Doel

Ontwikkeling

Concept en
structuur

Documenten

SEO-R²
Assessment-instrument en
discussietool voor:
− een kwalitatieve verbetering van
de ondersteuning
en behandeling van cliënten;
− het scheppen van een
gemeenschappelijke taal;
− breder zicht op de verschillende
domeinen van de
emotionele ontwikkeling;
− beter inzicht in de motivationele
drijfveren;
− aanzet tot innemen van
andermans perspectief;
− reflectie op de rol van de ouders
en begeleiders;
− ondersteuning bij het maken van
een ondersteuningsen behandelingsstrategie.
Bouwt voort op de SEO (Došen,
2005) en de SEO-R, met
uitbreiding van domeinen en items
(vgl. Morisse & Došen,
2016).

− Semigestructureerd interview met
1 beoordelaar en
minimaal 2 informanten
− 13 domeinen
− 556 items
− Schaal
− Invulformulier
− Verklarende woordenlijst
− Overzicht van de mijlpalen van de
emotionele ontwikkeling

SEO-V
Snelle screener in diagnostisch proces.
Betrouwbare en geldige inschatting van
het emotionele
ontwikkelingsniveau. Het kan
vervolgens gebruikt
worden in het kader van vaststelling
van psychische
stoornissen of gedragsproblemen bij
mensen met een
verstandelijke beperking (integratieve
diagnose en
behandeling) en wetenschappelijke
onderzoeken.

Bouwt voort op de SEO-R² (Morisse &
Došen, 2016), met
reductie tot observeerbare en door
experten als geldig
beschouwde items. De items uit de
SEO-R² zijn daartoe
naar vooraf gedefiniëerde criteria
opnieuw geformuleerd.
In een uitgebreid consensus-proces met
verschillende
Europese centra, werd de uiteindelijke
structuur met een
gereduceerd aantal items vastgelegd
(gedetailleerde
beschrijving zie Sappok et al., 2016).
− Semigestructureerd interview met 1
beoordelaar en
minimaal 2 informanten
− 8 domeinen
− 200 items
− Vragenlijst ter afname van het
emotionele ontwikkelingsniveau
− Formulier met basisvariabelen
− Overzicht van de mijlpalen van de
emotionele

Scoring

Afnameduur
Wanneer
gebruiken?

(zie Morisse & Došen, 2016, p. 1213)
− Handleiding
− Online versie
De fase waarin de gekozen items het
meest kenmerkend/
herkenbaar zijn.

ontwikkeling
− Handleiding

De fase waarin de meeste items met ‘ja’
beantwoord worden
(binair systeem op basis van
observeerbaar gedrag).
Ongeveer 1 uur
Ter inschatting van het emotionele
ontwikkelingsniveau
bij het vaststellen van psychische
stoornissen of gedragsproblemen
van mensen met een verstandelijke
beperking
(integratieve diagnose en behandeling)
en in het kader
van wetenschappelijke onderzoeken.

Ongeveer 2-3 uur
Voor een meer diepgaande discussie
en breder inzicht in
de emotionele ontwikkeling van
cliënten.
Voor handvatten en advies voor de
bejegening van de
cliënt.
Als basis voor teambesprekingen en
het daaruit afgeleide
advies ter ondersteuning.
In welke
Voornamelijk in pedagogische
Voornamelijk in klinisch-therapeutische
settings?
settings voor dagelijkse
settings voor
ondersteuning (wonen, werken,
diagnostiek en behandeling, maar ook
dagbesteding, onderwijs,
in pedagogische
…).
settings.
Psychometrisch Betrouwbaarheidsonderzoek op
Normering, betrouwbaarheids- en
onderzoek
item- en domeinniveau
validiteitsonderzoek
(Vandevelde et al. 2016).
volgen in 2017/2018.
Validiteitsonderzoek (Morisse et
al., in publicatieproces).
Tabel: SEO-R² versus SEO-V (overgenomen uit Morisse, Sappok, De Neve & Došen, 2017, p. 10)1
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