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Met de Screening Evaluatie bij Scheidingshulp – versie kinderen (SCRES-K) brengt u in kaart hoe een (complexe) 

scheidingssituatie door kinderen wordt ervaren. Het instrument is bedoeld voor kinderen van ouders die een vorm 

van scheidingshulp (gaan) ontvangen. Afname bij het kind tijdens de startfase van de hulp geeft inzicht in 

aandachtspunten en sterke punten en kan gebruikt worden voor het opstellen van hulpverleningsdoelen. Afname bij 

einde van de hulp geeft inzicht in de mate van probleemafname die het kind ervaart. De SCRES-K wordt ingevuld in 

bijzijn van een hulpverlener. 

 

Er is ook een vragenlijst voor ouders (SCRES-O) beschikbaar. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De SCRES-K bestaat uit 31 vragen die met vijf antwoordopties beantwoord kunnen worden. 1 
staat voor Helemaal niet en 5 voor Helemaal wel. Een voorbeeldvraag is “Ik zie of hoor mijn 
ouders vaak ruzie maken.”  
 

Afnameduur  
10 minuten 
 

Informanten  

Kinderen en Jongeren vanaf 8 jaar  
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De SCRES is met name bedoeld om aandachtspunten en sterke punten terug te bespreken 
met ouders en kinderen. Er kan een indeling gemaakt worden in vier schalen, waarvan een 
gemiddelde score wordt berekend. 
 

Schalen 
A. Contact ouders onderling 
B. Contact kind-ouder 
C. Praktisch 
D. Welzijn kind 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

Onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid loopt op dit moment.  
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De SCRES is ontwikkeld in opdracht van ZonMw door Pro Juventute en Vereniging Ouderschap 
blijft. Contact over de inhoud van de vragenlijsten kan worden opgenomen met Olaf Goorden 
(Altra/iHUB; o.goorden@altra.nl) of Bernadette Janssen (Altra/Sterk Huis; 
bernadettejanssen@sterkhuis.nl).  
 
 

 

 

BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken 

➔ Bij gebruik kan contact met u worden opgenomen over het gebruik van anonieme gegevens 

voor onderzoek. 
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