
Commissie van Deskundigen Bouwsteen 2 Stichting Alexander  Najaar 2020 

1 

 

MEMO 

Van:   Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   Stichting Alexander  
Betreft:  Reactie op doorontwikkeling C-toets OBC 2.1 
Datum:  november 2020 

 
 
1. Inleiding  
U heeft op 20 augustus en 23 oktober 2020 informatie aangeboden over de doorontwikkeling van uw 
instrument, waarvoor hartelijk dank. Bij deze ontvangt u de reactie van de commissie van 
deskundigen1. 
 
Uw instrument is opgenomen in de Waaier 2020-2022, in categorie I2.  Aan de ontwikkelaars die in 
deze categorie zijn ingedeeld, heeft de commissie van deskundigen gevraagd om te rapporteren over 
de doorontwikkeling van hun instrument met betrekking tot de criteria: 
 
Criterium 1 Het instrument levert cliëntinformatie op individueel niveau. 
Criterium 2 De systematiek is ingebed in de zorgplancyclus. 
Criterium 3 Het instrument geeft zicht op ervaringen en concrete verbeterwensen van de 

individuele cliënt. 
Criterium 4 Gegevens kunnen (anoniem) worden geaggregeerd naar verschillende niveaus (team, 

afdeling/vestiging, organisatie). 
Criterium 5 Er zijn waarborgen voor continuïteit van de ontwikkeling wat betreft voortbestaan en 

doorontwikkeling. 
Criterium 6 Geëxpliciteerd is onder welke omstandigheden een instrument zinvol is, en onder 

welke voorwaarden het tot zijn recht komt. 
Criterium 7 Het instrument moet betrouwbare metingen opleveren. 
Criterium 8 Het betreft een valide instrument. 
 
Algemeen 
Uit uw rapportage blijkt dat C-toets OBC 2.1 per 1 januari 2020 beschikbaar is gesteld aan de leden 
van de VOBC. Het moment van daadwerkelijke implementatie van de nieuwe systematiek verschilt 
per instelling. Hierdoor beschouwt u 2020 als een overgangsjaar waarin ervaring wordt opgedaan. In 
2021 zal u de balans opmaken en keuzes maken voor doorontwikkeling. De commissie heeft begrip 
voor deze aanpak. Tegelijkertijd hecht de commissie aan voortdurende kwaliteitsverbetering en wil 
dit proces goed kunnen volgen. U heeft in voorgaande jaren aangetoond de doorontwikkeling serieus 
aan te pakken en de commissie is dan ook benieuwd naar uw activiteiten in het komende jaar.   
 

Beoordeling  
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument C-toets OBC 2.1 te behouden in de Waaier 
2020-2022, met de status categorie I. 

 
1 De commissie bestaat uit: 

- Prof. dr. ir. Kees Ahaus, voorzitter 
- Prof. dr. Petri Embregts 
- Prof. dr. Mirella Minkman 

Waarnemers zijn drs. Ditte van Vliet en drs. Annemarie Peters, bureau VGN.  De commissie wordt bijgestaan door dr. Roos 

Mesman, secretaris.  

2 Categorie I: Toegelaten tot de Waaier; jaarlijks een rapportage over de doorontwikkeling opleveren 
Categorie II: Toegelaten tot de Waaier, met ontwikkelopgave(n); jaarlijks specifiek rapporteren over doorontwikkeling van 
de specifieke ontwikkelopgave(n), en jaarlijks een rapportage over de doorontwikkeling opleveren 
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2. Toelichting 
 

Criterium 1 en 3  Individuele ervaringen en wensen 

De commissie heeft bij de vorige beoordeling geconstateerd dat de kwaliteit van de vragenlijsten 
aanmerkelijk was verbeterd. De C-toets OBC 2.1 is per 1 januari 2020 beschikbaar gesteld voor 
gebruik door de leden van de VOBC. U geeft aan dat de VOBC er belang aan hecht dat alle 
instellingen voldoende tijd hebben om ervaring op te doen met de vragenlijst voordat er 
aanpassingen en doorontwikkeling gaan plaatsvinden. De commissie heeft begrip voor deze aanpak 
en verneemt graag bij uw volgende verantwoording wat de ervaringen in de praktijk zijn en 
eventuele ontwikkelpunten die hieruit voortkomen. 
 
 
Criterium 2  Aansluiting op zorgplancyclus 

De commissie verneemt graag bij uw volgende verantwoording wat de ervaringen in de praktijk zijn 
en eventuele ontwikkelpunten die hieruit voortkomen. 
 
 
Criterium 4   Aggregatie 

De commissie is positief over de nieuwe mogelijkheid voor instellingen om de C-toets OBC 2.1 
zelfstandig af te nemen via BergOp en daaruit geautomatiseerde rapportages te genereren. De 
commissie is benieuwd naar het gebruik van deze mogelijkheid en hoe dit leidt tot concrete 
verbeteringen op niveau van de praktijk. 
 
Uit uw rapportage blijkt dat verschillende OBC’s behoefte hebben aan implementatie en benutting 
van de resultaten op beleidsniveau. De commissie waardeert dat u voornemens bent hierop in te 
spelen door het ontwikkelen van een passend trainingsaanbod. De commissie verneemt graag in een 
volgende rapportage wat uw volgende stappen hierin zullen zijn.    
 
 
Criterium 5  Continuïteit 

De commissie heeft geen opmerkingen over dit criterium.  
 
 
Criterium 6  Voorwaarden voor zinvol gebruik 

U geeft helder weer wat uw reactie is op aanvragen vanuit andere instellingen dan de leden van de 
VOBC. De commissie is verder benieuwd naar de informatie die u verstrekt aan VOBC leden bij 
ingebruikname van de vragenlijst. Bijvoorbeeld over gewenste omstandigheden en belangrijke 
randvoorwaarden die een juiste toepassing van het instrument bevorderen. Kunt u dit in een 
volgende verantwoording toelichten? 
 
 
Criterium 7 en 8  Betrouwbaarheid en Validiteit 

Dit jaar heeft verdieping plaatsgevonden op de criteria betrouwbaarheid en validiteit. De commissie 
heeft externe experts ingeschakeld, die een methodologische review hebben uitgevoerd op de door 
de ontwikkelaars aangeleverde rapportages. Op basis van het totaalbeeld van deze review, hebben 
zij de commissie ook van advies voorzien over de verdere doorontwikkeling van het 
beoordelingsproces op deze criteria.  

In dit memo wordt een aantal bevindingen, vragen en suggesties over uw rapportage met u gedeeld. 
De commissie wil graag uw doorontwikkeling op deze criteria blijven volgen, maar verwacht niet 
jaarlijks een nieuwe diepgaande analyse van de betrouwbaarheid en validiteit van uw instru-ment. 
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De commissie wil u uiteraard wel aanmoedigen om na een grote revisie en/of na het voor het eerst 
behalen van een bepaald minimumaantal afnames, een toetsing uit te voeren. Mogen onderstaande 
opmerkingen dan voor u behulpzaam zijn.   
 

Uw rapportage geeft een helder beeld van de validiteit en betrouwbaarheid met concrete conclusies 
en aanbevelingen. De commissie vindt het positief dat elke vragenlijst (totaal 4) is gevalideerd op de 
doelgroep waar de vragenlijst voor bedoeld is. U merkt op dat “het onderzoek geen duidelijke of 
urgente verbeterpunten heeft opgeleverd”.  Op pagina 32 van uw onderzoeksrapport worden wel 
enkele punten aangereikt waarvan u aangeeft deze de komende tijd te monitoren. De commissie 
verneemt graag in de volgende verantwoording wat hierbij uw bevindingen en eventuele 
consequenties zijn.   
 
De commissie ziet nog enkele aandachtspunten om rekening mee te houden bij een volgende 
toetsing van de betrouwbaarheid en validiteit van uw instrument.   

- Missende waarden 
De missende waarden zijn in beeld gebracht en zijn hoog op terreinen waar het bijvoorbeeld 
de ouders ontbreekt aan inzicht (bijvoorbeeld hoe goed begeleiders samenwerken met 
andere instanties). Het is echter onduidelijk hoe de missende waarden accumuleren en wat 
het totale aantal in de factor analyse was. Suggesties om hieraan aandacht te besteden in de 
rapportage: 
o Beschrijf het aantal en percentage missende waarden, uitgesplitst naar ‘echte 

missings’en ‘niet van toepassing’.  
o Beschrijf hoe met de verschillende soorten missende waarden wordt omgegaan en welke 

keuzes daarin gemaakt zijn. Zoals u aangeeft over de missende waarden in de vragenlijst 
voor Ouders intramuraal, heeft een aantal ouders wellicht te weinig zicht op bepaalde 
items. Wat kan dit betekenen voor het instrument?  

- Respons 
Om de representativiteit van de onderzoeksgroep goed te kunnen beoordelen, is informatie 
nodig over: 
o Respons én de non-respons percentages en redenen van non-respons 
o Kenmerken van de respondenten en de populatie. 

 
 
3. Hoe verder?  
De VGN zorgt ervoor dat de bevindingen van de commissie van deskundigen over de Waaier 

wederom transparant gepubliceerd worden via de website. 

U heeft een uitnodiging ontvangen voor een gezamenlijke bijeenkomst voor alle ontwikkelaars van 
instrumenten die in de Waaier zijn opgenomen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 11 
februari 2021 van 13:00 – 17:00 uur, onder enig voorbehoud in verband met de ontwikkelingen 
rondom de COVID uitbraak. Doel is uitwisseling van ervaringen en bespreking van een aantal actuele 
kwesties. Meer informatie over de agenda en locatie/digitale omgeving volgt uiterlijk half december.    

 


