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Abstract 

Purpose: The current study investigates the effects and the program integrity of the cognitive 

behavioral intervention program EQUIP on antisocial behavior of adolescents. Methods: The research 

was conducted at two high schools for adolescents with low IQ scores. The sample consisted of 116 

students (N experimental group = 81, N control group = 35). The research was set up according to a 

quasi-experimental design with a pre-test and post-test. Teachers completed a questionnaire regarding 

students’ antisocial behavior. Program integrity was measured using ‘Measure Program Integrity 

EQUIP’. Results: The results show that antisocial behavior increases after participating in the EQUIP 

program. The program integrity explains the changes in antisocial behavior. As the level of the 

program integrity of the EQUIP program increases, so does the level of antisocial behavior. No gender 

differences are found. Conclusions: This research has shown that the EQUIP program does not serve 

its goal as prevention program because antisocial behavior increases instead of decreases after 

participating in the EQUIP program. However, there are a number of limitations in this study that may 

explain this negative effect. Further research is required to determine the long-term effects of the 

EQUIP program.                                                                                   

Keywords: EQUIP, antisocial behavior, program integrity 

Samenvatting 

In de huidige studie is onderzocht of deelname aan het cognitief gedragsmatige interventieprogramma 

EQUIP zorgt voor een afname in antisociaal gedrag. Er is onderzocht of de programma integriteit van 

het EQUIP programma invloed heeft op het genoemde verband. Het onderzoek heeft plaatsgevonden 

op twee scholen voor praktijkonderwijs in Utrecht. De totale onderzoeksgroep bestaat uit 116 

leerlingen (N experimentele groep = 81, N controlegroep = 35). Het onderzoek omvat een quasi 

experimenteel design met een voor- en nameting. De mentoren van de leerlingen hebben de Teacher’s 

Report Form ingevuld om het niveau van het antisociale gedrag te bepalen. Om de programma 

integriteit te bepalen, zijn er 40 EQUIP trainingen geobserveerd met behulp van het ‘Meetinstrument 

Programma Integriteit EQUIP’. Uit de resultaten blijkt dat antisociaal gedrag sterker toeneemt na 

deelname aan het EQUIP programma. De programma integriteit verklaart de veranderingen in 

antisociaal gedrag: hoe hoger de programma integriteit, hoe sterker het antisociale gedrag toeneemt. Er 

zijn geen sekseverschillen gevonden. De resultaten bieden geen ondersteuning aan de opvatting dat 

EQUIP preventief kan werken, omdat antisociaal gedrag toeneemt in plaats van afneemt na deelname 

aan het EQUIP programma. Er zijn echter een aantal beperkingen in de huidige studie die het 

negatieve effect kunnen verklaren. Verder onderzoek naar de lange termijn effecten wordt 

noodzakelijk bevonden.  
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Inleiding  

In deze studie wordt onderzocht of deelname aan het EQUIP programma zorgt voor een afname in 

antisociaal gedrag. Er wordt gekeken of dit verband wordt gemodereerd door programma integriteit. 

Deze studie beoogt een bijdrage te leveren aan de implementatie van het EQUIP programma, 

waardoor betere resultaten kunnen worden behaald.  

Antisociaal gedrag is gedrag dat (in)direct andere personen schade toebrengt doordat er morele 

en sociale normen worden overtreden met als gevolg agressief en delinquent gedrag (Barriga, 

Morrison, Liau, & Gibbs, 2001; Liu, 2004). Antisociaal gedrag komt bij een derde van alle klinische 

verwijzingen voor (Carr, 2006). In het reguliere onderwijs komt antisociaal gedrag voor bij een vijfde 

van de leerlingen tussen de 11 en 16 jaar (Vollebergh et al., 2006). In het speciaal onderwijs is de 

problematiek van de leerlingen het zwaarst en meest gecompliceerd (Louwe, Overveld, Orobio de 

Castro, & Koops, 2009). Ook zijn er verschillen tussen jongens en meisjes: antisociaal gedrag komt 

meer voor bij jongens dan bij meisjes (Van der Velden, 2009). De hoge prevalentie van antisociaal 

gedrag bij jongeren is een van de grote maatschappelijke zorgen (Redding, Goldstein, & Heilbrun, 

2005), doordat het een grote risicofactor vormt voor ernstiger probleemgedrag, psychopathologische 

stoornissen en criminaliteit op latere leeftijd (Moffitt, 2003; Overbeek, Vollebergh, Meeus, Engels, & 

Luijpers, 2001). Daarnaast is antisociaal gedrag een van de grootste knelpunten bij het realiseren van 

passend onderwijs door leraren, beleidsmakers en onderwijsinspectie (Van Leeuwen, 2007).  

Antisociaal gedrag neemt toe naarmate de leeftijd vordert, dus preventie in een vroeg stadium is 

belangrijk (Schaeffer, Petras, Ialongo, Poduska, & Kellam, 2003; Tremblay, 2006; Van Leeuwen, 

2007).  

Tegenwoordig is de veel gestelde vraag of het antisociale gedrag daadwerkelijk afneemt door 

de vele interventies die zijn ontwikkeld. De resultaten van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) (Van der Laan & Blom, 2011) wijzen namelijk op een eerste afname in het aandeel daders van 

lichtere en veelvoorkomende delicten onder minderjarigen (12 t/m 17 jarigen). Deze bevindingen 

kunnen inderdaad wijzen op een daling in het werkelijk aantal daders van een misdrijf, maar ook de 

invoering van nieuwe registratiesystemen bij de politie en het OM zullen hieraan hebben bijgedragen 

(Van der Laan & Blom, 2011). Volgens het CBS (Van der Laan & Blom, 2011) kan dus nog niet 

worden geconcludeerd dat er sprake is van een dalende trend en is er sprake van een eenmalige 

afname. 

Het inzetten van vroegtijdige interventies lijkt dus effectief te zijn om antisociaal gedrag tegen 

te gaan (Van der Laan & Blom, 2011). In de afgelopen jaren zijn er verschillende soorten interventies 

ontwikkeld (Cunningham & Henggeler, 2001). Cognitief gedragstherapeutische interventies zouden 

het meest effectief zijn bij het verminderen en voorkomen van antisociaal gedrag (Bennett & Gibbons, 

2000; Landenberger & Lipsey, 2005; Wilson, Gottfredson, & Najaka, 2001). Het EQUIP programma 

is een voorbeeld van een cognitief gedragstherapeutisch interventieprogramma voor jongeren met 

antisociaal gedrag in justitiële inrichtingen (Gibbs, Potter, Barriga, & Liau, 1996).  
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Het EQUIP programma  

EQUIP is een multi componenten programma waarbij leeftijdsgenoten elkaar helpen om meer 

prosociaal gedrag te leren. Het oorspronkelijke doel van het EQUIP programma is recidive 

verminderen. Er liggen twee programma’s ten grondslag aan het EQUIP programma: Positive Peer 

Culture (PPC) (Vorrath & Brendtro, 1985) en Agression Replacement Training (ART) (Goldstein & 

Glick, 1994). Het uitgangspunt van de PPC component is om een negatief groepsklimaat om te buigen 

tot een positief groepsklimaat, waarin individuen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en elkaar 

helpen (Nas, Brugman, & Koops, 2005). Volgens Gibbs et al. (1996) is de PPC component niet 

voldoende toereikend om dit te bewerkstelligen. De gebrekkige vaardigheden bij delinquente jeugd 

worden daarom gedefinieerd in drie D’s: ‘delay’, ‘distortions’ en ‘deficiencies’ (Gibbs et al., 1996). 

Met deze gebrekkige vaardigheden wordt bedoeld: een achterstand in de morele ontwikkeling, 

gebrekkige sociale vaardigheden en verstoringen in de sociale informatieverwerking (cognitieve 

vertekeningen) (Gibbs et al., 1996). Op basis van het ART programma wordt ervoor gezorgd dat deze 

vaardigheden worden verbeterd op het gebied van agressieregulatie, sociaal gedrag en het nemen van 

morele beslissingen (Brugman & Bink, 2011) met als uiteindelijk doel een reductie in antisociaal 

gedrag te bewerkstelligen.  

Het EQUIP programma bestaat uit drie soorten bijeenkomsten: ‘Woedebeheersing en 

cognitieve vertekeningen, morele keuze en sociale vaardigheden’ (Gibbs, Potter, & Goldstein, 1995).  

Naast deze drie bijeenkomsten, bestaan er ook wederzijdse hulp bijeenkomsten waarin jongeren een 

bepaalde situatie moeten inbrengen en evalueren. Het doel van deze bijeenkomsten is dat de jongeren 

elkaar tips geven om anders te denken en handelen in bepaalde situaties (Gibbs et al., 1995). 

Deze oorspronkelijke instellingsvariant van EQUIP is effectief voor delinquente jeugd in 

Amerika (Leeman, Gibbs, & Fuller, 1993). Resultaten uit Amerikaans onderzoek laten een afname van 

recidive zien en significante verbeteringen in antisociaal gedrag en sociale vaardigheden bij jonge 

delinquenten na deelname aan het EQUIP programma (Leeman et al., 1993). Het beste resultaat werd 

geboekt tien maanden nadat de jonge delinquenten waren vrijgelaten: de hoeveelheid van het recidive 

in de EQUIP groep was laag en stabiel gebleven (Leeman et al., 1993). Er werd geen effect gevonden 

van EQUIP op morele ontwikkeling (Leeman et al., 1993). De verandering in cognitieve 

vertekeningen werd niet gemeten, omdat daar geen instrument beschikbaar voor was.  

In Nederland zijn echter wisselende resultaten gevonden. In de studie van Nas et al. (2005) 

was er sprake van een afname in cognitieve vertekeningen en een meer negatieve houding tegenover 

antisociaal gedrag in de groep die het EQUIP programma had gevolgd (Nas et al., 2005). Er werden 

geen veranderingen waargenomen in morele keuzes en sociale vaardigheden (Nas et al., 2005). In de 

studie van Brugman en Bink (2011) kwam in de EQUIP groep ook een afname in cognitieve 

vertekeningen naar voren (Brugman & Bink, 2011). Er werden echter geen afnames gevonden in de 

prevalentie, snelheid of ernst van recidive voor de EQUIP interventie (Brugman & Bink, 2011). De 
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resultaten zijn niet in overeenstemming met die van Leeman et al. (1993), namelijk dat de hoeveelheid 

recidive van de participanten in de EQUIP groep na een jaar was afgenomen. 

 

EQUIP For Educators (EFE)  

Ondanks de wisselende resultaten is het EQUIP programma veelbelovend, concludeert Van der 

Velden (2009). Gebaseerd op deze veelbelovende resultaten is er een preventieve schoolvariant van 

EQUIP ontworpen, namelijk ‘EQUIP for Educators’ (EFE). Scholen blijken een goed domein te zijn 

om preventieprogramma’s toe te passen (Cunningham & Henggeler, 2001), omdat de school een 

significante rol speelt in de vorming van de levens van adolescenten (Cho, Hallfors, & Sanchez, 2005; 

Wilson & Lipsey, 2007). 

EFE wordt gekenmerkt door het leren trainen van vaardigheden en kennis die in het dagelijks 

leven worden toegepast (DiBiase, Gibbs, Potter, & Springer, 2005). Het programma van de 

schoolvariant komt overeen met het programma van de oorspronkelijke instellingsvariant van EQUIP, 

alleen EFE bevat geen wederzijdse hulpbijeenkomsten. Ondanks dat EFE geen wederzijdse 

hulpbijeenkomsten bevat, is de PPC component gemanifesteerd in het programma bij de interactie 

tussen jongeren, waarbij prosociale jongeren als voorbeeld dienen (DiBiase et al., 2005). 

In het onderzoek van Van der Velden, Brugman, Boom en Koops (2009) is voor het eerst de 

effectiviteit onderzocht van de schoolvariant van het EQUIP programma op het voortgezet onderwijs 

in Nederland. Uit de resultaten op de korte termijn kwam na deelname aan het EQUIP programma een 

meer negatieve houding tegenover antisociaal gedrag en een vermindering van cognitieve 

vertekeningen naar voren (Van der Velden et al., 2009). De prevalentie van antisociaal gedrag was 

lager bij de nameting, maar dit effect bleek niet significant te zijn doordat de EQUIP groep en 

controlegroep beiden een afname lieten zien (Van der Velden et al., 2009). Bij het onderzoek naar de 

lange termijn effecten door Van der Velden et al. (2009) kwam naar voren dat EFE zorgde voor een 

meer negatieve houding ten op zichte van antisociaal gedrag. Eveneens werd weer het effect gevonden 

dat de cognitieve vertekeningen afnamen. Dit komt overeen met de resultaten van Nas et al. (2005) 

waarin dezelfde resultaten werden gevonden. Er bleek echter een toename te zijn in antisociaal gedrag 

na deelname aan het EQUIP programma, maar de toename was kleiner dan in de controlegroep en het 

onverwachte effect werd verklaard door een ‘sleeper effect’ waarbij het antisociale gedrag van de 

leerlingen voor de leerkrachten meer zichtbaar en krachtiger werd tijdens de nameting (Van der 

Velden et al., 2009). Er werd geconcludeerd dat EFE gedeeltelijk succesvol was in het veranderen van 

het denken en doen van de adolescenten (Van der Velden et al., 2009).  

Een reden die voor de wisselende resultaten van de effectiviteit van het EQUIP programma 

van beide varianten werd gegeven was dat de programma integriteit van het EQUIP programma in 

deze studies niet optimaal was (Brugman & Bink, 2011; Nas et al., 2005; Van der Velden et al., 2009). 

Er moest meer onderzoek worden gedaan naar de invloed van de programma integriteit op de effecten 

van het EQUIP programma. 
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Programma integriteit  

Met programma integriteit wordt bedoeld: de mate waarin een protocol wordt uitgevoerd zoals 

bedoeld (Dane & Schneider, 1998). De programma integriteit bestaat uit een aantal componenten. Dit 

is ten eerste dat de implementatie van de methode en de activiteiten overeen dienen te komen met de 

richtlijnen van het programma. Ten tweede is de kwaliteit van de uitvoering door de trainer van 

belang. Ten derde dient te worden gekeken naar de betrokkenheid van de deelnemers bij de inhoud en 

activiteiten van het programma. Ten vierde is de daadwerkelijke blootstelling aan het programma 

belangrijk, waarmee het aantal sessies, de duur en de volledigheid van de gegeven sessies wordt 

bedoeld (Dane & Schneider, 1998). 

Het is van belang om de programma integriteit van een preventie- of interventieprogramma te 

onderzoeken doordat zonder deze data moeilijk kan worden bepaald of de niet significante resultaten 

kunnen worden verklaard door een programma dat niet goed wordt uitgevoerd (Dane & Schneider, 

1998). Een hoge programma integriteit betekent dat het programma wordt uitgevoerd zoals bedoeld en 

een lage programma integriteit kan leiden tot een afname in de effectiviteit van het preventie- of 

interventieprogramma (Dane & Schneider, 1998). Durlak en duPre (2008) stellen dat een uitvoering 

van minimaal 60% van het oorspronkelijke programma nodig is om te kunnen stellen dat een 

programma minimaal wordt uitgevoerd zoals bedoeld en dat het verwachte effect wordt behaald, 

namelijk een afname in probleemgedrag. 

Programma integriteit zou een belangrijke factor kunnen zijn om de mate van effectiviteit van 

het EQUIP programma vast te stellen. In voorgaande studies is onderzoek gedaan naar de invloed van 

programma integriteit op de verschillende effecten van het EQUIP programma in het 

praktijkonderwijs (Elboujdaini, 2010; Ijzerman, 2010; Schijvenaars & Verhagen, 2011). De resultaten 

zijn wisselend. Elboujdaini (2010) vond geen verband tussen de programma integriteit, morele 

oriëntatie en beleving van het groepsklimaat (Elboujdaini, 2010). Ook Ijzerman (2010) vond geen 

relatie tussen de programma integriteit en cognitieve vertekeningen. Ook werd in deze studie geen 

relatie gevonden tussen programma integriteit en de beleving van het groepsklimaat (Ijzerman, 2010). 

Schijvenaars en Verhagen (2011) vonden enkel een relatie tussen de programma integriteit en de 

veranderingen die werden doorgemaakt qua beleving van het groepsklimaat (Schijvenaars & 

Verhagen, 2011).  

De resultaten bieden gedeeltelijk ondersteuning aan de overtuiging dat EQUIP preventief kan 

werken, maar verder onderzoek wordt geïmpliceerd naar de invloed van de programma integriteit. 

Daarnaast is een controlegroep nodig in vervolgonderzoek om de kans op de mogelijkheid van 

alternatieve verklaringen te verkleinen. 

 

Huidig onderzoek 

In de huidige studie wordt onderzocht wat de effecten zijn van het EQUIP programma in het 

praktijkonderwijs. Een verschil van de huidige studie met de voorgaande studies betreft het design: 



8 

 

Masterthesis 2012: EQUIP in het praktijkonderwijs. Door: Elke van Heijst. 

 

een experimentele groep die het EQUIP programma volgt, wordt vergeleken met een controlegroep 

die het EQUIP programma niet volgt. Daarnaast is in de voorgaande studies voornamelijk gekeken 

naar de effecten in cognitieve vertekeningen, verandering in de beleving van het groepsklimaat en 

verandering van empathie (Elboujdaini 2010; Ijzerman, 2010; Schijvenaars & Verhagen, 2011). In de 

huidige studie wordt gekeken naar een ander effect van het EQUIP programma, namelijk het effect in 

antisociaal gedrag.  

In deze studie staan vier onderzoeksvragen centraal die worden beantwoord. De eerste 

onderzoeksvraag luidt als volgt: Leidt deelname aan het EQUIP programma tot afname van antisociaal 

gedrag? Hypothese: Deelname aan het EQUIP programma leidt tot een afname van antisociaal 

gedrag. Uit de resultaten van Amerikaans onderzoek komt naar voren dat er een afname is in 

antisociaal gedrag na het volgen van de oorspronkelijke instellingsversie van het EQUIP programma 

(Van der Velden, 2009). Van der Velden et al. (2009) deden onderzoek naar de effecten van de 

instellingsvariant en schoolvariant in Nederland en konden geen afname vaststellen in antisociaal 

gedrag. Op basis van de resultaten uit Amerikaans onderzoek waarin sprake was van een afname 

wordt in de huidige studie er vanuit gegaan dat het EQUIP programma zorgt voor een afname in 

antisociaal gedrag vanwege het oorspronkelijke doel van het EQUIP programma: het recidive 

verminderen. 

Gebaseerd op de implicaties van vorige studies wordt verder onderzocht of de programma 

integriteit een invloed heeft op het verband tussen deelname aan het EQUIP programma en de 

verandering in antisociaal gedrag (Brugman & Bink, 2011; Nas et al., 2005; Schijvenaars & Verhagen, 

2011). De tweede onderzoeksvraag is als volgt: Wordt het effect van deelname aan het EQUIP 

programma op de afname van antisociaal gedrag gemodereerd door programma integriteit? Hypothese: 

Een hogere programma integriteit van EQUIP leidt tot een sterkere afname van antisociaal gedrag bij 

jongeren die EQUIP hebben gevolgd. Een moderator beïnvloedt het verband tussen de onafhankelijke 

en afhankelijke variabele. De moderator bepaalt de richting en de sterkte van de relatie tussen deze 

twee variabelen (Holmbeck, 1997). In dit geval wordt verwacht dat de programma integriteit het 

verband tussen deelname aan EQUIP en afname van antisociaal gedrag versterkt. Dit is gebaseerd op 

de resultaten van Dane en Schneider (1998) waaruit naar voren komt dat een verminderde programma 

integriteit kan leiden tot een afname in de effectiviteit van de interventie. Een percentage van 

minimaal 60% wordt als richtlijn gebruikt. Vanaf 60% wordt het EQUIP programma voldoende 

uitgevoerd zoals bedoeld en kan er een afname in antisociaal gedrag worden behaald.  

Ook wordt onderzocht of drie componenten van de programma integriteit (inhoud, participant 

en trainer) invloed hebben op antisociaal gedrag. De derde vraagstelling luidt als volgt: Aan welke 

hoofdcomponenten van de programma integriteit is het effect in antisociaal gedrag toe te schrijven? 

Hypothese: De inhoud, participanten en trainer hebben invloed op het effect in antisociaal gedrag. Uit 

de studie van Dane en Schneider (1998) blijkt dat de trainer goed moet zijn getraind. Ten tweede is de 

kwaliteit van de uitvoering door de trainer van belang. Ten derde dient er te worden gekeken naar de 
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betrokkenheid van de deelnemers bij de inhoud en activiteiten van het programma (Dane & Schneider, 

1998).  

Tot slot wordt onderzocht of er sprake is van een sekseverschil en of dit invloed heeft op het 

verband tussen deelname aan EQUIP en het effect in antisociaal gedrag. Er is een verschil in 

prevalentie van antisociaal gedrag tussen jongens en meisjes (Carr, 2006; Van der Velden, 2009). 

Daarnaast verschillen jongens en meisjes in het soort uiting van agressie: jongens zijn eerder fysiek 

agressief en meisjes zijn meer verbaal agressief (Smith & Hart, 2004). Indien het sekseverschil van 

invloed is op het verband tussen deelname aan EQUIP en het effect in antisociaal gedrag kan daar in 

de vorming van de inhoud van het EQUIP programma rekening mee worden gehouden. De vierde 

vraagstelling luidt daarom als volgt: Heeft sekse invloed op het verband tussen deelname aan het 

EQUIP programma en het effect in antisociaal gedrag? Hypothese: Er wordt verwacht dat sekse een 

invloed heeft op het verband tussen deelname aan het EQUIP programma en het effect in antisociaal 

gedrag. Indien er sprake is van een invloed van sekse op het verband tussen deelname aan het EQUIP 

programma en het effect in antisociaal gedrag wordt verwacht dat meisjes een sterkere afname laten 

zien in antisociaal gedrag na deelname aan het EQUIP programma vergeleken met jongens. Eerder is 

er geen sekseverschil gevonden in verandering in antisociaal gedrag na deelname aan het EQUIP 

programma (Van der Velden, 2009). Meisjes bleken echter in de studie van Schijvenaars en Verhagen 

(2011) grotere veranderingen door te maken in cognitieve vertekeningen, de beleving van het 

groepsklimaat en verandering in empathie. Geslacht is in deze hypothese een moderator. Geslacht zal 

het verband tussen deelname aan het EQUIP programma en afname in antisociaal gedrag versterken en 

verschillen in het effect in antisociaal gedrag veroorzaken.  

 

Methoden 

Design 

Het betreft een quasi-experimenteel onderzoek met een experimentele groep die deelneemt aan het 

EQUIP programma en een controlegroep die niet deelneemt aan het EQUIP programma. In beide 

groepen vindt een voor- en nameting plaats. 

 

Participanten 

De data van de experimentele groep zijn verkregen op het speciaal voortgezet praktijkonderwijs 

Pouwer in Utrecht. De leerlingen op deze school hebben een verstandelijke beperking, namelijk een 

laag intelligentieniveau, leerproblemen en sociaal-emotionele problemen. De leeftijd van de 

adolescenten op deze school is 12 tot en met 15 jaar. Het intelligentieniveau, weergegeven in de 

intelligentie quotiënt (IQ), van de leerlingen varieert tussen de 54 en 85. Sinds 2009-2010 heeft 

Pouwer het EQUIP programma geïntegreerd in het lesprogramma. Alle leerlingen die deelnemen aan 

het EQUIP programma zitten in de onderbouw in het eerste en tweede leerjaar en zijn verdeeld over 

acht groepen: I1, I2, I3, I4, I5A, I5B, I6A, I6B. De grootte van de groepen varieert tussen de acht en 
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zestien leerlingen. Sommige groepen zijn namelijk opgedeeld in twee groepen tijdens de 

bijeenkomsten van het EQUIP programma. De bijeenkomsten van het EQUIP programma worden op 

Pouwer klassikaal gegeven door de mentoren van de eigen klas die hiervoor zijn gecertificeerd in 

2009. De eerstejaars leerlingen volgen de aangepaste instellingsvariant van het EQUIP programma en 

de tweedejaars leerlingen de originele instellingsvariant van het EQUIP programma. Beiden versies 

worden ingezet als een primaire universele preventie. Bij aanvang van het onderzoek bestond de 

experimentele groep uit 83 participanten. Wegens uitval doordat er twee leerlingen van school zijn 

gestuurd, zijn dit er uiteindelijk 81.  

De data van de controlegroep zijn verkregen op het speciaal voortgezet praktijkonderwijs 

Kranenburg in Utrecht. De leeftijd van de adolescenten op deze school is tussen de 12 en 15 jaar. Het 

intelligentieniveau van de leerlingen in de controlegroep varieert tussen de 60 en 88. Vier groepen van 

Kranenburg fungeren als controlegroep. Deze groepen nemen niet deel aan het EQUIP programma. In 

totaal zijn dit 35 participanten. Voor een overzicht van de demografische gegevens van de 

participanten van Pouwer en Kranenburg wordt verwezen naar tabel 1.  

Er is onderzocht of er verschillen bestaan in de demografische kenmerken tussen de 

experimentele groep en de controlegroep. Er blijken geen verschillen te zijn tussen de twee leerjaren 

(χ²(1, N = 116 = .235, p = .63). Er is wel sprake van sekseverschillen tussen de groepen (χ²(1, N = 

116) = 8.268, p = .00). Het aantal meisjes in de experimentele groep ligt hoger. Omgekeerd ligt het 

aantal jongens hoger in de controlegroep (zie tabel 1). Ook blijkt er sprake te zijn van verschillen in 

etniciteit (χ²(1, N = 108) = 14.25, p = .00). Het aantal participanten met een allochtone afkomst ligt in 

de experimentele en controlegroep hoger. Daarnaast ligt het aantal meisjes met een allochtone afkomst 

beduidend hoger dan in de controlegroep. Verder zijn er verschillen in het intelligentieniveau (t(113) = 

-2.606, p = .01). Het gemiddelde intelligentieniveau van de controlegroep ligt hoger vergeleken met de 

experimentele groep. Er moet rekening worden gehouden met deze significante verschillen in de 

resultaten, omdat de experimentele groep en controlegroep hierdoor minder goed met elkaar kunnen 

worden vergeleken. De variabelen IQ, sekse en etniciteit moeten worden meegenomen in de analyses. 

 

Tabel 1 

Demografische gegevens van de onderzoeksgroep: Aantal participanten (N), Geslacht, Gemiddelde 

leeftijd (M) en Standaarddeviaties (SD), Gemiddeld IQ (M) en Standaarddeviaties (SD) en Etniciteit in 

percentages. 

  Geslacht N Leeftijd IQ Autochtoon Allochtoon 

  M (SD) M (SD) 

Pouwer Jongen 32 13.52(.769) 69.63(6.916) 9.4% 81.3%  

 Meisje 49 13.33(.747) 69.69(8.239) 10.2% 83.7% 

Kranenburg Jongen 24 13.33(.816) 72.46(6.814) 29.2% 62.5% 

 Meisje  11 13.27(.905) 76.18(6.691) 63.6% 36.4% 

Totaal   116 13.37(.778) 70.89(7.663) 19% 74.1% 



11 

 

Masterthesis 2012: EQUIP in het praktijkonderwijs. Door: Elke van Heijst. 

 

Procedure 

Op Pouwer heeft in september 2011 de voormeting plaatsgevonden. Op Kranenburg heeft in november 

2011 de voormeting plaatsgevonden. In april en mei 2012 heeft de nameting op beide scholen 

plaatsgevonden. De vragenlijst die is gebruikt, is op beide scholen op de voor- en nameting door de 

mentoren per individu ingevuld. Om de programma integriteit vast te stellen zijn per groep twee 

trainingen per module (Morele keuze, Sociale vaardigheden en Omgaan met Kwaadheid) gefilmd door 

middel van een videocamera vanaf september t/m maart in het jaar 2011-2012. In totaal zijn de drie 

trainingen van acht groepen gefilmd, waarvan er per groep dus zes opnames beschikbaar zijn. 

Vanwege praktische redenen is een aantal trainingen van groep I4 gedeeltelijk niet meer gefilmd. 

Daarnaast zijn de groepen I6A en I6B halverwege overgenomen door een andere leraar vanwege 

ziekte van de mentor. De oorspronkelijke mentoren hebben de vragenlijsten ingevuld van deze groep. 

In totaal zijn 40 trainingen geobserveerd. Ook is er een observatorovereenstemming verkregen door 

het observeren van 10 trainingen zodat de observaties betrouwbaar zijn gescoord. Doordat in de 

controlegroep geen EQUIP is gegeven, is er geen programma integriteit bekend voor deze groep. 

 

Meetinstrumenten 

Teacher´s Report Form (TRF) (Achenbach, 1991b). De TRF (Achenbach, 1991b) is een variant van 

de Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) die bestaat uit een verzameling 

vragenlijsten, interviews en observatielijsten waarmee emotionele en gedragsproblemen in kaart 

worden gebracht. Naast de Children’s Behavior Checklist (CBCL) (Achenbach, 1991a) en de Youth 

Self Report (YSR) (Achenbach, 1991c) bestaat de TRF (Achenbach, 1991b) die in deze studie wordt 

gebruikt. Deze vragenlijst wordt tijdens de voor- en nameting ingevuld door de mentoren van alle 

groepen op beide scholen per individu op het gebied van externaliserend gedrag. De vragenlijst bestaat 

uit 34 items over delinquentie en agressie zoals ‘vecht veel’ of ‘bedreigt andere personen’. Deze items 

worden beoordeeld als 0 = niet waar; 1 = een beetje waar; 2 = waar. Gebaseerd op de richtlijnen van 

de Teacher’s Report Form Manual (Achenbach, 1991b; Verhulst, Ende, & Van der Koot, 1997), 

kunnen de leerlingen in de volgende gebieden scoren: normaal (t/m het 67
e
 percentiel), grensgebied 

(scores tussen het 67
e
 en 70

e
 percentiel) en klinisch (scores boven het 70

e
 percentiel). In de huidige 

studie worden de leerlingen die in het grensgebied en in het klinische gebied scoren samen genomen. 

Dit vanwege te kleine groepen die anders ontstaan. De psychometrische kwaliteit van deze vragenlijst 

wordt over het algemeen als goed en voldoende beoordeeld door de COTAN (Evers, Braak, Frima, & 

Van Vliet-Mulder, 1999). Hierdoor is het meetinstrument betrouwbaar en valide. In de huidige studie 

kon echter de interne consistentie van de TRF (Achenbach, 1991b) niet worden berekend en worden 

weergegeven in de Cronbach´s Alpha. In de voorgaande studies was de Cronbach´s Apha rond de .90: 

de TRF was intern consistent (Van der Velden et al., 2009). Op basis van deze resultaten wordt 

verwacht dat hier ook sprake van is in de huidige studie.  
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Meetinstrument Programma Integriteit EQUIP. Om de programma integriteit vast te stellen per 

groep wordt bij het observeren van de bijeenkomsten gebruik gemaakt van het Meetinstrument 

Programma Integriteit EQUIP (Helmond, 2009b). De volgende componenten worden met het 

instrument gemeten: de inhoudelijke uitvoering, de kwaliteit van de trainer en de betrokkenheid van de 

participanten. De vierde integriteitsmaat, blootstelling, wordt niet meegenomen. Iedere groep krijgt 

een keer per week een EQUIP bijeenkomst, maar er is geen controle geweest over het aantal 

daadwerkelijk uitgevoerde bijeenkomsten.  

Van het meetinstrument voor de programma integriteit van EQUIP worden drie 

observatielijsten gebruikt. De eerste observatielijst ‘inhoud’ heeft betrekking op de opbouw en inhoud 

van de verschillende bijeenkomsten (Morele Keuze, Sociale Vaardigheden en Omgaan met 

Kwaadheid). Per les staan de inhoudelijke criteria vermeld waaraan een integere bijeenkomst moet 

voldoen. Deze observatielijst bestaat uit verschillende fases, waarin de criteria voor de introductie van 

de bijeenkomst, de introductie van de inhoud en de samenvatting van de inhoud (afsluiting) voor alle 

drie de soorten bijeenkomsten gelijk is. De criteria voor het middenstuk varieert tussen de drie 

bijeenkomsten. Bij sociale vaardigheden wordt bijvoorbeeld gescoord op de aan- of afwezigheid van 

een rollenspel, bij morele keuze de hoeveelheid vragen van een keuzesituatie die worden besproken en 

bij omgaan met kwaadheid of duidelijk is uitgelegd dat je gedachten bepalen hoe je reageert in een 

bepaalde situatie. De observator kruist aan welke criteria aanwezig zijn door te scoren met 0 = niet 

aanwezig en 1 = aanwezig.  

De tweede observatielijst ‘equiper’ betreft de wijze waarop de trainer de bijeenkomst uitvoert. 

De observatielijst bestaat uit 16 vragen. Een voorbeeldvraag hiervan is: ‘De equiper sprak met een 

normaal volume en een respectvolle toon’. Tijdens het observeren van de video-opnames wordt 

gescoord met de Likert-schaal 1 tot en met 4, waarbij 1 = Nooit/ zelden en 4 = Meestal/ vaak. 

De derde observatielijst ‘participanten’ geeft de betrokkenheid van de participanten tijdens de 

bijeenkomst weer. Deze observatielijst bestaat uit 20 vragen. Een voorbeeldvraag hiervan is: ‘De 

participanten waren positief: actief en geïnteresseerd’. De vragen worden gescoord met de Likert 

schaal 1 tot en met 5, waarbij 1 = Geen participanten en 5 = Alle participanten.  

Aan de hand van drie maten wordt de programma integriteit bepaald, namelijk de opbouw en 

inhoud van de bijeenkomst, de kwaliteit van de trainer en de betrokkenheid van de participanten. Deze 

drie maten wegen ieder even zwaar en worden samengenomen om per groep tot een gemiddeld 

percentage te komen die de programma integriteit per groep weergeeft. In de groepen waarin twee 

trainers werkzaam waren, is het gemiddelde van deze twee trainers genomen om tot een gemiddeld 

percentage te komen.  

Inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid. De inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid van het Meetinstrument 

Programma Integriteit EQUIP is vastgesteld. Twee beoordelaars hebben aan de hand van de drie 

observatielijsten samen tien video opnamen bekeken. De gemiddelde Cohen’s Kappa van de 

observatielijsten van de inhoud is: .88 (range: tussen de .80 en .96). Van de observatielijsten van de 
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trainer is de gemiddelde Cohen’s Kappa: .88 (range: tussen de .83 en .94). De gemiddelde van de 

Cohen’s Kappa van de observatielijsten van de participanten is: .88 (range: tussen de .83 en .93). De 

gemiddelde Cohen’s Kappa van de overeenstemming van de observatoren van de tien bekeken video 

opnamen is: .89 (range: tussen de .87 en .92), wat een goede inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid is. 

 

Analyse 

Het databestand komt voort uit vragenlijsten en observatielijsten. De items van de vragenlijsten en 

observatielijsten worden ingevoerd in het programma ‘Statistical Package for the Social 

Sciences’(SPSS). De voor- en nameting van de TRF (Achenbach, 1991b) geven het niveau van 

antisociaal gedrag weer in t-scores. De schaal ‘externaliserend gedrag totaal’ van de TRF (Achenbach, 

1991b) zal worden gebruikt om het niveau aan te geven van het antisociale gedrag. Daarnaast zal 

onderscheid worden gemaakt tussen een hoge programma integriteit, een lage programma integriteit 

en de controlegroep met geen integriteit. 

Door middel van Herhaalde metingen ANOVA’s worden de onderzoeksvragen beantwoord. 

De data van de voor- en nameting van de TRF (Achenbach, 1991b) zijn ingevoerd als ‘within variable’ 

en betreft de afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabelen, zoals programma integriteit, sekse 

en school (wel of geen deelname aan het EQUIP programma) zijn ingevoerd als ‘between variable’. 

Indien een invloed van sekse wordt gevonden, wordt door middel van gepaarde t-toetsen, de score van 

de jongens en meisjes met elkaar vergeleken. 

Bij de onderzoeksvraag welke component van de programma integriteit de meeste invloed 

heeft op het effect in antisociaal gedrag wordt een regressieanalyse gebruikt. De score op de nameting 

van de TRF (Achenbach, 1991b) wordt als afhankelijke variabele gebruikt. De voormeting op de TRF, 

de totale programma integriteit en de drie componenten (inhoud, participanten en trainer) worden als 

voorspellers toegevoegd in de regressieanalyse in een blok.  

In de Herhaalde Metingen ANOVA’s en de regressieanalyse worden de demografische 

gegevens waarin de experimentele groep en controlegroep verschillen (IQ, sekse en etniciteit)  

meegenomen. 

 

Resultaten 

Ontbrekende gegevens 

Er ontbreken gegevens in de dataset van de huidige studie. Bij aanvang bestond de totale 

onderzoeksgroep uit 116 participanten (N experimentele groep: 81, N controlegroep: 35). Indien er 

data van de voor- of nameting misten van een participant is deze in het geheel niet meegenomen. Het 

aantal missende waarden bij de voor- en nameting in de experimentele groep is 17 en in de 

controlegroep 1. De totale onderzoeksgroep bestond uiteindelijk uit 98 participanten (N experimentele 

groep: 64, N controlegroep: 34). Het totaal aantal missende waarden van de meisjes is 10 en van de 

jongens 8. Het aantal missende waarden van leerlingen met een autochtone afkomst is 4 en van 
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leerlingen met een allochtone afkomst 10. Het aantal missende waarden van leerlingen met de 

leeftijden 13 en 14 is het hoogst, namelijk 14 leerlingen in totaal. Daarnaast is het aantal van de meeste 

missende waarden in groep I4 van de experimentele groep het hoogst: 7 van de 9 participanten. Dit 

zijn voornamelijk meisjes met een allochtone afkomst. De totale N van deze groep is hierdoor erg 

klein. Het kan zijn dat de missende waarden invloed hebben op het eindresultaat gezien dit ongeveer 

15% bedraagt van de onderzoeksgroep.  

 

Antisociaal gedrag 

De verwachting was dat door deelname aan het EQUIP programma het antisociale gedrag zou 

afnemen. Om deze hypothese te toetsen, is een Herhaalde Metingen ANOVA´s uitgevoerd om te 

onderzoeken of er een verschil is in de verandering in antisociaal gedrag tussen de EQUIP groep en de 

controle groep.  

Uit de Herhaalde Metingen ANOVA’s blijkt dat antisociaal gedrag toeneemt na deelname aan 

het EQUIP programma en afneemt in de controlegroep (F(98) = 5.112, p = .03, partial η² = .05) (zie 

tabel 2).  

De EQUIP groep en controlegroep verschillen echter significant op IQ, sekse en etniciteit, 

waardoor de EQUIP groep en controlegroep. Daarom is nogmaals een Herhaalde Metingen ANOVA´s 

uitgevoerd waarin IQ, sekse en etniciteit zijn meegenomen. Uit deze resultaten komt eveneens naar 

voren dat er tussen de EQUIP groep en controlegroep verschillen zijn in de verandering in antisociaal 

gedrag. Er blijkt echter sprake te zijn van een toename in antisociaal gedrag in de EQUIP groep en de 

controlegroep (F(98) = 5.358, p = .03, partial η² = .14). De toename in antisociaal gedrag in de EQUIP 

groep is sterker dan in de controlegroep (zie tabel 2).  

Er is ook onderzocht of er een verschil is tussen de verschillende EQUIP groepen in de 

toename in antisociaal gedrag. Er blijkt inderdaad een verschil te zijn in de toename in antisociaal 

gedrag tussen de groepen in de EQUIP groep (F(98) = 7.023, p = .00, partial η² = .39). In I6A (F(98) = 

23.386, p = .00, partial η² = .80) en I6B (F(98) = 31.747, p = .00, partial η² = .82) neemt het 

antisociale gedrag namelijk het sterkst toe (zie tabel 5). Door te onderzoeken of het significante 

verschil tussen de EQUIP groep en de controlegroep in de toename in antisociaal gedrag door de 

sterke toename in deze twee groepen kon worden verklaard, is nogmaals een Herhaalde Metingen 

ANOVA’s uitgevoerd zonder deze twee groepen. Uit deze resultaten komt opnieuw een significant 

verschil naar voren in de toename in antisociaal gedrag tussen de EQUIP groep en controlegroep naar 

voren (F(98) = 4.790, p = .04, partial η² = .16). De sterke toenames in antisociaal gedrag in deze twee 

groepen zorgen dus niet voor het effect in antisociaal gedrag.  

Er kan worden geconcludeerd dat deelname aan het EQUIP programma zorgt voor een 

sterkere toename in antisociaal gedrag. Dus de hypothese dat deelname aan het EQUIP programma 

zorgt voor een afname in antisociaal gedrag wordt verworpen. 
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Tabel 2 

Het niveau van antisociaal gedrag op de voor- en nameting per school weergegeven in aantal 

participanten (N), Gemiddelden (Mean), Standaarddeviaties (SD) en Missende waarden.  

Meting School N Mean (SD) Missende waarden 

Voormeting Pouwer 64 52.70(9.65) 17 

 
Kranenburg 34 57.06(9.89) 1 

Nameting Pouwer 64 56.26(9.39) 17 

  Kranenburg 34 57.34(11.59) 1 

 

Programma integriteit  

In tabel 3 worden de gemiddelde percentages van de programma integriteit per groep per component 

weergegeven. In de huidige studie zijn de groepen van de EQUIP groep onderverdeeld in een hoge en 

lage integriteit. Boven de 60% wordt het programma voldoende uitgevoerd zoals bedoeld en zou het 

verwachte effect kunnen worden behaald. I1, I2, I5B, I6A, I6B hebben een relatief hoge programma 

integriteit, namelijk boven de 60%. I3, I4, I5A hebben een relatief lage programma integriteit, 

namelijk onder de 60%. Over het algemeen is de programma integriteit redelijk. De controlegroep 

heeft geen programma  integriteit. 

 

Tabel 3 

De Gemiddelden van de Programma Integriteit per groep per component weergegeven percentages. 

Componenten I1 I2 I3 I4 I5A I5B I6A I6B 

Inhoud 69,1% 52,6% 45,5% 25,9% 40,1% 66,4% 67,8% 52,5% 

Trainer 89,8% 73,5% 71,5% 66,4% 62,1% 86,7% 83,1% 78,3% 

Participanten 76,8% 64,4% 60,0% 42,7% 59,4% 76,6% 75,1% 67,4% 

Gemiddelden 78,6% 63,5% 59,0% 45,0% 53,6% 76,6% 75,3% 66,1% 

Er werd verwacht dat een hoge programma integriteit van het EQUIP programma zou leiden tot een 

sterkere afname in antisociaal gedrag bij jongeren die het EQUIP programma hebben gevolgd. Om 

deze hypothese te onderzoeken, is een Herhaalde Metingen ANOVA’s uitgevoerd. Vanwege de 

verschillen tussen de EQUIP groep en controlegroep in de drie demografische variabelen, IQ, sekse en 

etniciteit zijn deze in de beantwoording van de huidige onderzoeksvraag meegenomen. Uit de 

resultaten van de Herhaalde Metingen ANOVA’s komt naar voren dat er sprake is van verschillen in 

de verandering in antisociaal gedrag tussen de groepen met een relatief hoge, lage en geen integriteit 

(F (98) = 4.435, p = .03, partial η² = .30). Er is sprake van een toename in antisociaal gedrag in de 

groepen met een relatief hoge integriteit, een relatief lage programma integriteit en in de 

controlegroep. De toename in antisociaal gedrag blijkt echter het sterkst te zijn in de groep met een 

relatief hoge programma integriteit (zie figuur 1).  
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De programma integriteit blijkt dus een invloed te hebben op het verband tussen deelname aan 

het EQUIP programma en het effect in antisociaal gedrag. Dit betekent dat als het programma 

voldoende wordt uitgevoerd zoals bedoeld er meer effect is in antisociaal gedrag. Dit verband is 

onverwacht. De hypothese dat een hogere programma integriteit zou leiden tot een sterkere afname 

van antisociaal gedrag bij jongeren die EQUIP hebben gevolgd wordt verworpen.  

 

 

Figuur 1 

Interactie-effect Programma Integriteit in het Niveau van Antisociaal gedrag.  

 

Hoofdcomponenten integriteit  

De verwachting was dat de inhoud, participanten en de trainer invloed zouden hebben op het effect in 

antisociaal gedrag. Om deze hypothese te onderzoeken, is een regressieanalyse uitgevoerd. Daarnaast 

zijn de drie demografische variabelen, IQ, sekse en etniciteit meegenomen. 

Uit de regressieanalyse komt naar voren dat alle drie de componenten geen significante 

voorspellers zijn van het effect in antisociaal gedrag. De trainer heeft geen invloed op de toename in 

antisociaal gedrag (t(81) = 1.826, p = .07, β = .615). De inhoud heeft ook geen invloed op de toename 

in antisociaal gedrag (t(81) = -.255, p = .80, β = .799). Ook de participanten hebben geen invloed op 

de toename in antisociaal gedrag (t(81) = -.272, p = .79, β = -.200).  

Concluderend kan worden gezegd dat alle drie de componenten geen invloed hebben op het 

effect in antisociaal gedrag. Dit is een onverwacht effect, omdat programma integriteit namelijk wel 

een invloed heeft op het verband tussen de deelname aan het EQUIP programma en de effect in 

antisociaal gedrag. De onderzochte componenten van de programma integriteit verklaren deze 

toename niet. De hypothese dat alle drie de componenten van de programma integriteit invloed hebben 

op het effect in antisociaal gedrag wordt verworpen.  
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Sekse 

De verwachting was dat sekse een invloed zou hebben op het verband tussen deelname aan het EQUIP 

programma en het effect in antisociaal gedrag. Er werd daarnaast verwacht dat meisjes een sterkere 

afname in antisociaal gedrag laten zien na deelname aan het EQUIP programma vergeleken met 

jongens.  

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, is eerst een Herhaalde Metingen ANOVA’s 

uitgevoerd. Uit de resultaten van de Herhaalde Metingen ANOVA’s komt eveneens naar voren dat er 

verschillen zijn in de verandering in antisociaal gedrag tussen de EQUIP groep en controlegroep. In de 

EQUIP groep en in de controlegroep neemt het antisociale gedrag toe. In de EQUIP groep neemt het 

antisociale gedrag echter sterker toe dan in de controlegroep (F(98) = 5.358, p = .03, partial η² = .14). 

Verder is er echter geen significant hoofdeffect voor sekse gevonden en is er geen sprake van een 

significant interactie-effect (zie tabel 4). Sekse heeft geen invloed op het verband tussen deelname aan 

het EQUIP programma en de verandering in antisociaal gedrag. Er is daarom geen gepaarde t-toets 

uitgevoerd om de score van de jongens en meisjes met elkaar te vergelijken. 

De hypothese dat sekse een invloed zou hebben op het verband tussen deelname aan het 

EQUIP programma en het effect in antisociaal gedrag wordt verworpen. Er zijn geen sekseverschillen. 

 

Tabel 4  

Herhaalde Metingen ANOVA’s: Hoofd- en interactie-effecten in antisociaal gedrag. 

    F (df) p partial η² 

Antisociaal gedrag EQUIP 5.112 (1, 98) .03 .05 

 Specifieke EQUIP groepen 7.023 (1, 98) .00 .39 

 Programma integriteit 4.203(1, 98) .02 .09 

 Sekse 1.233 (1, 98) .28 .04 

  EQUIP * Sekse 1.154 (1, 98) .29 .01 

 

Tabel 5 

Herhaalde Metingen ANOVA’s: Hoofd- en interactie-effecten in antisociaal gedrag weergegeven per 

specifieke groep. 

  Groep F (df) p partial η² 

Antisociaal gedrag Controlegroep .044 (1, 98) .84 .00 

 I1 1.279 (1, 98) .28 .10 

 I2 .779 (1, 98) .40 .07 

 I3 1.161 (1,98) .31 .11 

 I4 3.988 (1, 98) .18 .67 

 I5A 4.899 (1, 98) .08 .50 

 I5B 3.746 (1, 98) .13 .48 

 I6A 23.386 (1, 98) .00 .80 

  I6B 31.747 (1, 98) .00 .82 
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Discussie 

In de huidige studie is onderzocht of deelname aan het EQUIP programma in het praktijkonderwijs 

zorgt voor een afname in antisociaal gedrag. Eerdere onderzoeken naar de effecten van het EQUIP 

programma in het onderwijs in Nederland zorgden voor wisselende resultaten (Elboujdaini, 2010; 

Ijzerman, 2010; Schijvenaars & Verhagen, 2011; Van der Velden et al., 2009). In deze onderzoeken is 

geen afname in antisociaal gedrag vastgesteld, maar wel afnames in de cognitieve vertekeningen (Van 

der Velden et al., 2009). Er werd aanbevolen om in het vervolg meer onderzoek te doen naar de 

invloed van de programma integriteit. In eerdere onderzoeken kwam naar voren dat programma 

integriteit enkel invloed bleek te hebben op de verandering die werd doorgemaakt qua beleving van 

het groepsklimaat (Schijvenaars & Verhagen, 2011). De voorgaande onderzoeken hadden echter geen 

controlegroep, waardoor de kans op de aanwezigheid van alternatieve verklaringen was vergroot. In 

het huidige onderzoek is onderzocht of het verband tussen deelname aan het EQUIP programma en het 

effect in antisociaal gedrag wordt versterkt door de programma integriteit van het EQUIP programma. 

Er is dus een andere uitkomstvariabele onderzocht, namelijk het antisociale gedrag. Daarnaast is er een 

controlegroep betrokken in de huidige studie. 

Er is sprake van een onverwachte uitkomst. Waar in eerdere studies geen significante afname 

in antisociaal gedrag kon worden vastgesteld op de korte termijn blijkt uit de huidige studie dat het 

antisociale gedrag toeneemt na deelname aan het EQUIP programma. De resultaten bouwen echter wel 

voort op de resultaten van een studie die de lange termijn effecten van het EQUIP programma 

onderzocht. Van der Velden et al. (2009) vonden namelijk ook een toename in antisociaal gedrag in de 

EQUIP groep en controlegroep. De toename in deze studie bleek kleiner te zijn in de EQUIP groep 

(Van der Velden et al., 2009). In de huidige studie is echter de toename in antisociaal gedrag sterker in 

de EQUIP groep. Het onverwachte effect kan worden bewerkstelligd doordat het aantal kinderen met 

een lage beoordeling in antisociaal gedrag afneemt in de EQUIP groep. Er lijkt hier sprake te zijn van 

een vertekening in het gemeten antisociale gedrag door de mentoren. Er kan ook in de huidige studie 

sprake zijn van een ‘sleeper effect’ net als in de studie van Van der Velden et al. (2009): de effecten 

van de beoordelingen door de mentoren van antisociaal gedrag worden zichtbaarder en krachtiger na 

een langere periode (Van der Velden et al., 2009). Daarnaast werden de EQUIP bijeenkomsten 

gegeven door de mentoren. De mentoren zijn dus de trainers, waardoor het antisociale gedrag 

subjectief is beoordeeld. Tevens lijken schoolfactoren mee te spelen. Onder het kopje ‘beperkingen’ 

wordt hier dieper op ingegaan.  

Naar aanleiding van voorgaande studies is de invloed van de programma integriteit 

onderzocht. Tijdens de data analyse zijn de acht groepen van Pouwer onderverdeeld in een relatief 

hoge en lage programma integriteit. Een relatief hoge programma integriteit werd verkregen als deze 

boven de 60% was (Dane & Schneider, 1998) en een relatief lage programma integriteit als deze onder 

de 60% was. De controlegroep had geen programma integriteit doordat deze participanten het EQUIP 

programma niet volgden. Uit de resultaten van de huidige studie komt naar voren dat programma 
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integriteit een invloed heeft op het verband tussen deelname aan het EQUIP programma en het effect 

in antisociaal gedrag. In de groepen met een relatief hoge programma integriteit blijkt sprake te zijn 

van de sterkste toename in antisociaal gedrag. De uitkomst van de huidige studie sluit hierdoor niet 

aan bij de resultaten van de voorgaande studies waarin geen effect van de programma integriteit werd 

gevonden op de verandering in empathie en cognitieve vertekeningen, maar wel een verbetering in de 

beleving van het groepsklimaat (Elboujdaini, 2010; Ijzerman, 2010, Schijvenaars & Verhagen, 2011; 

Van der Velden et al., 2009). 

Het blijkt dat de drie onderzochte componenten (inhoud, trainer en participanten) van de 

programma integriteit geen invloed hebben op deze toename in antisociaal gedrag. Dit resultaat is 

onverwacht, omdat werd verwacht dat inhoud, trainer en participanten invloed zouden hebben en een 

vermindering zouden bewerkstelligen.  

Ook is onderzocht of sekse een invloed heeft op het verband tussen deelname aan het EQUIP 

programma en de toename in antisociaal gedrag. In vorige studies konden geen sekseverschillen in 

antisociaal gedrag worden vastgesteld (Van der Velden, 2009). Daarnaast bleek dat meisjes grotere 

veranderingen doormaakten op het gebied van empathie na deelname aan het EQUIP programma 

(Schijvenaars & Verhagen, 2011). Uit de resultaten van de huidige studie blijkt echter dat sekse geen 

rol speelt. 

Uit het voorgaande blijkt dat er onverwachte resultaten zijn gevonden. Het huidige onderzoek 

laat immers zien dat het EQUIP programma niet preventief werkt op antisociaal gedrag. Er zijn echter 

een aantal beperkingen van het huidige onderzoek waar de onverwachte resultaten ook door kunnen 

worden verklaard. Deze zullen hieronder verder aan de orde komen. 

 

Beperkingen 

Er zijn een aantal beperkingen in het huidige onderzoek waardoor de resultaten voorzichtig moeten 

worden geïnterpreteerd. Ten eerste dient de samenstelling van de onderzoeksgroep te worden 

besproken. Het aantal participanten ligt namelijk in de experimentele groep hoger dan in de 

controlegroep. Er zijn maar twee scholen in het onderzoek betrokken en het aantal deelnemers in de 

controlegroep is klein. De leerlingen zijn wellicht niet in alle opzichten goed te vergelijken. Daarnaast 

kan van generalisatie naar andere scholen geen sprake zijn; hooguit van generalisatie naar hetzelfde 

type leerlingen dat een volgend jaar instroomt. Ook bedragen de ontbrekende waarden 15% van de 

totale onderzoeksgroep waarvan voornamelijk waarden ontbreken in de experimentele groep. 

Bovendien zijn er verschillen tussen de experimentele groep en controlegroep in het IQ, sekse en 

etniciteit, waardoor de groepen niet gelijk waren.  

Ook kunnen er vertekeningen in de resultaten zijn ontstaan door schoolfactoren. Het blijkt dat 

het afgelopen jaar onrustig was binnen de school. Binnen de groep I5B is bijvoorbeeld de leerkracht 

regelmatig afwezig geweest, waardoor de EQUIP bijeenkomsten niet door hebben kunnen gaan. De 

bijeenkomsten van de groep I4 zijn gedeeltelijk gefilmd vanwege stagnering van het EQUIP 
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programma of sommige delen van het EQUIP programma werden overgeslagen. De groepen I6A en 

I6B zijn halverwege overgenomen door een andere leerkracht vanwege ziekte van de betreffende 

mentor.  

Door deze schoolfactoren werd het protocol van het EQUIP programma niet goed 

doorgevoerd in bepaalde groepen op Pouwer. De vraag is ook of van het Meetinstrument Programma 

Integriteit EQUIP (Helmond, 2009b) het juiste deel is gebruikt om programma integriteit te bepalen. 

De onderzochte componenten, inhoud, trainer en participanten, blijken geen invloed te hebben op het 

effect in antisociaal gedrag. Mogelijk spelen andere componenten van de programma integriteit een 

rol, bijvoorbeeld de blootstelling gezien deze in de EQUIP groep niet optimaal was. Daarnaast moet 

de vraag worden gesteld of de huidige criteria voor een integere bijeenkomst juist is. De inhoudslijsten 

voor de verschillende bijeenkomsten, sociale vaardigheden, omgaan met kwaadheid en morele keuze, 

verschillen per bijeenkomst qua lengte en het maximaal aantal punten. Hierdoor is het mogelijk dat 

een training met een langere inhoudslijst een hoger percentage heeft gekregen. Daarnaast werd 

bijvoorbeeld in de groep I1 een aantal keren een extra rollenspel gedaan door de trainers om de situatie 

nog beter uit te leggen. Hierdoor begrepen de leerlingen het uiteindelijk beter, maar konden er geen 

extra punten worden gegeven op de observatielijsten.  

Ook moet het soort meetinstrument dat is gebruikt, worden besproken. In dit geval werd een 

vragenlijst gebruikt die door de mentoren is ingevuld: de TRF (Achenbach, 1991b). De TRF 

(Achenbach, 1991b) is ingevuld door de mentoren die ook de EQUIP bijeenkomsten hebben gegeven 

in de EQUIP groep. Doordat de mentoren actief bezig zijn geweest met de betreffende leerlingen, 

kunnen de mentoren het antisociale gedrag van de leerlingen ernstiger hebben beoordeeld. Daarnaast 

kan het antisociale gedrag van de leerlingen zichtbaarder zijn geworden voor de mentoren. De 

subjectiviteit is hierdoor vergroot. Hierop aansluitend moet worden genoemd dat de datum van de 

voormeting tussen beide scholen verschilt. De voormeting op Pouwer heeft eerder plaatsgevonden, 

namelijk net na de zomervakantie. Het blijkt dat deze scores op de voormeting aanzienlijk lager waren 

vergeleken met de scores van de voormeting van de controlegroep. De voormeting van de 

controlegroep heeft immers twee maanden later plaatsgevonden. De leerkrachten beoordelen dus het 

gedrag van de leerlingen positiever net na de zomervakantie en minder positief als ze twee maanden 

aan het werk zijn. Daarnaast moet de vraag worden gesteld of de TRF (Achenbach, 1991b) een 

geschikt meetinstrument is om antisociaal gedrag te meten. Over het algemeen wordt de 

psychometrische kwaliteit van de TRF (Achenbach, 1991b) als goed en voldoende beoordeeld door de 

COTAN (Evers et al., 1999). De TRF (Achenbach, 1991b) is echter niet specifiek gericht op 

antisociaal gedrag en niet theoretisch is gestuurd (Junger, 2003). Hierdoor moet worden bekeken in 

hoeverre werkelijk antisociaal gedrag kan worden gemeten met de TRF (Achenbach, 1991b). 

  Tevens is het de vraag of het EQUIP programma van de huidige studie genoeg is aangepast 

voor de huidige onderzoeksgroep vanwege het lage intelligentieniveau. Tijdens het observeren van de 

verschillende bijeenkomsten werd de indruk verkregen dat de stof van het EQUIP programma te 
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moeilijk was voor de leerlingen van Pouwer. Het EQUIP programma is oorspronkelijk bedoeld voor 

jongeren met een intelligentieniveau boven de 80. Het merendeel van de leerlingen van Pouwer 

hebben een intelligentieniveau dat lager is dan 80.  

Er kan zich worden afgevraagd of het EQUIP programma voldoende toereikend is voor 

jongeren met antisociaal gedrag. Wat betreft de ontwikkeling van antisociaal gedrag wordt regelmatig 

gesteld dat opvoeding en meer specifiek de interacties tussen opvoeder en kind een centrale rol spelen 

in het ontstaan en in stand houden, versterken of afzwakken van antisociaal gedrag (Braet & Bögels, 

2008). Vooral de cumulatie van deze factoren, meer dan een specifieke factor, zou de kans op een 

antisociale ontwikkeling vergroten (Rutter, 2002). Er kan zich worden afgevraagd of een intensievere 

behandeling of preventie niet passender is voor jongeren met antisociaal gedrag of jongeren met het 

risico antisociaal gedrag te ontwikkelen.  

 

Aanbevelingen 

Voor vervolgonderzoek is het wenselijk dat de onderzoeksgroep nogmaals wordt gevolgd met een 

grotere en een beter vergelijkbare controlegroep.  

De blootstelling aan het EQUIP programma zou ook kunnen worden aangepast op Pouwer 

gezien deze niet optimaal blijkt te zijn in de huidige studie. Er wordt aangeraden de component 

‘blootstelling’ van de programma integriteit ook mee te nemen in het bepalen van de programma 

integriteit. De mogelijkheid bestaat dat deze component van de programma integriteit een invloed 

heeft op het effect in antisociaal gedrag gezien de onderzochte componenten (inhoud, trainer en 

participanten) geen invloed lijken te hebben op het genoemde verband.  

Verder wordt voorgesteld om het antisociale gedrag door andere leerkrachten te laten 

beoordelen in plaats door de mentoren/ trainers. Hiermee wordt een objectiever beeld van het 

antisociale gedrag verkregen. Tevens zou de nameting later moeten plaatsvinden zodat de langere 

termijn effecten kunnen worden onderzocht. Dit gezien er nu een relatief korte tijd is tussen de voor- 

en nameting. Ook moeten het tijdstip van de voor- en nameting op beide scholen gelijk zijn.  

Er kan ook voor worden gekozen om een ander meetinstrument te gebruiken. Naast de TRF 

(Achenbach, 1991b) kunnen ook de Youth Self Report (Achenbach, 1991c) en de Child Behavior 

Checklist (Achenbach, 1991a) worden betrokken. Hierdoor worden namelijk ook de visies van het 

kind zelf en van de ouders zichtbaar, waardoor een breder beeld ontstaat van de leerling.  

Bovendien zou het huidige EQUIP programma kunnen worden aangepast aan de verstandelijk 

beperkte groep. De mogelijkheid bestaat dat het huidige EQUIP programma ontoereikend is voor de 

verstandelijk beperkte leerlingen van Pouwer en het programma zou moeten worden aangepast zodat 

het programma begrijpelijker is. Hiervoor moet het EQUIP programma minder talig worden en 

moeten de opdrachten meer worden herhaald.  
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Door deze aanbevelingen zou het EQUIP programma een effectiever programma kunnen 

worden, die zou kunnen helpen om de dalende trend in antisociaal gedrag ook in Nederland door te 

zetten. 
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Bijlage 1 

Gemiddelde programma integriteit per bijeenkomst, per component, per groep. 

 I1 I2 I3 I4 I5A I5B I6A I6B 

Morele keuze         

Inhoud 75,0% 55,4% 46,4% 39,3% 53,6% 66,1% 82,1% 67,9% 

Trainer 80,5% 78,0% 61,0% 76,3% 67,8% 83,9% 86,4% 72,9% 

Participanten 70,1% 69,5% 49,4% 40,2% 59,8% 75,3% 81,6% 74,7% 

Totaal 75,2% 67,6% 52,3% 51,9% 60,4% 75,1% 83,4% 71,8% 

 I1 I2 I3 I4 I5A I5B I6A I6B 

Omgaan met 

kwaadheid 

 

 

 

       

Inhoud 53,9% 45,3% 35,9% 18,0% 26,9% 47,4% 43,6% 34,6% 

Trainer 92,4% 78,0% 72,9% 68,7% 67,0% 89,8% 81,4% 82,2% 

Participanten 79,9% 65,9% 65,5% 50,0% 62,1% 78,7% 69,0% 67,8% 

Totaal 75,4% 63,1% 58,1% 45,5% 52,0% 72,0% 64,6% 61,6% 

 I1 I2 I3 I4 I5A I5B I6A I6B 

Sociale 

vaardigheden 

 

 

 

       

Inhoud 78,6% 57,1% 54,1% 20,4% 39,8% 85,7% 77,6% 55,1% 

Trainer 96,6% 64,4% 80,5% 54,2% 51,6% 86,4% 81,4% 79,7% 

Participanten 80,5% 57,5% 64,9% 37,9% 53,5% 75,9% 74,7% 59,8% 

Totaal 85,2% 59,7% 66,5% 37,5% 48,3% 82,7% 77,9% 64,8% 



 


