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Abstract
Negatieve disciplinering is straffen op een harde manier om een kind te disciplineren, en kan
leiden tot emotionele- en gedragsproblemen in kinderen. In het huidige onderzoek is de relatie
tussen kind-verantwoordelijke attributies en negatieve disciplinering onderzocht, gericht op
verschillen tussen vaders, moeders, zoons en dochters. Ouders van 127 peuters (M=34.09
maanden, SD=8.56, 46.9 % jongens) hebben vragenlijsten ingevuld. Aan de hand van
gepaarde t-toetsen is naar voren gekomen dat moeders meer kind-verantwoordelijke
attributies vormen dan vaders. Er zijn geen verschillen gevonden in de toepassing van
negatieve disciplinering tussen moeders en vaders. Voor zowel de vorming van kindverantwoordelijke attributies als de toepassing van negatieve disciplinering zijn geen
verschillen gevonden ten aanzien van zoons of dochters. Daarnaast is aan de hand van een
Pearson analyse naar voren gekomen dat naarmate moeders hoger scoren op kindverantwoordelijke attributies zij meer negatieve disciplinering laten zien. Deze relatie werd
niet teruggevonden bij vaders. Concluderend lijkt alleen de sekse van de ouder dus invloed uit
te oefenen op de vorming van kind-verantwoordelijke attributies, en of dit leidt tot negatieve
disciplinering. De sekse van het kind speelt hierbij geen rol. Aangezien negatieve
disciplinering kan leiden tot emotionele- en gedragsproblemen in kinderen is het waardevol
voor toekomstig onderzoek om deze verschillen tussen vaders en moeders verder te
onderzoeken.
Sleutelwoorden: kind-verantwoordelijke attributies, negatieve disciplinering, sekseverschillen
moeders en vaders, sekseverschillen zoons en dochters, vroege kindertijd

Harsh discipline is punishing in a harsh way to discipline a child, which in time can lead to
emotional and behavioural problems. In the present research the relationship between childresponsible attributions and harsh discipline has been studied, specifically focussing on
differences between mothers, fathers, sons and daughters. The data has been gathered though
the means of self-report. Parents of 127 toddlers (M=34.09 months, SD=8.56, 46.9 % boys)
were asked to fill in questionnaires. Paired t-tests showed that mothers appear to make more
child-responsible attributions than fathers. For the use of harsh discipline no differences
between mothers and fathers were found. Neither were any differences found in the level of
child-responsible attributions or use of harsh discipline in regard to sons or daughters. Next to
that, a Pearson analysis showed that for mothers higher scores on child-responsible
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attributions are related to higher scores on harsh discipline. This relation was not found for
fathers. In conclusion, only the sex of the parent seems to influence the making of childresponsible attributions and whether this leads to harsh discipline. The sex of the child does
not seem to affect either the making of child-responsible attributions nor the use of harsh
discipline. As harsh discipline can lead to emotional and behavioural problems in children, for
future research it would be valuable to further explore these sex differences between mothers
and fathers.
Keywords: child-responsible attributions, harsh discipline, sex differences mothers and
fathers, sex differences sons and daughters, toddlerhood
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De relatie tussen ouderlijke attributies en negatieve disciplinering in de peutertijd:
Verschillend voor vaders, moeders, zoons en dochters?
Het gedrag van peuters in de vroege kindertijd wordt vaak gekenmerkt door
ongehoorzaam en opstandig gedrag (Huisman et al., 2010), en deze vroege kindertijd kan
daarom door ouders als een moeilijke fase in de opvoeding worden ervaren (Hakman &
Sullivan, 2009; Scaramella et al., 2008; Wakschlag et al., 2007). De vroege kindertijd is een
belangrijke fase in de autonomieontwikkeling van een kind. In deze fase willen kinderen meer
zelf doen wat kan botsen met regels en grenzen van ouders. Het is dus gebruikelijk dat
kinderen in deze leeftijdsfase ongehoorzaam en opstandig gedrag vertonen, en conflicten
tussen kinderen en ouders vormen een normaal aspect van deze leeftijdsfase (Huisman et al.,
2010). Het is voornamelijk in de vroege kindertijd dat ouders door middel van de relatie en
sociale interactie met hun kinderen veel invloed uitoefenen op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen (Hakman & Sullivan, 2009; Kirchhoff et al., 2019). Volgens
Huisman en collega’s (2010) vraagt het van ouders tact en geduld om kinderen in deze
leeftijdsfase voldoende leiding te geven en tegelijkertijd de ruimte te bieden voor de
toenemende autonomie-behoefte.
Negatieve disciplinering is het inzetten van verbaal straffen, fysiek straffen of
psychologische controle op een harde manier om een kind te disciplineren of socialiseren
(Verhoeven et al., 2017). Ongehoorzaam en opstandig gedrag is kenmerkend voor peuters in
de vroege kindertijd (Huisman et al., 2010) en neemt doorgaans af tegen de tijd dat een kind
de leeftijd van zes jaar bereikt (Gilliom & Shaw, 2004). Negatieve disciplinering kan een kind
echter leren dat eisende en agressieve gedragingen effectief zijn om controle uit te oefenen
over andere gezinsleden, waardoor het ongehoorzame en opstandige gedrag van het kind niet
afneemt (Gilliom & Shaw, 2004; Hakman & Sullivan, 2009). Verscheidene onderzoeken
wijzen op een wederkerige relatie tussen negatieve disciplinering door ouders en
ongehoorzaam en opstandig gedrag door kinderen (Gershoff 2002; Lansford et al., 2012;
Smetana et al. in de Haan et al., 2012). Uit onderzoek van McKee en collega’s (2007) blijkt
dat ouders meer negatieve disciplinering toepassen ten aanzien van zoons dan dochters, en dat
voornamelijk vaders meer fysieke disciplinering toepassen ten aanzien van zoons. Om te
begrijpen waarom ouders negatieve disciplinering als opvoedstrategie toepassen, terwijl dit
mogelijk ongehoorzaam en opstandig gedrag stimuleert of in stand houdt (Akcinar & Baydar,
2016; de Haan et al., 2012; Ritchie 1999), kan worden gekeken naar ouderlijke attributies.
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Volgens de attributietheorie van Heiner (1958) vormen individuen verklaringen voor
het gedrag van anderen (wat een ander waarneemt, voelt en denkt) (Weiner 1972; Sawrikar &
Dadds, 2017; Snarr et al., 2009). Ouderlijke attributies zijn verklaringen die ouders aan het
gedrag van een kind koppelen (waarom een kind bepaald gedrag laat zien) en deze
verklaringen beïnvloeden de manier waarop ouders op dit gedrag van hun kind reageren (Azar
et al. 2016; Jacobs et al., 2017). Er is sprake van kind-verantwoordelijke attributies wanneer
een ouder het kind verantwoordelijk houdt voor ongehoorzaam en opstandig gedrag, en dit
gedrag toeschrijft aan factoren die het kind onder controle heeft (Alampay & Jocson, 2011;
Snarr et al., 2009). De ouder denkt dat het kind zich bewust wil misdragen (“mijn kind
probeert mij uit te dagen”). Ouders met kind-verantwoordelijke attributies zullen
ongehoorzaam en opstandig gedrag eerder zien als intentioneel provocatief en uitdagend
(Sturge-Apple et al., 2009), waardoor deze ouders naar verwachting eerder zullen kiezen voor
negatieve disciplinering (Snyder et al., 2005; Sturge-Apple et al., 2014). Uit verscheidene
empirische onderzoeken komt naar voren dat kind-verantwoordelijke attributies voor zowel
moeders als vaders gerelateerd zijn aan negatieve disciplinering (Leung & Smith Slep, 2006;
Snarr et al., 2009).
Voor het ontwikkelen van ouder-interventies voor ouders die negatieve disciplinering
toepassen bij ongehoorzaam en opstandig gedrag is het dus waardevol om ouderlijke
attributies en de invloed van ouderlijke attributies beter te begrijpen (Sawrikar & Dadds,
2017). Daarnaast is het voor het ontwikkelen van ouder-interventies ook waardevol om te
kijken naar sekseverschillen in ouderlijke attributies tussen vaders en moeders. Tot op heden
is er weinig onderzoek gedaan naar sekseverschillen in ouderlijke attributies en negatieve
disciplinering. Als er wel sekseverschillen tussen moeders en vaders zijn, kunnen ouderinterventies hierop afgestemd worden. Dit huidige onderzoek zal zich richten op
sekseverschillen in kind-verantwoordelijke attributies ten aanzien van ongehoorzaam en
opstandig gedrag in peuters, en hoe dit gerelateerd is aan negatieve disciplinering.
Mogelijk verschillen moeders en vaders in de mate waarin zij kind-verantwoordelijke
attributies vormen. Moeders en vaders verschillen in de hoeveelheid tijd en het soort
activiteiten dat zij met hun kinderen doorbrengen, en vormen door deze verschillende
ervaringen en interacties wellicht andere verklaringen voor het gedrag van hun kinderen
(Lansford et al. 2011; Alampay & Jocson, 2011). Over het algemeen draaien vader-kind
activiteiten meer om spel en het leren van assertiviteit (Lamb & Lewis, 2010), terwijl moeders
voornamelijk in de vroege kindertijd meer aan het zorg aspect van de opvoeding bijdragen
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(Gryczkowski et al., 2009). Hierdoor hechten moeders wellicht meer waarde aan
gehoorzaamheid, waardoor zij kinderen meer verantwoordelijk houden voor ongehoorzaam
en opstandig gedrag (Lamb & Lewis, 2010). Onderzoek naar ouderlijke attributies is in het
verleden echter voornamelijk gericht op attributies in moeders, en er is in mindere mate
vergelijkend onderzoek verricht naar de verschillen in attributies tussen moeders en vaders
(Colallilo, et al., 2015). De weinige onderzoeken die wel zijn verricht naar mogelijke
verschillen in de attributies van vaders en moeders laten uiteenlopende resultaten zien. Zo
concludeerden Snarr en collega’s (2009) dat moeders meer kind-verantwoordelijke attributies
vormen dan vaders, terwijl Nelson en collega’s (2013) geen verschil vonden in de mate
waarin moeders en vaders kind-verantwoordelijke attributies vormen.
De mate waarin ouders kind-verantwoordelijke attributies vormen, kan ook
afhankelijk zijn van de sekse van een kind. Omdat zoons over het algemeen meer
ongehoorzaam en opstandig gedrag vertonen dan dochters kunnen ouders mogelijk andere
verwachtingspatronen ontwikkelen ten aanzien van het gedrag van zoons en dochters (Wright
et al., 2012). Aangezien ongehoorzaam en opstandig gedrag meer voorkomt bij zoons kan het
beschouwd worden als normaal gedrag en daardoor beheersbaar door het kind. Tegelijkertijd
wordt ongehoorzaam en opstandig gedrag bij dochters beschouwd als abnormaal gedrag, en
daardoor in mindere mate beheersbaar door het kind zelf (Maniadaki et al., 2005). Op basis
van de literatuur wordt dus verwacht dat ouders meer kind-verantwoordelijke attributies
vormen ten aanzien van zoons dan dochters. Alhoewel er relatief weinig onderzoek is verricht
naar verschillen in kind-verantwoordelijke attributies ten aanzien van zoons en dochters komt
uit de literatuur naar voren dat ouders verschillende attributies vormen ten aanzien van het
gedrag van zoons en dochters (Nelson et al., 2013). Zo vonden Maniadaki en collega’s (2005)
in hun onderzoek naar ouderlijke attributies ten aanzien van zoons en dochters met ADHD,
dat ouders meer kind-verantwoordelijke attributies vormen ten aanzien van zoons met ADHD
dan dochters. Deze kind-verantwoordelijke attributies resulteerden in strenger opvoedgedrag
richting zoons, waardoor negatieve interactiepatronen konden ontstaan (Maniadaki et al.,
2005). Ook uit onderzoek door Morrongiello en collega’s (2010) komt naar voren dat
wanneer zoons risicovol gedrag vertoonden ouders dit gedrag eerder toeschreven aan
aangeboren karaktereigenschappen (kind-verantwoordelijke attributie), terwijl wanneer
dochters risicovol gedrag vertoonden ouders dit gedrag toeschreven aan de situatie waarin het
gedrag zich voordeed. Ten gevolge van deze verschillen in attributies achtten de ouders het
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gedrag van dochters als meer beïnvloedbaar dan dat van zoons, en reageerden zij vervolgens
ook anders op risicovol gedrag van dochters dan van zoons (Morrongiello et al., 2010).
Een derde mogelijkheid is dat de mate waarin ouders kind-verantwoordelijke
attributies vormen afhankelijk is van zowel de sekse van de ouder als de sekse van het kind
(Colallilo et al., 2015). Ouders zijn relatief meer betrokken in het leven en spenderen meer
tijd met en geld aan een kind van hetzelfde geslacht (Maccoby, 2003; Nikiforidis et al., 2017;
Raley & Bianci, 2006; Updegraff et al., 2004). Wellicht is dit het resultaat van wat Maccoby
(2003) benoemt als de same sex parent-child dyade; ouders voelen zich mogelijk meer op hun
gemak bij een kind van dezelfde sekse, omdat de interactie met dit kind hen herinnert aan hun
eigen jeugdervaringen of omdat zij zich makkelijker kunnen identificeren met dit kind
(Nikiforidis et al., 2017). Uit onderzoek naar ouderlijke tolerantie ten aanzien van
ongehoorzaam en opstandig gedrag door Wright en collega’s (2012) komt naar voren dat
vaders toleranter zijn als het gaat om opstandig gedrag door zoons dan dochters. Het zou dus
kunnen dat vaders minder kind-verantwoordelijke attributies vormen ten aanzien van
ongehoorzaam en opstandig gedrag van zoons en daarom toleranter zijn ten aanzien van zoons
dan dochters. Echter, moeders bleken evenveel tolerantie te tonen ten aanzien van opstandig
gedrag door zoons als dochters (Wright et al., 2012). Mogelijk speelt de same seks parentchild dyade dus een rol in de vorming kan kind-verantwoordelijke attributies.
Dit huidige onderzoek zal zich richten op de relatie tussen kind-verantwoordelijke
attributies en ongehoorzaam en opstandig gedrag in peuters, en negatieve disciplinering en
welke rol de sekse van de ouder en het kind hier in spelen. Ten eerste wordt verwacht dat
ouders die veel kind-verantwoordelijke attributies vormen meer negatieve disciplinering
zullen toepassen, zowel moeders als vaders. Ten tweede wordt verwacht dat moeders meer
kind-verantwoordelijke attributies vormen dan vaders, omdat moeders door hun rol in de
opvoeding mogelijk meer waarde hechten aan gehoorzaamheid. Ten derde wordt verwacht dat
ouders meer kind-verantwoordelijke attributies vormen ten aanzien van zoons dan dochters,
omdat zij mogelijk eerder geneigd zijn het gedrag van dochters toe te schrijven aan de situatie
waarin de dochter zich bevindt. Ten vierde wordt verwacht dat moeders minder kindverantwoordelijke attributies vormen ten aanzien van dochters dan zoons en vaders minder
kind-verantwoordelijk attributies vormen ten aanzien van zoons dan dochters, omdat ouders
zich meer op hun gemak voelen bij en meer identificeren met een kind van dezelfde sekse.
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Methode
Participanten
Aan het onderzoek hebben 127 gezinnen deelgenomen met een kind tussen de 2 en 4
jaar oud (M=34.09 maanden, SD=8.56). Van deze 127 deelnemende gezinnen waren 51
ouderparen waarvan zowel de moeder als de vader in het onderzoek heeft geparticipeerd. Alle
ouders waren de biologische ouder van hun kind. Van deze 127 kinderen waren 67 meisjes
(53.1%) en 60 jongens (46.9%). Onder de deelnemende ouders waren 108 moeders (M=32.72
jaar, SD=4.38, min=23 jaar, max=43 jaar), en 60 vaders (M=35.30 jaar, SD=5.31, min=24
jaar, max=48 jaar). De meerderheid van de deelnemende ouders waren hoogopgeleid, hadden
een Nederlandse etniciteit en waren getrouwd of samenwonend.
Procedure
De gezinnen zijn geworven door studenten van de Universiteit Utrecht. Zij hebben bij
de werving gebruik gemaakt van hun persoonlijke netwerk en kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen gecontacteerd. Participanten zijn door middel van een informatiebrief op de
hoogte gebracht van het doel van het onderzoek, namelijk inzicht verkrijgen in hoe ouders in
Nederland hun jonge kinderen opvoeden. In deze brief stond ook aangegeven dat alle
gegevens geanonimiseerd zouden worden en dat participanten te allen tijde de keuze konden
maken om te stoppen met de medewerking aan het onderzoek zonder opgaaf van reden. De
digitale vragenlijst kostte ongeveer 30 minuten om in te vullen en participanten hadden de
mogelijkheid om te stoppen en op een later moment weer verder te gaan. Alle deelnemende
ouders hebben door middel van de eerste vraag uit de vragenlijst informed consent gegeven.
Wanneer zowel een vader als een moeder binnen een gezin over hetzelfde kind de vragenlijst
hebben ingevuld, hebben zij dit individueel en onafhankelijk gedaan. Het onderzoek is
goedgekeurd door de ethische commissie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de
Universiteit Utrecht.
Meetinstrumenten
Ouderlijke attributies - Ouderlijke attributies zijn gemeten aan de hand van de Parental
Cognition Scale (PCS: Snarr et al., 2009). De PCS meet de manier waarop ouders het gedrag
van hun kinderen interpreteren. Middels 9 items worden kind-verantwoordelijke attributies
gemeten. Voorbeelden zijn “Mijn kind wil niet luisteren”, “Mijn kind denkt dat hij/zij de baas
is” en “Mijn kind is koppig”. De scores worden gemeten aan de hand van een zes-punt
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Likertschaal, beginnend bij 1 (nooit waar) oplopend tot 6 (altijd waar). Op basis van de scores
op de 9 items zijn gemiddelden berekend. Voor dit domein van de PCS is de Cronbach’s alfa
voor moeders .828 en voor vaders .798.
Negatieve disciplinering – Negatieve disciplinering is gemeten aan de hand van de
Comprehensive Early Childhood Parenting Questionnaire (CECPAQ: Verhoeven et al.,
2017). De CECPAQ meet verschillende aspecten van ouderlijke opvoeding van kinderen
tussen de 12 en 48 maanden. Het domein negatieve disciplinering bestaat uit de sub-schalen:
verbale straf (“Wanneer mijn kind zich misdraagt verhef ik mijn stem of roep ik”), fysieke
straf (“Als mijn kind ongehoorzaam is word ik boos en pak ik hem/haar stevig beet”) en
psychologische straf (“Wanneer mijn kind iets doet dat ik niet graag heb, dan beledig ik mijn
kind, zeg gemene dingen of scheld hem uit”). Ouders gaven op een zes-punt Likertschaal
beginnend bij 1 (nooit) oplopend tot 6 (altijd) aan in hoeverre zij het beschreven gedrag laten
zien. Op basis van de scores op de verscheidene items wordt een gemiddelde berekend,
waaruit naar voren komt in hoeverre een ouder negatieve disciplinering gebruikt (Verhoeven
et al., 2017). Voor dit domein van de CECPAQ is de Cronbach’s alfa voor moeders .778 en
voor vaders .751.
Analyse
Om te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen kind-verantwoordelijke attributies
en negatieve disciplinering voor vaders en moeders ten aanzien van zoons en dochters is een
Pearson analyse uitgevoerd. Om te onderzoeken of vaders en moeders verschillen in de
vorming van kind-verantwoordelijke attributies en negatieve disciplinering zijn gepaarde ttoetsen uitgevoerd. Voorafgaand aan de analyses is gecontroleerd of aan de assumpties
lineariteit, afwezigheid van uitschieters, gepaarde metingen, onafhankelijkheid en normale
verdeling is voldaan (Field, 2018). Aan de assumptie van lineariteit is voldaan, aangezien er
door de regressiediagrammen een rechte lijn te trekken was. Aan de assumptie afwezigheid
van uitschieters voor kind-verantwoordelijke attributies vaders en negatieve disciplinering
vaders is voldaan door één uitschieter te verwijderen. Aan de assumptie van
onafhankelijkheid is voldaan, aangezien de Durbin-Watson voor moeders 1.79 en voor vaders
1.37 was. Ook bleek de data normaal verdeeld, aangezien er een normale verdeling verscheen
op het staafdiagram.
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Resultaten
In Tabel 1 zijn de beschrijvende statistieken van kind-verantwoordelijke attributies en
negatieve disciplinering voor vaders en moeders ten aanzien van dochter en zoons
weergegeven. Zowel moeders (M=3.04) als vaders (M=2.96) scoorden gemiddeld op de
vorming van kind-verantwoordelijke attributies. Daarnaast gaven zowel moeders (M=1.94)
als vaders (M=2.12) aan weinig negatieve disciplinering toe te passen.
Tabel 1
Beschrijvende Statistieken Kind-verantwoordelijke Attributies en Negatieve Disciplinering
Variabele

N

M

SD

Kind-verantwoordelijke attributies
Moeders

108

3.04

0.70

Vaders

59

2.96

0.64

Moeders x dochters

55

3.12

0.73

Moeders x zoons

53

2.95

0.66

Vaders x dochters

25

2.96

0.62

Vaders x zoons

27

2.84

0.60

Moeders

107

1.94

0.40

Vaders

59

2.12

0.45

Moeders x dochters

54

1.95

0.44

Moeders x zoons

53

1.93

0.37

Vaders x dochters

25

2.02

0.45

Vaders x zoons

27

2.10

0.41

Negatieve disciplinering

Noot. Kind-verantwoordelijke attributies en negatieve disciplinering zijn gemeten op een
zes-punt Likertschaal

Aan de hand van gepaarde t-toetsen is onderzocht of moeders en vaders verschillen in
de vorming van kind-verantwoordelijke attributies. Er werd een significant verschil gevonden
tussen de scores op kind-verantwoordelijke attributies van moeders (M=3.04, SD=0.70) en
vaders (M=2.96, SD=0.64); t(49) = 2.121, p=.039. Uit de resultaten komt naar voren dat
moeders binnen de gezinnen meer kind-verantwoordelijke attributies vormen dan vaders. Ook
komt uit de analyse naar voren dat moeders en vaders binnen de gezinnen niet verschillen in
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de vorming van kind-verantwoordelijke attributies ten aanzien van dochters (t(22)=.939,
p=.358) en zoons (t (26) = -1.965, p =.06).
Tussen de scores op negatieve disciplinering is voor moeders (M=1.94, SD=0.40) en
vaders (M=2.12, SD=0.45) geen significant verschil gevonden; t(49)=-1.042, p=.302.
Moeders en vaders maken binnen de gezinnen dus evenveel gebruik van negatieve
disciplinering. Tevens verschillen de moeders en vaders niet significant in het inzetten van
negatieve disciplinering ten aanzien van dochters (t(22) =-.224, p =.825) en zoons (t(26) =1.521, p =.140). Uit de analyses komt dus naar voren dat moeders en vaders binnen de
gezinnen evenveel negatieve disciplinering toepassen ten aanzien van dochters als zoons.
Om te onderzoeken of kind-verantwoordelijke attributies gerelateerd zijn aan
negatieve disciplinering voor moeders en vaders zijn Pearson analyses uitgevoerd. De
bijbehorende correlatiewaarden zijn te vinden in Tabel 2 en Tabel 3.

Tabel 2
Correlatiecoëfficiënten voor Kind-verantwoordelijke Attributies en Negatieve
Disciplinering voor Moeders en Vaders
Variabele

1

2

3

4

Moeders
1. Kind-verantwoordelijke attributies
2. Negatieve disciplinering

.45**

-

3. Kind-verantwoordelijke attributies

.60**

-.29*

4. Negatieve disciplinering

.56

.42**

Vaders

* p < .05. ** p < .01.

.09

-
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Tabel 3
Correlatiecoëfficiënten voor Kind-verantwoordelijke Attributies en Negatieve
Disciplinering voor Moeders en Vaders ten aanzien van Dochters en Zoons
Variabele

1

2

-

.34*

.53**

3. Kind-verantwoordelijke attributies
4. Negatieve disciplinering

3

4

Moeders
1. Kind-verantwoordelijke attributies
2. Negatieve disciplinering

.53**

-.14

-

.22

.58**

.69**

.37

-

-.01

.31

.34

.24

-

Vaders

* p < .05. ** p < .01.
Noot. Waarden dochters staan onder de diagonaal en waarden zoons staan boven de
diagonaal

Uit de analyses komt naar voren dat alleen voor moeders kind-verantwoordelijke
attributies gerelateerd zijn aan negatieve disciplinering; r(107) = .450 , p < .001. Dit betekent
dat wanneer een moeder haar kind verantwoordelijk houdt voor ongehoorzaam en opstandig
gedrag zij eerder geneigd is negatieve disciplinering toe te passen. Deze significante relatie
wordt gevonden voor zowel moeders van dochters (r(54) = .533, p < 001) als moeders van
zoons (r(53) = .338, p < .05). Dit verband wordt niet gevonden voor vaders, niet voor vaders
van dochters en ook niet voor vaders van zoons.
Om uitgebreider te onderzoeken of het geslacht van een kind een modererende rol
speelt in de vorming van kind-verantwoordelijke attributies en de toepassing van negatieve
disciplinering is een exploratieve hiërarchische regressieanalyse uitgevoerd voor zowel
moeders als vaders. Voor de eerste stap van deze hiërarchische regressieanalyse met als
afhankelijke variabele negatieve disciplinering zijn de onafhankelijke variabelen kindverantwoordelijke attributies en sekse kind gebruikt. Vervolgens is de interactievariabele
kind-verantwoordelijke attributies x sekse kind aan het model toegevoegd. Deze
interactievariabele is gecreëerd door het standaardiseren van de variabele kindverantwoordelijke attributies, en deze te vermenigvuldigen met de dummy-variabele sekse
kind (1 = meisje, 2 = jongen). De bijbehorende resultaten staan weergegeven in Tabel 5.
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Tabel 5 Hiërarchische Regressieanalyse Negatieve Disciplinering voorspeld door Kindverantwoordelijke Attributies en Sekse Kind
B

SE

β

KV attributies

.18

.04

.45

5.14**

Sekse kind

.02

.07

.03

.32

KV attributies

.22

.05

.55

4.67**

Sekse kind

.02

.07

.03

.30

KV attributies x sekse kind

-.09

.07

-.15

-1.27

KV attributies

.05

.06

.12

.85

Sekse kind

.01

.12

.11

.80

KV attributies

.11

.09

.25

1.22

Sekse kind

.08

.12

.10

.70

KV attributies x sekse kind

-.11

.13

-.18

-.88

Variabelen

R2

∆ R2

.20**

.20

t

Moeders
Model 1

Model 2

.22**

.01

Vaders
Model 1

Model 2

.02

.04

.02

.02

* p < .05. ** p < .01.
Noot. KV attributies = Kind-verantwoordelijke attributies

Uit de analyse komt naar voren dat kind-verantwoordelijke attributies van moeders en
de sekse van het kind 20.3% van de variantie van negatieve disciplinering verklaren, R2 = .20,
F(2,104) = 13.261, p <.001. Alleen kind-verantwoordelijke attributies zijn significant
voorspellend voor negatieve disciplinering, β = .453, p < .001. Des te meer een moeder dus
kind-verantwoordelijke attributies vormt, des te groter de kans is dat zij negatieve
disciplinering zal toepassen. De toevoeging van de interactievariabele kind-verantwoordelijke
attributies x sekse kind aan het model zorgt ervoor dat 1.2% meer van de variantie van
negatieve disciplinering wordt verklaard, dit is geen significante verandering van de
verklaarde variantie, R2 = .01, F(3,103) = 9.427, p < .001. Voor vaders blijken kindverantwoordelijke attributies en de sekse van het kind geen significante voorspellers te zijn
voor negatieve disciplinering, R2 = .02, F(2,49) = .614, p = .545. Ook voor vaders blijkt de
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toevoeging van de interactievariabele aan het model geen significante voorspeller voor
negatieve disciplinering te zijn, R2 = .02, F(1,48) = .771, p = .384.

Discussie
Het doel van dit onderzoek was de relatie tussen kind-verantwoordelijke attributies en
negatieve disciplinering te onderzoeken, hierbij is specifiek ingezoomd op verschillen tussen
vaders, moeders, zoons en dochters. Bestaand onderzoek naar kind-verantwoordelijke
attributies en negatieve disciplinering is voornamelijk gericht op moeders, waardoor er nog
weinig bekend is over vaders. Voor het ontwikkelen van effectieve ouder interventies voor
ouders ter voorkoming van negatieve disciplinering is het waardevol om verschillen in kindverantwoordelijke attributies en negatieve disciplinering beter te begrijpen, zodat de
interventies hier eventueel op afgestemd kunnen worden. Uit dit huidige onderzoek is naar
voren gekomen dat moeders meer kind-verantwoordelijke attributies vormen dan vaders, en
dat moeders en vaders evenveel negatieve disciplinering toepassen. Voor zowel kindverantwoordelijke attributies als negatieve disciplinering werden geen verschillen gevonden
ten aanzien van zoons en dochters, er lijkt dus geen sprake te zijn van een same sex parentchild dyade. Tot slot blijkt uit de resultaten dat voor moeders kind-verantwoordelijke
attributies gerelateerd zijn aan negatieve disciplinering, voor vaders is dit verband niet
gevonden.
Zoals verwacht komt uit de resultaten naar voren dat moeders meer kindverantwoordelijke attributies vormen dan vaders. Dit werd verwacht omdat moeders meer aan
het zorg aspect van de opvoeding bijdragen, terwijl vaders meer spel activiteiten met kinderen
uitvoeren. Deze bevinding komt overeen met de resultaten van Snarr en collega’s (2009) en is
tegenstrijdig met de resultaten van Nelson en collega’s (2013), die vonden dat moeders en
vaders evenveel kind-verantwoordelijke attributies vormen. Het onderzoek van Nelson en
collega’s (2013) is verricht onder families met zeven jarige kinderen, terwijl het huidige
onderzoek is afgenomen onder de ouders van peuters. Aangezien ouderlijke attributies
afhankelijk zijn van de ontwikkelingsleeftijd van een kind (Azar et al. 2016; Dix et al., 1986),
kan dit verklaren waarom de resultaten uit dit huidige onderzoek tegenstrijdig zijn met die van
Nelson en collega’s (2013). Vervolgonderzoek zou deze relatie tussen de
ontwikkelingsleeftijd van een kind en de vorming van kind-verantwoordelijke attributies van
moeders en vaders verder kunnen onderzoeken.
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Ook blijkt uit de resultaten dat vaders en moeders evenveel kind-verantwoordelijke
attributies vormen ten aanzien van dochters en zoons. Er komt dus geen same sex parent-child
dyade uit de resultaten naar voren. Dit is tegenstrijdig met de bevindingen van Maniadaki en
collega’s (2005) en Morrongiello en collega’s (2010), die vonden dat ouders meer kindverantwoordelijke attributies vormen ten aanzien van zoons dan dochters. Mogelijk zijn de
resultaten tegenstrijdig met de bevindingen van Maniadaki en collega’s (2005) omdat dat
onderzoek specifiek gericht was op de ouders van kinderen met ADHD; ouders van kinderen
met een stoornis hebben mogelijk andere verwachtingspatronen ten aanzien van het gedrag
van hun kinderen. Toekomstig onderzoek zou kunnen uitwijzen of ouders van kinderen met
een stoornis daadwerkelijk kind-verantwoordelijke attributies anders vormen. Het onderzoek
van Morrongiello en collega’s (2010) was specifiek gericht op risicovol gedrag en niet op
ongehoorzaam en opstandig gedrag, wat kan verklaren waarom zij wel vonden dat ouders
meer kind-verantwoordelijke attributies vormen ten aanzien van zoons dan dochters.
Ouderlijke attributies, en daarmee opvoedgedrag en opvoedstrategieën, zijn afhankelijk van
het doelgedrag van een kind (Montemayor & Ranganathan, 2012). Vervolgonderzoek zou
deze relatie tussen het doelgedrag van een kind en de vorming van kind-verantwoordelijke
attributies in moeders en vaders verder kunnen onderzoeken.
Daarnaast komt uit de resultaten naar voren dat vaders en moeders evenveel negatieve
disciplinering toepassen, hierbij is geen verschil gevonden ten aanzien van zoons en dochters.
Dit is tegenstrijdig met het onderzoek van McKee en collega’s (2007), waarin gevonden werd
dat ouders meer negatieve disciplinering toepassen ten aanzien van zoons. Wellicht
verschillen de resultaten omdat in het huidige onderzoek enkel de ouders een vragenlijst
hebben ingevuld, terwijl in het onderzoek van McKee en collega’s (2007) de kinderen zelf
ook vragenlijsten hebben ingevuld. Volgens Nauta en collega’s (2004) zijn er vaak grote
verschillen tussen ouder- en kind-rapportages, wellicht omdat ouders en kinderen
opvoedsituaties anders beleven. Tevens zou het kunnen dat de vragenlijsten sociaal wenselijk
zijn ingevuld, wat voornamelijk een voorkomend probleem is bij kind-rapportages (Camerini
& Scultz, 2018). Deze methodologische verschillen tussen het huidige onderzoek en het
onderzoek van McKee en collega’s (2007) zouden de uiteenlopende resultaten kunnen
verklaren.
Een opvallende bevinding in dit huidige onderzoek is dat alleen voor moeders kindverantwoordelijke attributies gerelateerd zijn aan negatieve disciplinering. Dit is tegenstrijdig
met het onderzoek van Leung en Smith Slep (2006), waaruit naar voren kwam dat zowel voor
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moeders als vaders kind-verantwoordelijke attributies gerelateerd zijn aan negatieve
disciplinering. Mogelijk wijken de bevindingen in dit huidige onderzoek af van die van Leung
en Smith Slep (2006) omdat dat onderzoek ik verricht onder de ouders van drie tot zeven
jarige kinderen. Het zou echter ook kunnen dat de relatie tussen kind-verantwoordelijke
attributies en negatieve disciplinering daadwerkelijk verschillend is voor moeders en vaders.
Volgens het social information processing (SIP) model wordt gedrag voorafgegaan door een
reeks cognitieve processen, die een reactie vormen op een externe sociale stimulus (Santone
et al., 2020). Het kan zijn dat wanneer vaders en moeders op dezelfde externe stimulus
reageren, namelijk het ongehoorzame en opstandige gedrag van een kind, deze cognitieve
processen tussen vaders en moeders verschillen. Hierdoor vormen zowel vaders als moeders
in reactie op het ongehoorzame en opstandige gedrag kind-verantwoordelijke attributies, maar
zullen moeders eerder kiezen om negatieve disciplinering toe te passen. Vervolgonderzoek
zou kunnen uitwijzen in hoeverre deze cognitieve processen tussen vaders en moeders
daadwerkelijk verschillen.
Deze resultaten moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden, aangezien het onderzoek
een aantal beperkingen kent. Ten eerste is de data verzameld door middel van zelfrapportage
door de ouders. Dit brengt het risico met zich mee dat ouders wellicht sociaal wenselijk
geantwoord hebben, waardoor de resultaten mogelijk niet representatief zijn voor de
werkelijke opvoedsituaties. Er is gekozen voor zelfrapportage omdat dit de meest effectieve
manier is om kind-verantwoordelijke attributies en negatieve disciplinering te meten. Ten
tweede was er sprake van een redelijk homogene steekproef, de deelnemende ouders veelal
hoogopgeleid, met een Nederlandse etniciteit en afkomstig uit een tweeoudergezin. Dit
verklaart waarom er relatief weinig variantie was in de steekproef (alle ouders scoorden
immers laag op negatieve disciplinering). Mogelijk is de data daardoor niet representatief
voor de volledige Nederlandse populatie. Ten derde hebben er relatief weinig vaders
deelgenomen aan het onderzoek. Hierdoor was de statische power van de analyses beperkt
voor de vaders.
Het onderzoek heeft echter ook meerdere sterke punten. Ten eerste heeft het
onderzoek zich specifiek gefocust op verschillen tussen vaders en moeders. In het verleden is
veel onderzoek naar ouderlijke attributies alleen gericht geweest op moeders, waardoor er tot
op heden weinig bekend is over vaders. Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over attributies
die vaders vormen. Daarnaast heeft het onderzoek zich specifiek gefocust op verschillen in
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ouderlijke attributies ten aanzien van zoons en dochters. Ook dit is tot op heden niet veel
onderzocht en kan daarom waardevol zijn.
Uit het huidige onderzoek komt dus naar voren dat er daadwerkelijk verschillen zijn in
de manier waarop vaders en moeders kind-verantwoordelijke attributies vormen en negatieve
disciplinering toepassen. Vaders en moeders verschillen dus in hun opvoedgedrag, wat
implicaties heeft voor zowel toekomstig onderzoek als de praktijk. Het is belangrijk om in
toekomstig onderzoek naar opvoedgedrag zowel vaders als moeders mee te nemen. Daarnaast
moet er in de praktijk gekeken worden hoe ouderinterventies ook goed op vaders afgestemd
kunnen worden, aangezien deze interventies vaak gebaseerd zijn op onderzoek dat enkel
verricht is onder moeders.
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