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Wat heeft een mens nodig voor een fijn en
gelukkig bestaan? Vele filosofen en
wetenschappers hebben zich hier jarenlang over
gebogen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er
drie essentiële (psychologische) basisbehoeften
zijn die ieder mens, waar ook ter wereld, graag
vervuld ziet voor een gelukkig bestaan:

1. Autonomie of zelfsturing
2. Betrokkenheid, zich verbonden voelen
3. Competentie- of talentontwikkeling.

INVRA (INventarisatie Van Redzaamheid
Aspecten) instrumenten dragen bij aan het
vervullen van deze drie basisbehoeften. 

INVRA-Ouderschap is een inlegvel van INVRA-
Wonen. Dat betekent dat je gecertificeerd moet
zijn in INVRA-Wonen, voordat je INVRA-
Ouderschap kan volgen. Om die reden wordt een
combinatie INVRA-Wonen en INVRA-Ouderschap
aangeboden.

De basis van de methodiek Positieve psychologie

Zelfinzicht is de basis 
van eigenwaarde



Ieder mens heeft het recht om een ouder te kunnen
zijn. INVRA-Ouderschap helpt mensen meer inzicht te
krijgen in competenties, die ze van nature hebben en
nog nodig hebben om zelfstandig voor een kind te
kunnen zorgen. 

De INVRA-instrumenten zijn beschikbaar als web
applicatie voor wonen (INVRA-Wonen),
ouderschap (INVRA-Ouderschap) en arbeid
(INVRA-Arbeid). 

De focus binnen ieder INVRA-instrument ligt op de
aanwezigheid en ontwikkeling van competenties.
Daarbij spelen positieve psychologie en geluk
gericht werken een belangrijke rol.

Met INVRA-Ouderschap werk je aan de zelfsturing
van de ouders bij de verzorging en de opvoeding
van hun kind(eren), zodat de maximale inspanning
wordt geleverd om uithuisplaatsing van kinderen
te voorkomen.

Inzicht in eigen
competentieontwikkeling

Door inzicht te geven in
de aanwezige

competenties groeit de
Eigenwaarde 



 Het instrument

INVRA-Ouderschap bestaat uit een online
vragenlijst met vijf categorieën. Samen bevatten
deze vijf categorieën 94 competenties, die de
meeste mensen in Nederland inzetten, bij het
voeren van een verantwoorde opvoeding. 

Categorieën:

1. Verzorging en Gezondheid (22 items):
Competenties voor de verzorging van de primaire
basisbehoeften zoals voeding, hygiëne, kleding,
slaapomgeving en ook het uiten van positieve
aandacht en zorg voor het kind.

2. Huishoudelijke Competenties (15 items):    
Competenties voor de verzorging van de
huishouding rondom het kind.

3. Cognitieve Competenties (20 items):
Competenties waarbij kennis of inzicht een grote rol
spelen. Zaken als plannen en organiseren, kennis
over de ontwikkeling van het kind.

4. Maatschappelijke Competenties (15 items): 
Competenties om zich te redden met het kind buiten
de directe woonomgeving.

5. Sociale omgang (22 items):
Competenties om op een vriendelijke, warme wijze
om te gaan met het kind.



Door de jarenlange succesvolle inzet in de praktijk
hebben de instrumenten zich bewezen als
betrouwbare en valide instrumenten.

Betrouwbaar en valide
instrumenten

Aan de basis van alle INVRA-instrumenten ligt
empirisch onderzoek. 
INVRA-Ouderschap wordt vanaf 2006 ingezet
door kleine en grote organisaties in verschillende 
branches, zoals zorg, begeleid en ambulant
wonen.

 

A.d.h.v. een INVRA afname kan er samen
met de betrokkene een trainings- of
ontwikkelplan worden opgezet. Door de INVRA-
instrumenten regelmatig in te zetten, krijgt de
betrokkene inzicht in de eigen competentie-
ontwikkeling. 

Het instrument stimuleert zo de eigen motivatie
om te ontwikkelen. Dit vertaalt zich naar meer 
autonomie, zelfsturing en zelfstandigheid.

Zichtbare uitkomsten



Mentale stabiliteit (20 items): 
Het vermogen om rust en ritme aan te
brengen bij zichzelf, in de eigen omgeving en
die van het kind. Vermogen om zichzelf in
evenwicht te houden of het evenwicht te
herstellen als zich in de opvoeding of
verzorging niet voorziene zaken aandienen.

0-  5 jaar
5- 12 jaar
12-18 jaar

Van zorgen voor naar
zorgen dat

De gevraagde competenties van ouders
veranderen naar mate het kind in een andere
ontwikkelfase komt. De opvoeding verandert
langzaam, van verzorgen naar stimuleren, van
zelf denken en handelen tot alleen nog
coachen. In INVRA-Ouderschap zijn de
ouderschapscompetenties voor zorg en
opvoeding daarom onderverdeeld in drie
leeftijdsfases van het kind.

Leeftijdsfases:

Uit onderzoek blijkt dat voor de kwaliteit van
ouderschap, het sociaal emotionele vermogen
belangrijk is. Om die reden is er een extra
categorie, mentale stabiliteit toegevoegd.



INVRA-Ouderschap is een
instrument om methodisch
werken mogelijk te maken.

De vragenlijst sluit aan op
wat de betrokkene kan en
belangrijk vindt in de
ontwikkeling naar een
verantwoorde opvoeding.

Aanpak

Wij werken nauw samen met
de organisaties om de inzet
van INVRA-Ouderschap tot
een succes te maken. Zo
hebben we samen meer
impact op inclusie.

"De begeleiding met INVRA
heeft ervoor gezorgd dat
uithuisplaatsing van mijn
kinderen is voorkomen".



InformatieTraining
INVRA-Ouderschap is een
aanvulling op INVRA-Wonen. 
Voordat dit instrument
ingezet kan worden in jouw
organisatie, moeten de
professionals het INVRA-
Wonen certificaat hebben. 

 
Aan het eind van de training
hebben de professionals
voldoende kennis en kunde
voor een verantwoorde
praktijk toepassing. 
Dit leidt tot certificering en
registratie in het online
instrument.

 

Wil je meer weten?
Neem dan contact met ons
op: 

038 - 375 99 39. 
info@invrability.nl
www.invrability.nl

Wij helpen je graag verder.


