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DE PRISON CLIMATE QUESTIONNAIRE 
 
Aanleiding 
Verschillende survey-instrumenten zijn ontwikkeld om de kwaliteit van het leefklimaat in 
gevangenissen te beoordelen. Deze instrumenten hebben echter allemaal tekortkomingen, zo richten 
zij zich voor een deel op een beperkte doelgroep, zijn zij niet toepasbaar voor het meten van het 
leefklimaat onder grote groepen gedetineerden, of zijn zij van slechte psychometrische kwaliteit (is 
een instrument voldoende betrouwbaar en valide?). De Prison Climate Questionnaire (PCQ) is 
ontwikkeld om het leefklimaat en de bijbehorende domeinen binnen een brede gevangenispopulatie 
te meten. Met deze studie werden de psychometrische eigenschappen van dit instrument in kaart 
gebracht. 
 
Onderzoeksvraag 
Wat is de psychometrische kwaliteit (dat wil zeggen, de factorstructuur, betrouwbaarheid en validiteit) 
van de Prison Climate Questionnaire (PCQ)? 
 
Methode 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van data van de Life in Custody studie, 
een grootschalig onderzoek naar het leefklimaat in Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen (PI). Aan 
deze studie konden alle mannen en vrouwen die tussen januari en maart 2017 in een PI verbleven 
vrijwillig deelnemen. In totaal namen 4.538 respondenten deel, verdeeld over 28 inrichtingen en 244 
afdelingen. Bij deze respondenten werd de Prison Climate Questionnaire (PCQ) afgenomen. Dit is een 
vragenlijst met 136 items, die 21 concepten in kaart tracht te brengen. Van deze 21 concepten 
relateren er 14 aan de zes domeinen van het leefklimaat, namelijk contacten binnen de inrichting, 
contacten buiten de inrichting, veiligheid, dagbesteding, voorzieningen en autonomie.  
 
Resultaten 
Ten eerste toonden de analyses aan dat de in de vragenlijst opgenomen schalen grotendeels 
gestructureerd waren zoals verwacht, waarbij alle schalen uni-dimensionaal waren. Dit wijst erop dat 
de verschillende items tezamen de constructen in kwestie meten, en mag worden geïnterpreteerd als 
een indicatie van constructvaliditeit (de mate waarin een aantal vragen samen een bepaald begrip 
meten, zoals bijvoorbeeld autonomie). Vervolgens bleek de betrouwbaarheid van de schalen hoog, en 
correleerden de leefklimaatdomeinen op een logische manier met elkaar. Dit geeft een indicatie van 
de wijze waarop de schalen één en hetzelfde centrale construct meten, namelijk leefklimaat. Ten slotte 
werd met de analyses aangetoond dat de leefklimaatdomeinen verband hielden met plausibele 
uitkomstmaten, en dan met name de beoordeling van de algehele kwaliteit van de instelling. Hiermee 
werd geconcludeerd dat de criteriumvaliditeit eveneens voldoende was. Al met al werd geconcludeerd 
dat de psychometrische eigenschappen van de PCQ in alle aspecten toereikend waren en zeker de 
minimale verwachtingen overtroffen. 
 
Conclusie en aanbevelingen 
De studie toont aan dat de Prison Climate Questionnaire een betrouwbaar en valide survey-instrument 
is om het leefklimaat onder een brede populatie gedetineerden in kaart te brengen. Bij het meten van 
het leefklimaat heeft het de voorkeur om gebruik te maken van dit instrument boven de eerder 
ontwikkelde instrumenten, omdat de kwaliteit aantoonbaar beter is, het instrument breder 
toepasbaar is, en gemakkelijk is af te nemen.  
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