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Kritisch omgaan met informatie!



Evidence-based werken: van EBM tot EBP

Basis principes
Gezond 

verstand
Expert opinie

Eminence-Based Medicine



Wat is de ‘juiste’ expert opinie?

1946

Evolutie wiegendood in Nederland



Insufficient facts

always invite danger



// Mr Spock



Evidence-Based Medicine (EBM)
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Van EBM tot EBP
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Van EBM tot EBP
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Missie CEBaP

✚Het bieden van ondersteuning d.m.v. wetenschappelijke onderbouwing van alle 

programma’s van Rode Kruis-Vlaanderen

 Ontwikkelen van evidence-

based praktijkrichtlijnen

 Ontwikkelen van 

systematische reviews

 Uitvoeren van primair 

onderzoek



Evidence-Based Practice in RKV

Wetenschappelijke
studies

Extern expertenpanel

Specialistenadvies 
+ praktijkervaring

Voorkeur & belangen
van doelgroep, kosten

CEBaP
Operationele Dienst

Rode Kruis-Vlaanderen



Verzamelen van wetenschappelijke studies

1. Probleem vertalen in een onderzoeksvraag



Het Brugfigurenproject: Doelstelling

✚ Een brug slaan tussen school en maatschappelijk kwetsbare kinderen

✚ Een brug slaan tussen wetenschap en praktijk: identificeren van 

didactische activiteiten waarvan de effectiviteit bewezen is 



Het Brugfigurenproject: Onderzoeksvraag

✚ Onderzoeksvraag: welke didactische activiteiten zijn effectief om competenties van kwetsbare 

kleuters en lagere schoolkinderen te verbeteren?



Onderzoeksvragen: het PICO principe

Populatie Interventie Comparison Outcome

Definieer 

de populatie

Wat is de 

interventie?

Waar wordt mee 

vergeleken?

Welke outcome wordt 

gemeten?



Het Brugfigurenproject: Onderzoeksvraag

✚ Onderzoeksvraag: welke didactische activiteiten zijn effectief om competenties van kwetsbare 

kleuters en lagere schoolkinderen te verbeteren?

Populatie

Interventie

Outcome



Het Brugfigurenproject: Activiteiten

✚ 16 activiteiten:

Het lezen van een boek

Begeleiding m.b.v. een computer

Knutselen

Gezelschapsspelen

Poëzie

Puzzelen

Poppenkast

Begeleiding m.b.v. een pop

Verkeerseducatie + wandeling

Zingen

Vrijuit spreken

Sportactiviteiten: wandelen en fietsen

Begeleiding m.b.v. praatplaten

Het spelen met blokken

Een bezoek aan de bibliotheek

Rollenspel



Verzamelen van wetenschappelijke studies

2. Ontwikkelen van een zoekstrategie

1. Probleem vertalen in een onderzoeksvraag



Ontwikkelen van een zoekstrategie

Welke wetenschappelijke publicaties?



Ontwikkelen van een zoekstrategie

Welke databanken?Welke wetenschappelijke publicaties? Welke talen?



Ontwikkelen van een zoekstrategie

Populatie

Interventie



Verzamelen van wetenschappelijke studies

3. Selectie van artikels 

2. Ontwikkelen van een zoekstrategie

1. Probleem vertalen in een onderzoeksvraag



Het Brugfigurenproject: Literatuuronderzoek

Potentieel relevante referenties 

geïdentificeerd: n= 12056

The Campbell Library (n=514)

MEDLINE (n=4204)

ERIC (n=7338)

Referenties geselecteerd voor verdere 

evaluatie: n= 420

Finaal geselecteerde systematische 

reviews (als bron van studies): n= 5

Finaal geselecteerde studies: n= 38

Referenties uitgesloten na evaluatie van 

de titel en/of abstract

Referenties uitgesloten op basis van 

evaluatie van de volledige tekst (= 

exclusie op basis van de inhoudelijke en 

methodologische inclusie- en 

exclusiecriteria)



Verzamelen van wetenschappelijke studies

4. Data extractie

3. Selectie van artikels

2. Ontwikkelen van een zoekstrategie

1. Probleem vertalen in een onderzoeksvraag

5. Kwaliteitsbeoordeling

6. Data synthese



Overzicht studies kleuterschool



Voorbeeld: bouwen met blokken



Overzicht studies basisschool
Intervention Population Effect Studies Quality (No)

recommendation
or suggestion

Type Guidance 
of the child

Solely at-risk 
children?

Age

Book 
reading

Volunteer Yes, at risk for 
reading 
difficulties

6-12 Positive effect on reading behaviour, decoding 
skills, reading fluency, reading rate, reading 
ability of language other than mother tongue

6 High to 
very low

Recommendation

No effect on reading comprehension skills, 
reading accuracy, attitude and child behaviour

2 Moderate

Computer-
assisted 
instruction

Volunteer No 10-11 Positive effect on long-term retention skills 
and self-efficacy

1 Very low Suggestion

No effect on short-term retention skills and 
reading motivation

Role play Researcher No 6-12 Positive effect on social/moral cognition skills 
and knowledge

3 Low to 
very low

Suggestion

No effect on attitude
Poetry [not 

described]
No 6-7 Positive effect on comprehension skills 2 Very low Recommendation

No effect on retention skills and literacy skills

Puppetry Teacher / 
student

No 7-10 No effect on knowledge, attitude or behaviour 2 Low to 
very low

No 
recommendation
or suggestion

Doll as 
didactical 
tool

Teacher No 7-11 No effect on behaviour 1 Low No 
recommendation
or suggestion

Storyboard Researcher 
/ teacher

No 6-14 Positive effect on knowledge, comprehension 
and retention skills

3 Moderate Suggestion

Visit to a 
local library

Teacher Yes, due to home 
background 
(non-native 
children)

7-18 Limited and inconclusive scientific evidence on 
reading skills, attitude and behaviour

2 Very low Suggestion
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Expertenpanel

✚ Expertpanel van interne en externe ervaringsdeskundigen en vertegenwoordiging van de 

doelgroep 

✚ Profiel externe inhoudelijke experten: 

• Beleidsadviseur

• Leerkracht

• Zorgcoördinator

• medewerker OCMW

• docent lerarenopleiding

• brugvrijwilliger



Het Brugfigurenproject: Opstellen aanbevelingen

✚ Formulering tijdens de consensusmeeting met het expertpanel aan de hand van een 

beslissingsboom

✚ Onderscheid tussen ‘aanbeveling’ en ‘suggestie’ (~ sterke versus zwakke aanbeveling)

Y

Y

Is de activiteit extrapoleerbaar 
naar vrijwilligers?

N

Zijn er randvoorwaarden 
(training, organisatorisch, 

economisch)? 

N

Y

Niet aanbevelen

N

Is de activiteit uitgevoerd door 
een vrijwilliger? 

Y

Y

Is het wetenschappelijk bewijs 
positief en eenduidig? 

N

Y

Is er wetenschappelijk bewijs 
beschikbaar? 

N

Is de activiteit haalbaar 
In een schoolcontext?

N

Y

Is de activiteit belangrijk
voor het bereiken van de 

doelgroep?

Niet aanbevelen

AanbevelenNiet aanbevelen

Niet aanbevelen

Niet aanbevelen

N

Suggereren

Aanbevelen



Y

Y

Is de activiteit extrapoleerbaar 
naar vrijwilligers?

N

Zijn er randvoorwaarden 
(training, organisatorisch, 

economisch)? 

N

Y

Niet aanbevelen

N

Is de activiteit uitgevoerd door 
een vrijwilliger? 

Y

Y

Is het wetenschappelijk bewijs 
positief en eenduidig? 

N

Y

Is er wetenschappelijk bewijs 
beschikbaar? 

N

Is de activiteit haalbaar 
In een schoolcontext?

N

Y

Is de activiteit belangrijk
voor het bereiken van de 

doelgroep?

Niet aanbevelen

AanbevelenNiet aanbevelen

Niet aanbevelen

Niet aanbevelen

N

Suggereren

Aanbevelen



Het Brugfigurenproject: Evidence-based aanbevelingen

✚ Maatschappelijk kwetsbare kleuters

✚ Aanbevolen activiteiten

• het lezen van een boek

• het spelen van een gezelschapsspel rond verkeerseducatie

• het spelen van een cijferspel

• puzzelen

• wandelen (en in tussentijd verkeerseducatie te geven)

• zingen 

• het spelen met blokken



Het Brugfigurenproject: Evidence-based aanbevelingen

✚ Maatschappelijk kwetsbare lagere schoolkinderen

✚ Aanbevolen activiteiten: 

• het lezen van een boek 

• het lezen van poëzie

✚ Activiteiten die gesuggereerd worden: 

• het spelen van een computerspel/het opzoeken op internet

• begeleiding met behulp van praatprenten

• bezoek aan een bibliotheek 

• rollenspel



Het Brugfigurenproject: Evidence-based aanbevelingen

✚ Limitaties:

• Nauwe focus van onderzoeksvragen en selectiecriteria, bvb

effect band begeleider-kind, rol van de ouders, noden van de 

vrijwilligers niet in rekening gebracht

✚ Finale aanbevelingen/suggesties:  

• zijn een leidraad voor de 

vrijwilligers

• Nauwe samenwerking 

met school/ouders 

noodzakelijk 



Het Brugfigurenproject: Implementatie

✚ Conclusies werden 

geïncorporeerd in opleiding 

brugvrijwilligers

✚ Train-de-trainer opleiding

✚ Flyers voor recruteren van 

brugvrijwilliger en scholen

✚ Rode Kruis website



Het Brugfigurenproject: Evaluatie

✚ Meten = weten

✚ Leidt het gebruik van een evidence-based richtlijn ook tot verbeteringen in de praktijk? Welke rol 

speelt de specifieke schoolcontext?

• Systematisch meten van bepaalde indicatoren; pre-post

• In kaart brengen van contextuele factoren, bvb. Organisatorische ondersteuning van de 

vrijwilligers, karakteristieken en didactische methoden van de school, betrokkenheid van 

ouders, relatie vrijwilliger en kind,…

✚ Oproep naar meer gecontroleerd onderzoek:

• Effectiviteit van didactische activiteiten, uitgevoerd door vrijwilligers

• Rol van ouderparticipatie

✚ Update evidence-based richtlijn



Vragen?

www.cebap.org

info@cebap.org

@CEBaP_evidence

www.linkedin.com/company/centre-for-evidence-based-practice-cebap-

http://www.linkedin.com/company/centre-for-evidence-based-practice-cebap-


Filmpje met getuigenis


