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Instructie voor afname 

 

Het doel van de KIDARTS 2.0 is om een vinger aan de pols te houden met betrekking tot 

het welzijn/de kwaliteit van leven van kinderen werkzaam in culturele producties, vaak 

“kunstkinderen” genoemd, in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Dit meetinstrument kan 

gebruikt worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij een 

grote(re) groep kunstkinderen, maar ook door andere stakeholders, zoals producenten of 

castingbureaus bij individuele kinderen. 

 

Wijze van afname: de KIDARTS 2.0 wordt als vragenlijst digitaal of op papier afgenomen. 

Als het doel is om inzicht te verkrijgen in het welzijn van een individueel kind of om een 

individueel kind te beoordelen, dan kan de vragenlijst ook in de vorm van een 

interview/vraaggesprek worden afgenomen, bijvoorbeeld door de kinderbegeleider. In dat 

geval is het belangrijk om vooraf toestemming van ouders te krijgen en om het kind te 

vragen de vragen eerlijk te beantwoorden.    

 

Tijdstip van afname: het is belangrijk om KIDARTS 2.0 aan het einde van een productie af 

te nemen, omdat de vragen O.5 t/m O.15 en K.3 t/m K.13 (i.e. KIDSCREEN-10; Ravens-

Sieberer, 2006) betrekking hebben op de gevoelens van het kind in de afgelopen week.  

Let op: kinderen kunnen na afloop van een lange(re) productie in een dip zitten, omdat 

de productie dan net is afgelopen. Dit kan van invloed zijn op hun gevoel van 

welzijn/kwaliteit van leven. Geadviseerd wordt om de vragenlijst in dat geval niet in de 

eerste week na de laatste productiedag af te nemen.  

 

Het meetinstrument KIDARTS 2.0 bestaat uit twee delen: het eerste deel is bestemd voor 

de ouder(s)/verzorger(s) van het kind, het tweede deel is bestemd voor het kind zelf.  

In het geval van een online afname van de vragenlijst geeft de ouder/verzorger de 

vragenlijst door aan het kind, nadat hij/zij zelf het eerste deel van de vragenlijst heeft 

ingevuld. Het is belangrijk dat het kind in dat geval niet terug kan bladeren naar de 

antwoorden van de ouders! Gaat het om een papieren vragenlijst, zorg dan voor twee 

afzonderlijke papieren vragenlijsten (één met de vragen voor de ouder/verzorger en één 

met de vragen voor het kind), waarbij het kind en ouder/verzorger geen inzage hebben in 

elkaars antwoorden.   
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Aan ouders wordt gevraagd om het kind niet teveel te helpen, alleen in het geval het kind 

een vraag niet begrijpt.  

Het invullen van de vragenlijst is geheel vrijwillig. Het is voor ouders belangrijk te 

weten als de antwoorden op de vragen anoniem worden verwerkt en dat de 

producenten geen inzage hebben in hun specifieke antwoorden i.v.m. loyaliteit aan de 

producent. Als de vragen niet anoniem verwerkt worden, bijvoorbeeld in een 

vraaggesprek, dan moeten ouders hierover geïnformeerd worden. Ook is het belangrijk 

om ouders te informeren waarom de vragenlijst afgenomen wordt, waarvoor hun 

antwoorden gebruikt worden en of zij nog geïnformeerd worden over de uitslag van hun 

kind of het hele onderzoek.   

 

De KIDARTS 2.0 hoeft niet in zijn geheel afgenomen te worden. Er kunnen eventueel 

vragen achterwege worden gelaten of vragen worden toegevoegd. Let op: vragen O.5 t/m 

O.15 en K.3 t/m K.13 (KIDSCREEN-10) moeten wél allemaal worden afgenomen om 

vervolgens iets te kunnen zeggen over het welzijn van de kinderen.  

 

Met de antwoorden op de vragen in de vragenlijst komt meer informatie beschikbaar over 

het welzijn van kinderen die meedoen aan culturele producties. Deze informatie kan 

gebruikt worden om het meedoen van kinderen aan culturele producties te verbeteren. 

TNO, of een ander onderzoeksbureau, kan ondersteunen bij de interpretatie van de 

resultaten. 

 

Berekenen en interpreteren van de scores 

Vragenlijst deel 1 – ouder/verzorger 

Het invullen van het eerste deel van de vragenlijst duurt ongeveer een kwartier tot een 

half uur. Bij de meeste vragen moet de ouder/verzorger kiezen uit één van de antwoorden 

door een kruisje te zetten bij het antwoord dat het beste bij hem/haar past. Bij sommige 

vragen kan de ouder/verzorger zelf een antwoord invullen. Als een uitspraak of 

antwoordmogelijkheid niet helemaal van toepassing is, kiest de ouder/verzorger de 

antwoordmogelijkheid die het dichtst bij zijn/haar opvatting ligt. Wanneer de 

ouder/verzorger zich bij het invullen vergist, maakt hij/zij het hokje met het foute 

antwoord helemaal zwart en kruist vervolgen het antwoord van zijn/haar keuze aan.  
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Vraag O.1 t/m vraag O.2 - Algemeen 

Berekenen van de score:  niet van toepassing; rapportage per vraag 

Interpretatie van de score:  niet van toepassing 

Vraag O.3 t/m vraag O.4 – Vragen over uw kind 

Berekenen van de score:  niet van toepassing; rapportage per vraag 

Interpretatie van de score:  niet van toepassing 

 

Vraag O.5 t/m vraag O.15 – Hoe voelt uw kind zich? 

 

De vragen O.5 t/m O.15 zijn afkomstig van de KIDSCREEN-10 (proxyversie; Ravens-

Sieberer, 2006). Het doel van de KIDSCREEN-10 is het bepalen van de algemene kwaliteit 

van leven van kinderen en jongeren. Onder kwaliteit van leven wordt verstaan het fysiek, 

emotioneel, sociaal en cognitief functioneren. De vragen O.5 t/m O.15 moeten door ouders 

worden beantwoord met de situatie van het kind van de afgelopen week in gedachten.  

 

Berekenen van de score:  de ruwe som-score wordt berekend door de antwoordscores 

van de tien vragen bij elkaar op te tellen. De waarde van de 

som-score ligt tussen 10 (minimale score) en 50 (maximale 

score). Let op: alleen wanneer ouders alle 10 vragen hebben 

beantwoord, kunnen de antwoordscores bij elkaar opgeteld 

worden om een som-score te verkrijgen. Om een 

gemiddelde som-score te kunnen berekenen, worden de 

individuele som-scores bij elkaar opgeteld en gedeeld door 

het aantal individuele som-scores. 

Interpretatie van de score:  vergelijk de gemiddelde som-score met de gemiddelde som- 

score van eerder onderzoek onder kunstkinderen en hun 

ouders (zie ook Tabel 1): ouderscore: gemiddeld = 43,4, sd = 3,5; 

gemiddelde +/- 1sd = score tussen 39,9 en 46,9. Een hogere 

som-score duidt een hogere kwaliteit van leven aan (i.e. blij, 

fit en tevreden met betrekking tot gezinsleven, vrienden en  

    school). 
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Vraag O.16 t/m O.32 – Over de laatste productie 

Deze vragen gaan over de laatste productie: om wat voor productie het ging en wat de 

tijds-investering was voor het kind. Deze vragen kunnen vervallen als dit al bekend is geen 

beoogde onderzoeksuitkomst is.    

Berekenen van de score:  niet van toepassing; rapportage per vraag. 

Interpretatie van de score:  per vraag los interpreteren per persoon, of bij een groep het 

gemiddelde of aantal kinderen dat een antwoord heeft 

aangekruist. De gemiddelde investering kan vergeleken 

worden met de getallen zoals beschreven in het TNO-rapport 

over de pilot van de vragenlijst (te downloaden via 

www.monitorarbeid.nl/kunstkinderen). De tijdsinvestering zal 

echter sterk afhangen van de eigenschappen van de 

productie en is vooral interessant om de ervaring “tijdens” de 

productie aan te relateren.  

 

Vraag O.16 t/m O.34 – Tijdens de laatste productie 

Berekenen van de score:  niet van toepassing; rapportage per vraag. 

Interpretatie van de score:  per vraag los interpreteren per persoon, of bij een groep het 

gemiddelde of aantal kinderen dat een antwoord heeft 

aangekruist. De losse score per persoon, of gemiddelde score 

voor een groep, kan vergeleken worden met de getallen zoals 

beschreven in Tabel 1 (onderaan deze instructie) en het TNO-

rapport over de pilot van de vragenlijst (te downloaden via 

www.monitorarbeid.nl/kunstkinderen).  
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Vragenlijst deel 2 – kind  

Het invullen van het tweede deel van de vragenlijst duurt ongeveer een kwartier tot een 

half uur. Bij de meeste vragen moet het kind kiezen uit één van de antwoorden door een 

kruisje te zetten bij het antwoord dat het beste bij hem/haar past. Bij sommige vragen kan 

het kind zelf een antwoord invullen. Als een uitspraak of antwoordmogelijkheid niet 

helemaal van toepassing is, kiest het kind de antwoordmogelijkheid die het dichtst bij 

zijn/haar opvatting ligt. Wanneer het kind zich bij het invullen vergist, maakt hij/zij het 

hokje met het foute antwoord helemaal zwart en kruist vervolgen het antwoord van 

zijn/haar keuze aan. 

 

Vraag K.1 t/m vraag K.2 – Vragen over jou 

Berekenen van de score : niet van toepassing; rapportage per vraag 

Interpretatie van de score : niet van toepassing 

 

Vraag K.3 t/m vraag K.13 – Hoe voel je je? 

De vragen K.3 t/m K.13 zijn afkomstig van de KIDSCREEN-10 (kindversie; Ravens-Sieberer, 

2006). Het doel van de KIDSCREEN-10 is het bepalen van de algemene kwaliteit van 

leven van kinderen en jongeren. Onder kwaliteit van leven wordt verstaan het fysiek, 

emotioneel, sociaal en cognitief functioneren. De vragen K.3 t/m K.13 moeten door het kind 

worden beantwoord met de situatie van de afgelopen week in gedachten.  

 

Berekenen van de score:  de ruwe som-score wordt berekend door de antwoordscores 

van de tien vragen bij elkaar op te tellen. De waarde van de 

som-score ligt tussen 10 (minimale score) en 50 (maximale 

score). Let op: alleen wanneer het kind alle 10 vragen heeft 

beantwoord, kunnen de antwoordscores bij elkaar opgeteld 

worden om een som-score te verkrijgen. Om een 

gemiddelde som-score te kunnen berekenen, worden de 

individuele som-scores bij elkaar opgeteld en gedeeld door 

het aantal individuele som-scores. 

Interpretatie van de score:  vergelijk de gemiddelde som-score met de gemiddelde som-

score van eerder onderzoek onder kunstkinderen en hun 

ouders (zie ook Tabel 1): kindscore: gemiddeld = 43,9, sd =  
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        3,8; gemiddelde +/- 1sd = score tussen 40,1 en 47,7. Een hogere  

      som-score duidt een hogere kwaliteit van leven aan (i.e. blij,  

      fit en tevreden met betrekking tot gezinsleven, vrienden en  

      school). 

 

Vraag K.14 t/m vraag K.30 – Over / Tijdens je laatste productie 

Berekenen van de score:  niet van toepassing; rapportage per vraag 

Interpretatie van de score:  per vraag los interpreteren per persoon, of bij een groep het 

gemiddelde of aantal kinderen dat een antwoord heeft 

aangekruist. De losse score per persoon, of gemiddelde score 

voor een groep, kan vergeleken worden met de getallen zoals 

beschreven in Tabel 2 (onderaan deze instructie) en het TNO-

rapport over de pilot van de vragenlijst (te downloaden via 

www.monitorarbeid.nl/kunstkinderen). 

 

Referenties 

Ravens-Sieberer, U. (2006). The Kidscreen Questionnaires. Quality of life questionnaires for 

children and adolescents. Handbook. The Kidscreen Group Europe. Lengerich, Germany. 

Pabst Science Publishers.  

 

 

 

 

 

Colofon 

Dit is een uitgave van TNO. De KIDARTS 2.0 en de bijbehorende instructie voor afname 
kan vrij van kosten worden gedownload via 
http://www.monitorarbeid.tno.nl/kunstkinderen.  

Meer informatie over de Beleidsregel inzake ontheffing verbod van kinderarbeid 2016 
vindt u via http://wetten.overheid.nl/BWBR0037569/2016-04-01 . 

Maart 2017 



Tabel 1 & 2 met vergelijking uitkomsten van de pilottest van het KIDARTS instrument in 2016  

 
Tabel 1.  Gemiddelde scores OUDERS pilot en range (het gemiddelde plus/min de standaard deviatie) waarbinnen de scores liggen. 

Ouders: Vraag uit ouder-vragenlijst  Hele groep pilot 2016:  

Gemiddelde (Standaard Deviatie);  

Range  

(het gemiddelde +/- de standaard deviatie) 

O.05-O.15: KvL-score (van kind zoals door ouders gezien) – somscore 43,4 (3,5);  39,9 – 46,9 

O.33: Ouders tevreden over begeleiding kind? (1-5) 4,6 (0,8);  3,8 – 5,4 

O.34: Tevreden over informatie tevoren gekregen? (1-5) 4,4 (0,9); 3,5 – 5,3 

O.36: Voelde kind zich goed aan einde productiedag? (1-5) 4,5 (0,6);  3,9 – 5,1 

O.37: Voelde kind zich dag ná productiedag uitgerust? (1-5) 4,1 (0,8);  3,3 – 4,9 

O.39: Heeft kind last gehad van negatieve reacties media? (1-5) 1,1 (0,3);  0,8 – 1,4 

O.40: Moeilijke of belastende werkzaamheden? (1-5)  1,1 (0,3);  0,8 – 1,4 

O.35, O.38 en O.44: zijn vragen die zijn toegevoegd ná de pilot in 2016; dus géén gemiddelde score, standaard deviatie en range van bekend. 

O.40-O.44: geven met open opmerkingen aanvullende informatie, evenals de mogelijkheid tot opmerkingen na O.32.    

 

Tabel 2.  Gemiddelde scores KINDEREN pilot en range (het gemiddelde plus/min de standaard deviatie) waarbinnen de scores liggen. 

Kinderen: Vraag uit kind-vragenlijst  Hele groep pilot 2016:  

Gemiddelde (Standaard Deviatie); 

Range  

(het gemiddelde +/- de standaard deviatie) 

K.3-K.13: KvL-score (kind over eigen kwaliteit van leven)  - somscore 43,9 (3,8); 40,1 – 47,7 

K.15: Kon je bij iemand terecht met vragen of als er iets was? (1-5) 4,7 (0,7); 4,0 – 5,4 

K16: Tevreden over begeleiding? (1-5) 4,9 (0,4); 4,5 – 5,3 

K.17: Tevreden over informatie vooraf? (1-5) 4,6 (0,7); 3,9 – 5,3 

K.19: Tussendoor goed uitrusten tijdens productiedag? (1-5) 4,1 (0,7); 3,4 – 4,8 

K.20: Voldoende eten/drinken? (1-5) 4,5 (0,6); 3,9 – 5,1  

K.21: Moest je vaak wachten? (1-5) 2,1 (1,0); 1,1 – 3,1 
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K.23: Hoe voelde je je aan het einde van productiedag (1-5) 4,6 (0,7); 3,9 – 5,3 

K.24: Voelde je je de dag ná een productiedag uitgerust? (1-5) 4,0 (0,8); 3,2 – 4,8 

K.25: Vond kritiek tijdens de productie niet vervelend (1-5) 3,5 (1,1); 2,4 – 4,6 

K.26: Geef je het (snel) op als het lastig wordt? (1-5)  1,5 (0,7); 0,8 – 2,2  

K.27: Als iemand iets vervelends doet, kun je dat dan tegen hem/haar 

zeggen? (1-5) 
4,0 (0,9); 

3,1 – 4,9 

K.28: Tevreden over wat je moest doen tijdens productie? (1-5) 4,6 (0,8); 3,8 – 5,4 

K.18: gaat over motivatie, zie onderstaand figuur 1 met de verdeling per antwoord-categorie:   

 
Figuur 1.  Motivatie van kind om mee te doen aan productie (aantal kinderen binnen pilot 2016 (61 kinderen in totaal) die dat antwoord ingevuld hebben) 

K.22, K.29 en K.31: zijn vragen die zijn toegevoegd ná de pilot in 2016; dus géén gemiddelde score, standaard deviatie en range van bekend.    
K.30, K.32 en K.33: geven met open opmerkingen aanvullende informatie, evenals de mogelijkheid tot opmerkingen na K.33.    

Deze gegevens zijn terug te vinden in de TNO-rapportage over de pilottest in 2016, te downloaden: 
http://www.monitorarbeid.tno.nl/kunstkinderen.  


