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Met het onderzoek naar het leefklimaat op de leefgroep (GCI-r) evalueert u op groepsniveau (per leefgroep of 

afdeling, of voor een hele locatie of instelling) hoe de beleving van de sociale omgeving is. Een open, positief 

leefklimaat is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. 

 

De GCI-r is gebaseerd op de GCI (Neimeijer et al., 2018) en de PGCI (Van der Helm et al., 2011) en het resultaat 

van een jarenlange doorontwikkeling met en voor de praktijk. 

De GCI-r is bedoeld voor jongeren of volwassenen die op een leefgroep wonen. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De GCI-r start met veertig vragen over de leefgroep. Bijvoorbeeld “Het ziet er gezellig uit op 
mijn leefgroep”. De vragen worden beantwoord met Helemaal oneens, Oneens, Niet 
eens/niet oneens, Eens, Helemaal eens of Weet ik niet. 
Daarna worden zes vragen gesteld die met een rapportcijfer (1-10) beantwoord kunnen 
worden. Bijvoorbeeld “Welk rapportcijfer geef je de groepsleiding?”. 
Tot slot worden vijf algemene vragen gesteld en vijf vragen over hoe de respondent het 
vond om de lijst in te vullen. 
 

Afnameduur  
15-20 minuten. 
 

Informanten  

Cliënt/patiënt 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De GCI-r is bedoeld om voor een hele leefgroep of instelling inzicht te krijgen in het ervaren 
leefklimaat, maar kan ook gebruikt worden voor n=1 onderzoek.  
 

Schalen 
1. Hulp & Steun 
2. Leren & Zingeving 
3. Repressie 
4. Onderlinge omgang 
5. Leefomgeving 

 
Alle items samen vormen een totaalscore. De rapportcijfers worden op itemniveau 
beoordeeld. 
Er zijn geen normen beschikbaar. Wel zijn er referentiewaardes beschikbaar, hoewel er ook 
vaak voor gekozen wordt om de scores te vergelijken met scores van de eigen organisatie of 
collega-afdeling. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De GCI-r is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. Wel is onderzoek uitgevoerd naar de 
betrouwbaarheid. Deze is met een alpha tussen .80 en .96 goed te noemen. 
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De GCI-r is verkrijgbaar via de Hogeschool Leiden.  
Bij het lectoraat Residentiële Jeugdzorg zijn kosteloos materialen op te vragen om de 
resultaten te verwerken, zoals een SPSS bestand, een syntax en ter inspiratie een format voor 
het weergeven van de resultaten. 
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Het valideringsartikel van de GCI-r is nog in preparation. 

 

 

BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden.  
 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken 
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