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Met de TFI-NL wordt op een valide, betrouwbare en efficiënte manier gemeten of een school de kenmerkende
elementen van SWPBS (Schoolwide Positive Behaviour Support) implementeert. Er zijn drie versies van de TFI
beschikbaar:
• Binnen Tier I (groen) wordt gekeken naar universele interventies binnen de hele school.
• Binnen Tier II (geel) wordt gekeken naar interventies binnen een kleine groep in de school.
• Binnen Tier III (rood) wordt gekeken naar interventies voor specifieke individuen binnen de school.
Bij ieder Tier hoort ook een plan van aanpak waarin concrete acties beschreven worden om een kenmerk (beter) te
implementeren.

De vragenlijst
Vragen
De TFI-NL bestaat uit respectievelijk 15, 13 of 17 items (kenmerken). Voor ieder kenmerk
geeft het team aan in hoeverre het geïmplementeerd is door een score te geven van 0 (niet
geïmplementeerd), 1 (gedeeltelijk geïmplementeerd) of 2 (volledig geïmplementeerd).
Voorbeelden van kenmerken zijn ‘Team samenstelling’, ‘Deskundigheidsbevordering’ en
‘Jaarlijkse evaluatie’.

Afnameduur
Eerste keer ongeveer 60 minuten, na minstens twee keer ongeveer 20 minuten.
Het opstellen van het actieplan duurt ongeveer 20 minuten.

Informanten
Trainer

Schalen, scoring en normering
Schalen
1. PBS team
2. Implementatie (groen), Interventie (geel) of Middelen (Rood)
3. Evaluatie
Voor iedere schaal wordt een ruwe score en percentage berekend. De scores op de drie
schalen vormen samen een totaalscore, waar ook een percentage voor berekend wordt.

Psychometrische gegevens
De psychometrische gegevens van deze lijst zijn nog niet onderzocht.
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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
Wel wordt aangeraden voorafgaand hieraan een training te volgen. Meer informatie hierover
kunt u opvragen bij de auteurs.
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