SPARK-36: kaart 1: Bepalen van zorgehoeften  

 

 

SPARK-36 kaart 2: Zorgaanbod  
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SPARK-36: Kaart 3: Overall risico-inschatting door de CLB-professional  
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Bijlage 2: Kwalitatieve dataverzameling controle-en interventiegroep  
 

- leidraad eerste focusgesprek (25 januari 2019) 

- leidraad tweede foucgepsrek (juli 2019) 
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Doel:  

In kaart brengen hoe kleuterconsult met ouders er momenteel uitziet, of welke afspraken er zijn 
binnen het centrum (voor wie nog geen kleuterconsult met ouders voerde)  

Werkwijze:  

Semigestructureerd gesprek met 8 à 10 verpleegkundigen per gesprek. Duurtijd van 2 uur.  

1. Kennismaking  

Doel: elkaar leren kennen, veilige sfeer creëren om te praten, ervaring met kleuterconsulten in kaart 
brengen. 
Methodiek: samen in een kring zitten en d.m.v. een bal collega’s aan het woord laten. 
Vraagstelling: wie ben je, waar werk je, wat is het eerste waar je aan denkt wanneer je het woord 
‘kleuterconsult met ouders hoort’ en heb je ervaring met kleuterconsulten met ouders?  

2. Bevraging  

Op tafel liggen post-its waarop de verpleegkundige zijn/haar antwoorden kan noteren, indien men 
niet onmiddellijk kan bespreken. 
Vraagstelling op basis van de drie pijlers van oplossingsgericht werken. De deelnemers noteren op 
drie verschillende flipcharts hun individuele antwoorden op de vragen: ‘wat loopt goed?’, ‘wat zijn je 
zorgen?’ en ‘wat heb je nodig?’. De antwoorden worden gezamenlijk overlopen en bediscussieerd. 
Dit voor zowel voor de items, de voorbereiding, uitvoering en de nazorg van een kleuterconsult.  

3. Afronden  

Zijn er nog zaken die jullie willen meegeven als belangrijk aandachtspunt, bij de voorbereiden/ 
uitvoeren/ nazorg van aan een kleuterconsult met ouders, die nu niet aan bod zijn gekomen? 
(mogelijks reeds op de post-it genoteerd)  

De (assistent-)moderator bewaakt of onderstaande vragen aan bod komen:  

1. Voorbereiding: Wat omvat een voorbereiding van een kleuterconsult met ouders?  

1. Vragenlijsten uitdelen en verzamelen, ouders informeren  
2. School informeren? Hulp inschakelen (bv. voorbereiding visustest)  
3. Dossierstudie: wat ga je na? waarom?  
4. Plannen: wanneer plannen jullie consulten? Op welke locatie?  
5. Uitnodigen van ouders: hoe doen jullie dit?  
6. Geschatte tijdsinvestering?  
7. Visus vooraf? voor- en nadelen?  
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2. Uitvoering: Hoe ziet het kleuterconsult met ouders eruit?  

1. Meten, wegen, visus en het gesprek met ouders afzonderlijk, of lopen deze activiteiten door 
elkaar?  

2. Wat brengen jullie in gesprek (ontwikkeldomeinen)?  
3. Wat is de aanleiding voor het onderwerp die jullie bespreken?  
4. Hoe gaan jullie om met informatie/vragen die ouders vooraf noteren op de  

oudervragenlijst?  

5. Hoe geven jullie vorm aan de opvoedingsondersteuning?  
6. Hoe voel je je bij het voeren van een gesprek met ouders?  
7. Ervaren jullie specifieke noden bij het consult met kleuters?  
8. Wat is de feedback van de ouders?  
9. Geschatte tijdsinvestering?  
10. Zijn er randvoorwaarden aan het uitvoeren van een consult? (bv. hulp van scholen in  

de voorbereidingsfase/bij uitnodigen)  

11. Registreren van de gegevens. Wat registreer je?  
12. Hoe rond je het gesprek af?  

3. Nazorg  

1. Hoe krijgt nazorg vorm? (verwijzingen (naar wie?), vervolgconsulten (wie neemt deze op?) , 
opvolging van je verwijzing?  

2. Hebben jullie het gevoel dat er veel vervolgtrajecten voortvloeien uit jullie consulten? wie 
neemt deze op? wat zien jullie als veel/weinig?  
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Doel:  

De aanvaardbaarheid en de praktische haalbaarheid onderzoeken.  

Hoe:  

Semigestructureerd gesprek met 8 à 10 verpleegkundigen per gesprek. Duurtijd van max 2 uur.  

Op tafel liggen post-its waarop de verpleegkundige zijn/haar bijkomende ideeën kan noteren, indien 
men dit niet onmiddellijk kan bespreken.  

• IJsbreker: vraagstelling plenair: ‘Wat is was je grootste succeservaring met de SPARK-36?’ en 
‘Hoe zou je aan je collega’s over SPARK-36 vertellen?’ 	

• Vraagstelling op basis van de drie pijlers van oplossingsgericht werken. Deelnemers noteren 
hun individuele antwoorden op de onderstaande vragen op drie verschillende flipcharts. De 
antwoorden worden gezamenlijk overlopen en bediscussieerd. 	

o Wat loopt goed? 
o Wat zijn je zorgen? o Wat heb je nodig?  

• Eerste resultaten van het gebruikersoordeel van de verpleegkundigen worden voorgesteld, 
afgetoetst en bijkomende vragen worden gesteld. 	

• Afronding: 	

o Zijn er nog zaken die jullie willen meegeven als belangrijk aandachtspunt, bij de  

voorbereiding/uitvoering/nazorg van aan een kleuterconsult met ouders, die nu niet aan bod 
gekomen is? (mogelijks reeds op de post-it genoteerd)  

o Zullen jullie het instrument in de toekomst blijven gebruiken? Waarom wel, waarom niet?  

De (assistent-)moderator bewaakt of onderstaande vragen aan bod komen:  

1. Consult (voorbereiding, uitvoering, nazorg)  
o -  Wat betekent ‘de SPARK’ voor de voorbereiding van een consult? (meer of 

minder voorbereiding, wat is er anders?)  
o -  Wat betekent ‘de SPARK’ voor de uitvoering van het consult? (Wat is er anders, 

positief, negatief, praktische haalbaarheid?)  
o -  Wat betekent ‘de SPARK’ voor de nazorg? (genereert ‘de SPARK’ meer 

vervolgconsulten’? )  
o -  Genereert de SPARK meer werklast? (specificeer)  

2. Trainingssessies, noden en randvoorwaarden  
o - Wat vonden jullie van de trainingssessies? (goed, minder goed?)  
o Zijn er randvoorwaarden die belangrijk zijn om een kleuterconsult met ‘de SPARK’ 

mogelijk te maken?  
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Bijlage 3: Kwantitatieve dataverzameling controlegroep  

 
- Zorgbehoeften en risico-inschatting bij de kleuter (controlegroep)  

- Invulblad verpleegkundigen (zie bijlage 1)  
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Bijlage 4: Kwantitatieve dataverzameling interventiegroep  
 

- Gebruikersoordeel verpleegkundigen (A) (in te vullen na elk gesprek met de 
SPARK-36) 

- Gebruikersoordeel verpleegkundigen (B) (eenmalige bevraging / 4de 
trainingssessie) 

- Competentiegevoel verpleegkundigen (C) (1ste- 3de en 4de trainingssessie) 

- Gebruikersoordeel ouder(s) 
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