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Samenvatting 
 
Het doel van dit onderzoek was om de doeltreffendheid te meten van speltherapie voor de 
emotionele rijping (eigen initiatief, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid nemen voor 
eigen gedrag, zelfvertrouwen) van zeer begaafde kinderen van 8 tot 12 jaar (N=7). Dit gebeurde 
door het bekijken van individuele verandering middels vragenlijsten, het bekijken van 
groepsverandering middels herhaalde observaties en door een vragenlijst aan de ouders voor te 
leggen over de ervaren doeltreffendheid en tevredenheid. Een Reliable Change Index analyse 
(RCI) en statistische analyses werden uitgevoerd om de doeltreffendheid te bepalen. Alle 
metingen lieten een significante groei zien in eigen initiatief bij alle participanten. Uit de herhaalde 
metingen analyse bleek een significante toename in zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en 
verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag, maar volgens de RCI niet voor elke participant. 
Ouders vonden dat hun kind op elk van de vier concepten van emotionele rijping duidelijk 
vooruitgegaan was. Bovendien bleek de cliënttevredenheid groot. Deze resultaten vormen een 
sterke aanwijzing dat speltherapie doeltreffend is voor de emotionele rijping van zeer begaafde 
kinderen van 8 tot 12 jaar. Verder onderzoek, met onder andere een controlegroep en een follow-
up, is nodig voor meer kennisverwerving in dit nieuwe onderzoeksgebied. 
 

Sleutelwoorden: speltherapie, emotionele rijping, zeer begaafd, hoogbegaafd, kinderen, doeltreffendheid, eigen 

initiatief, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid eigen gedrag, zelfvertrouwen. 

 

Inleiding 

 

Begin jaren ’30 van de vorige eeuw ontstond de realisatie dat kinderen beperkt zijn in hun 

cognitieve vaardigheden wat betreft het communiceren en op verbale wijze uiten van hun 

emoties. Deze realisatie heeft er toe geleid dat er vanuit psychoanalytische hoek speltheorieën en 

-technieken zijn ontwikkeld (Russo, Vernam & Wolbert, 2006; Landreth, 1993). Vanuit 

verschillende theoretische oriëntaties, waaronder de ‘client-centered’, de Adleriaanse en 

gedragstheorieën, zijn er tevens andere vormen van speltherapie ontwikkeld (Russo et al. 2006; 

LeBlanc & Ritchie, 2001). De client-centered speltherapie is ontwikkeld door Axline en volgt de 

benadering van Rogers. Rogers stelt dat kinderen niet bestuurd of veranderd moeten worden, 
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omdat er vanuit wordt gegaan dat ieder kind een innerlijke drijfveer tot zelfverwerkelijking bezit, 

inclusief de competentie zelf ergens bovenop te komen (Russo et al., 2006; LeBlanc & Ritchie, 

2001; Landreth, 1993). Door middel van een accepterende, empathische maar non-directieve 

houding ten opzichte van het kind, probeert de speltherapeut bij het kind het besef te 

bewerkstelligen dat het zelf in staat is tot verandering en groei. De nadruk van de Adleriaanse 

benadering ligt op de sociale en inter-persoonlijke dynamica en op de sterke kanten van een kind. 

Deze benadering heeft overeenkomsten met de doelstellingen van de gedragstherapeutische 

variant van speltherapie, welke zich richt op het aanleren van nieuw gedrag (Russo et al., 2006). 

Knell (1998) beschrijft de cognitieve gedragsspeltherapie welke gericht is op het veranderen van 

cognitieve ‘distortions’, oftewel disfunctionele overtuigingen van het kind, om zo het hoofd te 

bieden aan de bestaande problemen. Door middel van spel wordt het kind verschillende 

adaptieve gedragingen getoond en worden er op indirecte wijze cognitieve veranderingen 

gecommuniceerd.  

De huidig gehanteerde vormen van speltherapie bevatten vaak een integratie van 

elementen uit de verschillende theoretische oriëntaties (LeBlanc & Ritchie, 2001; Wittenborn, 

Faber, Harvey & Thomas, 2006). Een alomvattende definitie van speltherapie is derhalve 

complex (LeBlanc & Ritchie, 2001), maar een tweetal kernelementen stemt overeen; de 

kernovertuiging en de houding van de speltherapeut. Zoals reeds genoemd is speltherapie 

voortgekomen uit het besef dat kinderen vanwege gebrek aan voldoende cognitieve vaardigheden 

hun emoties niet optimaal verbaal kunnen uiten. Spel is “the symbolic language of self-expression” 

(Landreth, 1993, p. 17) en wordt daarom ingezet als therapievorm voor kinderen. De 

kernovertuiging van speltherapie is dat kinderen door middel van spel hun wensen, gedachten, 

emoties en onbewuste ervaringen uiten en dat spel kan bijdragen tot het verwerkingsproces van 

het kind (Hellendoorn, Groothoff, Mostert & Harinck, 1992; Russo et al., 2006; Wittenborn et 

al., 2006). Om te voorkomen dat kinderen zich geremd voelen in hun spel is ook een 

accepterende, empathische houding van de therapeut een basisgegeven voor speltherapie 

(Landreth, 1993). 

Een belangrijk doel van speltherapie is het vergroten van de emotionele rijping, een term die 

vaak gehanteerd wordt in de praktijk. ‘Emotionele rijpheid’, zo beschrijft Landau (1998), is de 

balans tussen de emoties en de ratio en tussen de innerlijke wereld van de persoon en de 

buitenwereld. De emotionele rijping van een kind is het ontwikkelingsproces naar deze balans, 

het proces naar volledige emotionele rijpheid.  

Speltherapie is een effectieve behandelmethode gebleken voor een brede variatie aan 

problemen bij kinderen (LeBlanc & Ritchie, 2001; Knell, 1998; Hellendoorn et al., 1992). 
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Doelgroepen zijn onder andere kinderen die mishandeld en/of misbruikt zijn (Knell, 1998; 

Landreth, 1993; Hellendoorn et al., 1992), kinderen met depressie (Knell, 1998; Landreth, 1993; 

Hellendoorn et al., 1992), gedragsstoornissen (Hellendoorn et al., 1992), angststoornissen (Knell, 

1998; Hellendoorn et al., 1992), taal- en spraakstoornissen (Landreth, 1993; Hellendoorn et al., 

1992), kinderen met een posttraumatische stressstoornis (Knell, 1998; Hellendoorn et al., 1992) 

en kinderen waarvan ouder(s) verslaafd of gescheiden zijn (Landreth, 1993; Hellendoorn et al., 

1992). Meer algemeen gesproken, is speltherapie bedoeld voor kinderen van 3 tot 12 jaar waarbij 

de relatie met hun omgeving verstoord is geraakt door het meemaken van een traumatische 

gebeurtenis (Hellendoorn et al., 1992), of, zoals LeBlanc en Ritchie (2001) het omschrijven, voor 

behandeling van kinderen die emotionele problemen ervaren.  

Omdat zeer begaafde kinderen vaak problemen ervaren op emotioneel gebied (Landau, 

1998; Silverman, 1990; Sowa, McIntire, May & Bland, 1994) zal speltherapie voor hen een juiste 

interventiemethode kunnen zijn. Er is echter nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 

doeltreffendheid van speltherapie bij deze doelgroep. Wetenschappelijk onderzoek over de 

uitkomsten van speltherapie wat betreft de emotionele rijping ontbreekt eveneens. Aangezien 

speltherapie voor het bewerkstelligen van emotionele rijping bij zeer begaafde kinderen in de 

praktijk gebruikt wordt, is onderzoek om te achterhalen of dergelijke hulp met betrekking tot 

emotionele rijping doeltreffend is van groot belang.  

Het begrip emotionele rijpheid kan geconcretiseerd worden door een onderverdeling in 

een viertal concepten, namelijk eigen initiatief, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid nemen voor eigen 

gedrag en zelfvertrouwen. Deze concretisering gebeurde op basis van een gesprek met de eigenaresse 

van Pedagogische Centrum ‘Basis in Perspectief’. Eigen initiatief betekent het vertrouwen in de 

vaardigheid handelingen te plannen en initiëren (Gray, 2002). Dat dit concept van belang is voor 

emotionele rijping blijkt uit het gegeven dat eigen initiatief één van de grondslagen van 

ontwikkeling is, het helpt kinderen succesvol deel te nemen aan hun omgeving (Borenstein, 

2002). In het artikel van Chen (1997) wordt het tweede concept van emotionele rijping, 

doorzettingsvermogen, beschreven. Kort gezegd is doorzettingsvermogen het vermogen van een 

persoon om door te zetten en niet op te geven als er één of meerdere obstakels verschijnen 

tijdens het uitvoeren van een activiteit (Chen, 1997). Het concept verantwoordelijkheid nemen voor 

eigen gedrag bestaat uit drie componenten; ‘direct-cause responsibility’, zelfregulatie en 

continuerende verantwoordelijkheid (Warton & Goodnow, 1991). ‘Direct-cause responsibility’ 

houdt in dat als iemand een bepaalde opdracht tot stand heeft gebracht, hij/zij zèlf dient te 

zorgen voor een oplossing. Zelfregulatie, de tweede component, is het uitvoeren van de aan de 

persoon toebehorende taken, zonder hier aan herinnerd of voor betaald te hoeven worden. 



 5 

Continuerende verantwoordelijkheid geldt als derde concept en houdt in dat een persoon 

(eind)verantwoordelijk blijft voor een taak, zelfs als anderen die taak voor de persoon uitvoeren. 

Samenvattend kan verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag gedefinieerd worden als het 

rekenschap afleggen voor eigen gedrag en daarmee het zorg dragen voor een goed verloop van 

consequenties van eigen gedrag. Zelfvertrouwen, tenslotte, is “de verwachting van het kind 

aangaande eigen effectiviteit” (Kievit, Tak & Bosch, 2002, p. 617). 

Ondanks gebrek aan gericht onderzoek, kan op basis van wetenschappelijke literatuur 

over speltherapie en over zeer begaafde kinderen dergelijke doeltreffendheid wat betreft 

emotionele rijping wel verwacht worden. Zo geldt speltherapie als behandeling voor kinderen die 

emotionele problemen ervaren (LeBlanc & Ritchie, 2001) en is deze vorm van therapie ook 

daadwerkelijk doeltreffend gebleken voor het verbeteren van emotioneel aanpassingsvermogen 

(Landreth, 1993). Aangezien zeer begaafde kinderen, zoals gezegd, vaak problemen ervaren op 

emotioneel gebied (Landau, 1998; Silverman, 1990; Sowa et al., 1994) zou speltherapie daarom 

een juiste interventiemethode kunnen zijn. Een veelvoorkomende reden van emotionele 

problemen bij zeer begaafde kinderen is het gegeven dat zeer begaafde kinderen cognitief ver 

voorlopen op leeftijdsgenoten. Hierdoor worden regelmatig problemen ervaren in het contact 

met leeftijdsgenoten, deze zijn immers niet ‘like-minded’ (Silverman, 1990). Daarnaast hebben 

zeer begaafde kinderen te kampen met een discrepantie tussen een flinke voorsprong in 

cognitieve ontwikkeling en een meer leeftijdsgepaste emotionele en fysieke ontwikkeling. 

Hierdoor hebben zeer begaafde kinderen vaak wel het bewustzijn, zoals de vragen rondom ‘goed’ 

en ‘kwaad’, maar niet de emotionele rijpheid om dit bewustzijn het hoofd te bieden. Ook uit het 

onderzoek van Sowa en anderen (1994) blijkt dat er sprake is van een gebrek aan emotioneel 

aanpassingsvermogen bij zeer begaafde kinderen. De zeer begaafde kinderen uit dit onderzoek 

deden, op basis van hun cognitieve beoordelingen, vaak pogingen om hun omgeving te 

veranderen. Dit gebeurde onder andere doordat deze kinderen graag hun opvattingen wilden 

uiten. Een voorbeeld is een zeer begaafd meisje dat ervan overtuigt is dat ze alles al weet omdat 

ze slim is en daardoor bij vriendinnen en leeftijdsgenoten altijd probeert te zorgen dat alles op 

haar manier gaat. Deze overtuiging en de daarmee gepaarde manier van handelen staat haar 

emotioneel aanpassingsvermogen in de weg. 

Een andere onderzoeksbevinding op basis waarvan doeltreffendheid van speltherapie 

voor emotionele rijping verwacht kan worden bij zeer begaafde kinderen, is dat er is aangetoond 

dat speltherapie leidt tot een toename in zelfwaardering (De Vroom, 1997). Bovendien helpt 

speltherapie kinderen hun sekse te waarderen (Landreth, 1993). Uit onderzoek van Klein en 

Zehms (1996) en Kline en Short (1991) bleek het zelfbeeld van zeer begaafde meisjes significant 
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negatiever te worden naarmate ze ouder worden. Klein en Zehms beschrijven dat dit te wijten is 

aan het punt dat zeer begaafde meisjes competitiever en agressiever zijn dan niet zeer begaafde 

meisjes en voorkeur hebben voor jongensboeken en –speelgoed. Dit geeft hen het gevoel van de 

verkeerde sekse te zijn, wat ook weer negatieve invloed kan hebben op het zelfvertrouwen (Klein 

& Zehms, 1996). 

Maar niet alleen bij zeer begaafde meisjes is er sprake van een verminderd zelfvertrouwen. 

Zowel zeer begaafde meisjes àls zeer begaafde jongens hebben het gevoel anders te zijn dan 

leeftijdsgenoten en daardoor het idee minder waard te zijn. Dat leidt ertoe dat ze zich minder 

intelligent gedragen dan waar ze daadwerkelijk capabel toe zijn om stigmatisatie te voorkomen en 

aan maatschappelijke verwachtingen te voldoen (Klein & Zehms, 1996; Kline & Short, 1991). Op 

gebied van de mate van zelfvertrouwen van zeer begaafde kinderen geeft Greenspon (1998) 

daarom het belang aan van erkenning, waardering en koestering van de persoonlijke kwaliteiten 

van een zeer begaafd kind, omdat dit bij het kind leidt tot erkenning, waardering en koestering 

van zichzelf als persoon. Verwacht wordt dat de accepterende en empathische houding van de 

therapeut een belangrijk onderdeel is van de door De Vroom (1997) gevonden groei in 

zelfvertrouwen. 

Ook op basis van het artikel van Borenstein (2002) kan verwacht worden dat speltherapie 

doeltreffend zal zijn op gebied van emotionele rijping. Hij gaat in op eigen initiatief, welke een 

ontwikkelingstaak is volgens Erikson en op die manier essentieel is in het proces van emotionele 

rijping (Gray, 2002). In hun eigen leefomgeving en daardoor in eerste instantie ook tijdens een 

therapiesessie tonen niet alle kinderen eigen initiatief (Borenstein, 2002). Daarentegen, zo 

beschrijft Borenstein, leidt de begripvolle en geïnteresseerd luisterende houding van een 

therapeut -bij de één sneller dan de ander- tot een gevoel niet alleen te zijn. Dit leidt vervolgens 

tot groei en ontwikkeling van het kind, onder andere op het gebied van het nemen van eigen 

initiatief. De empathische houding van de therapeut bij speltherapie draagt op deze wijze bij aan 

de emotionele rijping van (zeer begaafde) kinderen. 

Op basis van bovenstaande onderzoeksbevindingen wordt dan ook verwacht dat zeer 

begaafde kinderen baat kunnen hebben bij speltherapie. Zoals genoemd is er op een bewijs van 

groei in zelfwaardering na, echter geen wetenschappelijk onderzoek te vinden aangaande de 

doeltreffendheid van deze therapie wat betreft emotionele rijping van de desbetreffende 

doelgroep. Speltherapie wordt in de praktijk echter wel ingezet om emotionele rijping van zeer 

begaafde kinderen te bewerkstelligen en aangezien de stage-instelling Pedagogisch Centrum ‘Basis 

in Perspectief’ hier bovendien graag wetenschappelijke informatie over wou verwerven, is huidig 

onderzoek verricht met de vraag “Wat is de doeltreffendheid van speltherapie voor de 
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emotionele rijping van zeer begaafde kinderen?”. Met behulp van een multiple casestudy wordt 

een eerste inzicht gegeven in de mogelijke werking van speltherapie op de emotionele rijping van 

zeer begaafde kinderen. Om dit eerste inzicht tot een uitgebreide, goede opstap voor verder 

onderzoek op dit terrein te doen gelden, worden er verschillende metingen verricht. Deze 

verschillende metingen - voormetingen, nametingen en observaties - vinden bovendien plaats op 

verschillende terreinen. Er worden immers zowel directe metingen van de vier concepten van 

emotionele rijping verricht, als een meting van de doeltreffendheid volgens ouders en een 

cliënttevredenheidsonderzoek. Er kan dan ook gesproken worden van diepgaand onderzoek, 

aangezien er voor het meten van de vier concepten van emotionele rijping meerdere 

meetinstrumenten ingezet worden - waaronder vragenlijsten en observaties - en er gebruikt wordt 

gemaakt van verschillende informanten, namelijk zeer begaafde kinderen, hun ouders en een 

observator.  

Naast theoretische, heeft huidig onderzoek tevens maatschappelijke relevantie. Veel zeer 

begaafde kinderen ervaren problemen op emotioneel gebied (Silverman, 1990; Sowa et al., 1994; 

Landau, 1998) en een gebrek aan emotionele rijpheid staat zelfs bij de meest intelligente kinderen 

een volledige zelfrealisatie in de weg (Landau, 1998). Daarom is het van essentieel belang te 

achterhalen welke interventies doeltreffend zijn, zodat men weet welke interventie er voor zeer 

begaafde kinderen met emotionele problemen het beste ingezet kan worden. Daarnaast kunnen 

de uitkomsten van huidig onderzoek nuttig zijn voor praktijken die werken met speltherapie. 

Deze praktijken kunnen besluiten speltherapie al dan niet in te zetten bij zeer begaafde kinderen 

met problematiek op emotioneel vlak en eventueel aan te passen op basis van de resultaten van 

huidig onderzoek. 

Op basis van de evaluatievraagstelling van dit onderzoek, “Wat is de doeltreffendheid van 

speltherapie voor de emotionele rijping van zeer begaafde kinderen?”, zijn er zes 

onderzoeksdoelen opgesteld. Allereerst wordt nagegaan wat de doeltreffendheid van speltherapie 

is voor het eigen initiatief van zeer begaafde kinderen. Tevens geldt als doel het achterhalen van 

doeltreffendheid van speltherapie voor het doorzettingsvermogen van zeer begaafde kinderen. Het 

derde doel is het nagaan van de doeltreffendheid van speltherapie voor het nemen van 

verantwoordelijkheid voor eigen gedrag van zeer begaafde kinderen. Ook de doeltreffendheid van 

speltherapie voor het zelfvertrouwen van zeer begaafde kinderen wordt gemeten. Daarnaast richt 

huidig onderzoek zich op de vraag wat de doeltreffendheid is van speltherapie voor de 

emotionele rijping (eigen initiatief, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid eigen gedrag, 

zelfvertrouwen) van zeer begaafde kinderen, zoals ervaren door de ouders. Tenslotte wordt 
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cliënttevredenheid nagegaan door antwoord te formuleren op de vraag hoe tevreden de ouders van 

de kinderen uit de onderzoeksgroep waren met de hulpverlening. 

 

Werkzame ingrediënten en behandelintegriteit 

Allereerst zijn de werkzame ingrediënten en de behandelintegriteit nagegaan. Dit gebeurde op 

basis van gesprek met de eigenaresse van Pedagogisch Centrum ‘Basis in Perspectief’, observaties 

en deelname tijdens sessies, en wetenschappelijke literatuur.  

Het Pedagogisch Centrum maakt gebruik van een zelf ontwikkelde samenstelling van 

elementen uit verschillende theoretische stromingen, het uitgangspunt is de hermeneutiek. 

Afhankelijk van het kind, de problematiek en de hulpvraag worden elementen gebruikt uit diverse 

theoretische stromingen; de beeldcommunicatie (spel en sensopathie), de psychoanalyse 

(regressie), ‘client-centred’ therapie (het kind centraal) en gedragstherapie (gedachte-gevoel-

gedrag). Zoals genoemd zijn vanuit deze theorieën verschillende vormen van speltherapie 

ontwikkeld. Speltherapie is, onafhankelijk van dat uitgangspunt, een effectieve interventie 

gebleken (LeBlanc & Ritchie, 2001; Knell, 1998; Hellendoorn et al., 1992). Er wordt verwacht dat 

de speltherapie zoals die wordt ingezet bij het Pedagogisch Centrum eveneens effectief zal zijn. 

Omdat in de effectstudies is gekeken naar de werking van speltherapie als geheel, zijn specifieke 

werkzame ingrediënten echter moeilijk te noemen. Wel zijn er zoals beschreven twee 

kernelementen, namelijk de overtuiging dat spel therapeutisch kan werken en een accepterende, 

empathische houding van de therapeut. Beide elementen zijn kenmerkend voor Pedagogisch 

Centrum ‘Basis in Perspectief’. 

Voor een indruk van de behandelintegriteit van het Pedagogisch Centrum wordt er 

gebruik gemaakt van het speltherapeutische proces dat beschreven wordt in Harinck en 

Hellendoorn (1987). Binnen het therapeutische proces kunnen er globaal vijf spelfasen 

onderscheiden worden, namelijk verkenning, themavorming, beeldvorming, doorwerking en 

generalisatie, herintegratie (Harinck & Hellendoorn, 1987). Deze vijf spelfasen, de rol van 

materiaal en de therapeut daarin en de behandelintegriteit van Pedagogisch Centrum ‘Basis in 

Perspectief’  worden gerepresenteerd in Tabel 1. De mate van overeenstemming tussen de 

spelfasen en speltherapie in de praktijk van het Pedagogisch Centrum, is nagegaan door middel 

van gesprekken met de therapeuten en observaties. 

Verdere concrete ingrediënten die het Pedagogisch Centrum toepast zijn: positieve 

bekrachtiging (voornamelijk in de vorm van complimenten), uitleg en toepassing van het GGG-

model, mogelijkheid tot drinken uit een flesje in een ‘schommelboot’, gesprekjes voor en tijdens 

het spelen, rollenspel, denkspellen, dingen bouwen, creatief materiaal, sensopathie door middel 
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van modder, zand, klei of vingerverf, inleven in de belevingswereld van het kind, een verhaal dat 

een kind speelt positief laten aflopen door het kind na te laten gaan hoe ‘het goed kan komen’, en 

het kind zèlf laten nadenken.  

 

Tabel 1: Speltherapie in de praktijk 

Fase Spelfase       Geobserveerde en besproken inhoud   

I Leren kennen van de situatie, acceptatie   De eerste bijeenkomst begint met uitleg 
veiligheid, voorbereiden niveau II.    inhoud therapie en het tonen van spel- 
� materiaal verkenning    materiaal. De eerste bijeenkomsten  
� therapeut wijst op materialen en gebruik   wordt materiaal verkend en nader 

ervan door dit uit te leggen of te helpen  kennisgemaakt/ band gekweekt 
 
II Acceptatie, veiligheid, thema’s ontwikkelen   Centraal staat acceptatie van het kind 

en definiëren, activeren van beeldvorming,  zoals hij/zij is, er wordt een gevoel van   
voorbereiden niveau III.     veiligheid gewaarborgd. Dit gebeurt o.a.  
� spelmateriaal ter vormgeving van de   door met het kind mee te spelen. Door  

spelsituatie/ het spelgebeuren   spel en gesprek worden thema’s  
� therapeut speelt mee en geeft betekenis aan  ontdekt die een rol spelen in de  

alle modaliteiten      belevingswereld van het kind. 
 
III Thematiekbewerking, leren situaties een andere   Er wordt ingegaan op hoe het kind  
 betekenis toe te kennen, opdoen van nieuwe  situaties beleefd. Door rollenspel, spel  
 positieve ervaringen.      en gesprek met het kind leert hij/zij 

� spelmateriaal voor verbeelden, uitdrukken   situaties een andere, realistische 
van belevingsorganisatie    betekenis te geven. Het kind wordt 

� therapeut speelt mee, benoemt spelthema’s,   uitgedaagd voor hem/haar lastige op- 
kijkt welke reactie dit oplevert en   drachten uit te voeren ter 
communiceert in beeldvorm    bewerkstelliging van succeservaringen.  

        Veel complimenten door de therapeut.  
 
IV Doorwerken van conflictthematiek,    Het leren vinden van een eigen 

herbetekenen, eigen oplossing leren vinden.  oplossing wordt getraind door o.a. 
� omgang spelmateriaal is verbeeldend,   denkspellen en puzzels. De therapeut 

expressief, vaste keuzen met variaties,  stimuleert, helpt het over blokkades 
vooral personaal en met veel nuances   heen en gaat doelgericht in op de  

� therapeut stimuleert, helpt kind over    problematiek van het kind. Thema’s 
blokkades heen, intervenieert    waaruit tijdens spel of gesprek conflict 
doelgericht  blijkt worden verbaal of beeldend 

 behandeld.    
  

V Transfer naar andere situatie en re-integratie  De afbouw kenmerkt zich door dat wat 
 in het gewone leven.     geoefend en geleerd is, te oefenen met  

� omgang met spelmateriaal is wisselend,  een ander kind dat eveneens therapie 
het is verbeeldend of om het plezier,    heeft gevolgd. Dit gebeurt door in te  
soms meer gesprek en weinig spel   gaan op manier van omgang, zoals iets 

� therapeut bevordert generalisatie, volgt  vragen/ aangeven, samenwerken en  
en neemt weinig initiatief    wederkerigheid. De therapeut stuurt 

        af en toe maar laat het initiatief vooral 
        aan de kinderen over. 
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Methode  

 

Participanten 

Het onderzoek betreft zeer begaafde kinderen tussen de 8 en de 12 jaar die speltherapie volgden 

bij Pedagogisch Centrum ‘Basis in Perspectief’ te Nieuwegein (N=7).  

Op basis van WISC-III gegevens (Kort et al., 2005) zijn cliënten van één van de 

therapeuten geselecteerd met een totaal I.Q. van 130 of hoger, die net gestart waren met 

speltherapie. Er is daarmee sprake van een steekproef van de populatie zeer begaafde kinderen. 

Vervolgens werden de ouders -de vader en moeder- van de zeven geselecteerde kinderen middels 

een brief te rade gegaan of zij toestemming gaven en medewerking wilden verlenen aan het 

onderzoek. De brief informeerde hen tevens over de inhoud van het onderzoek en gaf aan dat de 

privacy van zowel kind als ouder gewaarborgd zou worden. Alle ouders gaven toestemming voor 

deelname aan het onderzoek. 

De participanten waren ten tijde van het onderzoek gemiddeld 9,5 jaar oud (SD = 1.38) 

en allen van Nederlandse afkomst. Zes van de kinderen waren van mannelijk geslacht en één van 

het vrouwelijke geslacht. Alle participanten kregen speltherapie van dezelfde therapeut, op deze 

wijze werd variatie in behandelintegriteit uitgesloten. 

 

Meetinstrumenten en procedure 

Kinderen werden in dit onderzoek als zeer begaafd geclassificeerd als ze op de WISC-III (Kort et 

al., 2005) een totale IQ-score hadden van 130 of hoger. Deze operationalisatie stemt overeen met 

de classificatie van zeer begaafdheid van de WISC-III, welke gebaseerd is op Resing en Blok 

(2002) en die regelmatig wordt gehanteerd (Kievit et al., 2002). Voor het bepalen van zeer 

begaafdheid werd derhalve gekeken naar de totale IQ-score van een kind zoals behaald op de 

WISC-III. Een benaming die in praktijk en wetenschap eveneens gebruikt wordt voor de 

classificatie een IQ van 130 of hoger is ‘hoogbegaafdheid’ (Kievit et al., 2002).  

 Huidig praktijkgestuurd explorerend onderzoek heeft gebruik gemaakt van 

herhaalde metingen in de vorm van een voor en nameting, een pre- en posttestdesign, en 

gestructureerde niet-participerende observaties. De voormeting vond plaats tijdens de vierde 

sessie van de therapie. Aangezien de eerste drie therapiesessies nog niet in het teken stonden van 

behandeling, maar bedoeld waren voor nadere diagnostiek en het kweken van een band met het 

kind, was besloten de 4e sessie als beginpunt van de behandeling te markeren en daarom tijdens 

deze therapiesessie de voormeting te laten plaatsvinden. De nameting vond plaats na de twaalfde 
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sessie speltherapie, het moment dat het kind klaar was met de individuele therapie. De sessies 

speltherapie duurden ieder drie kwartier. 

Voor het meetbaar maken van doorzettingsvermogen is gebruik gemaakt van de schaal 

Volharding uit de Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J) welke bestaat uit 25 

items (Luteijn, Van Dijk & Van der Ploeg, 1989). Het kind beantwoordt 25 stellingen met ja (2 

punten), weet niet (1) of nee (0). Uit onderzoek is gebleken dat zowel de interne consistentie als 

de validiteit van de schaal volharding goed zijn (Luteijn et al., 1989). De Cronbach’s alfa van de 

voor- en nameting van doorzettingsvermogen was respectievelijk .75 en .73 en geeft daarmee aan 

dat deze redelijk betrouwbaar is. Ondanks dat de NPV-J bedoeld is voor kinderen vanaf 9 jaar, is 

deze schaal in dit onderzoek ook gebruikt bij één participant van 8 jaar, omdat er vanuit gegaan is 

dat een zeer begaafd kind van deze leeftijd capabel is om de vragen te begrijpen. 

Het meten van zelfvertrouwen geschiedde aan de hand van de Competentiebelevingsschaal 

voor Kinderen (CBSK) (Veerman, Straathof, Treffers, Van den Bergh, Ten Brink, 1997). Deze 

vragenlijst beoogt het meten van zelfwaardering (Kievit et al., 2002) en werd door de kinderen 

zelf ingevuld. De CBSK bestaat uit 36 tegengestelde uitspraken waarbij het kind moest kiezen tot 

welke groep hij/zij behoorde en vervolgens of dat een beetje klopte of helemaal klopte voor 

hem/haar. De vragen zijn onderverdeeld in zes subschalen: schoolvaardigheden, sociale 

acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshouding en gevoel van 

eigenwaarde (Kievit et al., 2002). De Cronbach’s alfa van de vragenlijst was voor de voor- en 

nameting respectievelijk .83 en .70 en is daarmee redelijk tot goed betrouwbaar gebleken.  

Voor het meten van eigen initiatief  is op basis van vragen uit bestaande vragenlijsten en in 

overleg met de speltherapeuten en de eigenaresse van Pedagogisch Centrum ‘Basis in Perspectief’ 

een vragenlijst ontworpen (zie Bijlage 1). De vragenlijst bestond uit 12 items en is door beide 

ouders van het kind ingevuld. De 12 stellingen werden beantwoord aan de hand van vijf 

antwoordmogelijkheden; klopt niet (1 punt), klopt nauwelijks (2), klopt soms (3), klopt (4), klopt 

precies (5). De betrouwbaarheid van deze vragenlijst is vastgesteld door middel van een 

betrouwbaarheidsanalyse. De Cronbach’s alfa was .83 (voormeting) en .75 (nameting), dit 

betekent dat de er sprake is van een redelijk tot goed betrouwbare vragenlijst. 

Ook voor het nagaan van verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag is er op basis van vragen 

uit bestaande vragenlijsten en in overleg met de speltherapeuten en de eigenaresse van 

Pedagogisch Centrum ‘Basis in Perspectief’ een vragenlijst geconstrueerd (zie Bijlage 1). De 

vragenlijst bestond uit 11 items en is door beide ouders van het kind ingevuld. De 11 stellingen 

werden eveneens beantwoord aan de hand van vijf antwoordmogelijkheden; klopt niet (1 punt), 

klopt nauwelijks (2), klopt soms (3), klopt (4), klopt precies (5). De betrouwbaarheid bleek goed, 
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de Cronbach’s alfa was .85 (voormeting) en .80 (nameting). Item 10 is echter verwijderd ter 

verhoging van de betrouwbaarheid en tevens omdat dit item bij nader inzien op twee manier 

geïnterpreteerd kon worden. De Cronbach’s alfa van de verkorte vragenlijst was .88 (voormeting) 

en .87 (nameting). 

Alhoewel er voor de meting van doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen gebruik werd 

gemaakt van vragenlijsten die werden ingevuld door het kind, was er met oog op de interne 

validiteit voor gekozen de vragenlijsten over eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor eigen 

gedrag voor te leggen aan de ouders van het kind. Ouders hebben beter zicht op de mate van 

eigen initiatief en het verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag van hun kind en kunnen een 

objectiever beeld geven dan het kind zelf. Zo zal een kind bijvoorbeeld minder snel invullen dat 

hij/zij anderen graag de schuld geeft voor eigen fouten en wangedrag.  

Als aanvulling op de vragenlijstgegevens zijn alle kinderen tevens vier maal, om de week, 

geobserveerd tijdens een therapiesessie. Het voordeel is dat observaties het mogelijk maken 

feitelijk gedrag vast te stellen (Baarda & De Goede, 2001). Voor de observaties werd gebruik 

gemaakt van zelf geconstrueerde observatielijsten, aangezien er voor de vier concepten nog geen 

observatiemateriaal bestond. Voor het construeren van de observatielijsten is informatie over de 

concepten uit wetenschappelijke literatuur omgezet naar concreet observeerbare gedragingen. 

Alle gedragingen die zijn opgenomen in de observatielijsten zijn indicaties en contra-indicaties 

van de te meten concepten.  

Voor het concept doorzettingsvermogen is een observatielijst geconstrueerd waarbij 

gebruik werd gemaakt van time sampling. De time sampling werd uitgevoerd bij een denkspel 

waarbij het kind werd uitgedaagd goed na te denken om de oplossing te kunnen vinden. 

Gedurende 10 minuten werd er elke minuut 30 seconden geobserveerd. Als er tijdens de 

observatie één of meerdere keren sprake was van één of meerdere van de zes gedragingen van de 

observatielijst, werd dit geturfd in het bijbehorende hokje van het schema.  

Voor de andere concepten, zelfvertrouwen, eigen initiatief en verantwoordelijkheid 

nemen voor eigen gedrag, werd een observatielijst gehanteerd waarbij gebruik werd gemaakt van 

event sampling. De observeerbare gedragingen die duiden op deze concepten zijn in tegenstelling 

tot doorzettingsvermogen niet goed te meten door de uitvoering van één specifieke taak te 

bekijken. Omdat zelfvertrouwen, eigen initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor eigen 

gedrag gedurende de hele therapiesessie geuit kunnen worden, was event sampling de meest 

geschikte observatiemethode. Gedurende de hele sessie werd gekeken welke gedragingen van de 

observatielijst voorkwamen. Indien er van een gedraging sprake was, werd dit geturfd in het 

observatieschema. Voor het overzicht is de observatielijst globaal opgedeeld in drie delen van de 
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therapiesessie, namelijk het eerste moment (spelen naar keuze), het tweede moment (drinken en 

kaartjes uitzoeken voor thuis) en een derde moment (vaak een denkspel en spelen naar keuze).  

 Voor het nagaan van de inter-beoordelaars overeenstemming zijn twee 

participanten door twee observatoren geobserveerd. Vervolgens is per concept de ‘weighted 

occurence agreement percentage’ berekend, waarbij een overeenstemming van > 70% 

noodzakelijk is, > 80% adequaat en > 90% goed is (House, House & Campbell, 1981). De 

‘weighted occurence agreement percentage’ voor doorzettingsvermogen was 92%, voor 

zelfvertrouwen 90%, voor eigen initiatief 85.71% en voor verantwoordelijkheid nemen voor 

eigen gedrag 84%. Hiermee blijken alle observatieschema’s adequaat tot goed betrouwbaar. 

Naast het voor- en nameten en de observaties van de vier aspecten van emotionele 

rijping, werd de doeltreffendheid vastgesteld aan de hand van een zelf geconstrueerde vragenlijst 

die door beide ouders van de onderzochte kinderen werd ingevuld (zie Bijlage 2). Deze vragenlijst 

bestond uit twee items per concept, waarin werd gevraagd op een schaal van 1 tot 5 aan te geven 

of, en in welke mate, hun kind gegroeid was op het gebied van doorzettingsvermogen, 

zelfvertrouwen, het nemen van eigen initiatief en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen 

gedrag. Er was hierbij sprake van een posttest only design (Van Yperen & Veerman, 2006b). 

Tot slot is er gebruik gemaakt van een cliënttevredenheidsvragenlijst (zie Bijlage 3) om na 

te gaan in welke mate ouders tevreden waren over de verschillende aspecten van de hulpverlening 

en de effecten. Deze vragenlijst bestond uit de categorieën informatie (3 items), inspraak (1 item), 

hulpverlening (4 items) en waardering (2 items). Ouders vulden op een schaal van 1 tot 5 in hoe 

tevreden ze over verschillende aspecten van de hulp waren. Dit gebeurde na het afsluiten van het 

behandeltraject, er was sprake van een posttest only design (Van Yperen & Veerman, 2006b). 

Het onderzoeksontwerp is schematisch weergegeven in tabel 2. 

 
Tabel 2: Onderzoeksontwerp 

Tijdstip  T1  T2  T3  T4  T5  T6 

   
1  2.1  2.2  2.3  2.4  3 
          4 

            5 
_________________________________________________________________________________________ 
 
T1: 4e sessie, voormeting   
T2: 6e sessie 
T3:  8e sessie 

T4: 10e sessie 
T5: 12e sessie 
T6: na afloop 12e sessie, nameting 

 
1: afname CBSK, volhardingsschaal NPV-J, vragenlijst Eigen initiatief en vragenlijst Verantwoordelijkheid 

nemen voor eigen gedrag 
2.1-2.4: Observatie 1 tot en met 4  
3: afname CBSK, volhardingsschaal NPV-J, vragenlijst Eigen initiatief en vragenlijst Verantwoordelijkheid  

nemen voor eigen gedrag 
4: afname vragenlijst Doeltreffendheid volgens ouders 
5:  afname vragenlijst Cliënttevredenheid 
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Data-analyse 

Naar aanleiding van de onderzoeksvraag, “Wat is de doeltreffendheid van speltherapie voor de 

emotionele rijping van zeer begaafde kinderen?”, waren er zes onderzoeksdoelen opgesteld. Per 

onderzoeksdoel, geformuleerd als deelvraag, wordt de wijze van analyse aangegeven. 

 De eerste vier deelvragen waren: 

1) Wat is de doeltreffendheid van speltherapie voor het eigen initiatief van zeer begaafde kinderen? 

2) Wat is de doeltreffendheid van speltherapie voor het doorzettingsvermogen van zeer begaafde kinderen? 

3)  Wat is de doeltreffendheid van speltherapie voor het nemen van verantwoordelijkheid van eigen gedrag van 

zeer begaafde kinderen? 

4)  Wat is de doeltreffendheid van speltherapie voor het zelfvertrouwen van zeer begaafde kinderen? 

Voor deze deelvragen is dezelfde analysemethode toegepast. Om na te gaan of er op basis van de 

herhaalde metingen (observaties) sprake was van significante doeltreffendheid is voor elk van de 

vier concepten gebruik gemaakt van een ‘repeated measures design’ (Grimm, 1993). Dit design is 

geschikt voor het beoordelen van een groep participanten waarbij sprake is van meer dan twee 

metingen. Door middel van een ‘repeated measures analysis’ konden de observatiegegevens 

worden geanalyseerd. Er was sprake van zeven participanten (df = 6) en er werd van significante 

vooruitgang gesproken bij p < .05. Op basis van de gegevens van voor- en nameting werd 

middels de Reliable Change Index, RCI (Hafkenscheid, Kuipers & Marinkelle, In: Van Yperen & 

Veerman, 2006b; Jacobson & Traux, In: Van Yperen & Veerman, 2006b) bepaald of er een 

significante groei was in het nemen van eigen initiatief, doorzettingsvermogen, het nemen van 

verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en het zelfvertrouwen. Met de RCI kon ontwikkeling op 

individueel niveau worden vastgesteld, op basis van een verschilberekening van twee 

meetmomenten. Een individu was bij een RCI score van 1.65 of hoger (p < .05) significant 

verbeterd bij de nameting ten opzichte van de voormeting, met de kans van 95% dat deze 

verandering niet op toeval berust (Van Yperen & Veerman, 2006b).  

Op basis van het literatuuronderzoek werd een significant positief verschil verwacht 

tussen de voor- en nameting en een significante groei in gedragingen die als indicatie gelden voor 

doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, eigen initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor eigen 

gedrag gepaard met versterkt effect wanneer er tevens sprake was van een significante afname 

van de gedragingen die als contra-indicatie gelden. 

 De twee andere deelvragen in dit onderzoek waren: 

5)  Wat is de doeltreffendheid van speltherapie voor de emotionele rijping (het eigen initiatief,  

doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en zelfvertrouwen) van zeer begaafde 

kinderen volgens ouders? 
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6) Hoe tevreden zijn de ouders van de participanten over de behandeling? 

Voor beantwoording van vraag vijf is per concept gekeken hoe doeltreffend ouders de hulp 

vonden voor de vier concepten van emotionele rijping. Voor vraag zes, tenslotte, is op basis van 

de cliënttevredenheidgegevens van de ouders tevredenheid over verschillende aspecten van de 

hulp berekend en beschreven. 

 

Resultaten 

 

Kenmerken onderzoeksvariabelen 

De steekproefgrootte, gemiddelden en standaarddeviaties van de onderzoeksvariabelen staan 

vermeld in Tabel 3. 

 

Eigen initiatief 

Vragenlijst 

In tabel 4 wordt de mate van verandering in eigen initiatief weergegeven, zoals die gemeten is 

middels de bijbehorende vragenlijst (zie Bijlage 1, item 12-23). Figuur 1 illustreert deze 

veranderingen. Duidelijk wordt dat bij de nameting alle onderzoeksparticipanten volgens hun 

ouders significant (p < .025) meer eigen initiatief vertoonden in vergelijking met de voormeting.  

 

1 2 3 4 5 6 7
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Nameting

 
Figuur 1. Gemiddelde scores vragenlijst eigen initiatief per participant.
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Tabel 3: Kenmerken onderzoeksvariabelen 
__________________________________________________________________________________________ 
    Steekproefgrootte (N) Gemiddelde (M)  Standaarddeviatie (SD) 
__________________________________________________________________________________________ 
Vragenlijst eigen initiatief:    
 Voormeting   7          2.20   .62 
 Nameting   7          3.94   .33 
Observatie eigen initiatief    
     Indicatie, meetmoment (mm): 1  7          1.39   .92 
                          2  7          1.79   .87 
                                                3  7          2.64               1.04 
                                   4  7          3.21                .89 
     Contra-indicatie, mm: 1   7          1.52               2.07 
              2   7          1.14               1.49 
              3   7            .52   .84 
              4   7            .38   .59 
 
NPV-J Volharding:    
 Voormeting   7         1.33    .26 
 Nameting   7                                 1.51    .25 
Observatie doorzettingsvermogen            
     Indicatie: mm: 1   7       10.38    .89 
               2   7       11.52                1.14 
               3   7       12.33    .96 
               4   7       14.10    .81 
     Contra-indicatie: mm: 1   7          .62    .41 
                           2   7          .43    .46  
                                        3   7              .19    .18 
                                        4   7          .00    .00 
 
Vragenlijst verantwoordelijkheid nemen  
voor eigen gedrag:   
 Voormeting   7        2.63    1.00 
 Nameting   7        4.11    .56 
Observatie verantwoordelijkheid nemen 
voor eigen gedrag     
     Indicatie: mm: 1   7          .96    .73 
  2   7        1.18    .64 
                            3   7        1.64    .71 
                            4   7        2.00    .79 
     Contra-indicatie: mm: 1   7          .29    .27 
                           2   7          .14    .20 
                                        3   7          .11    .20 
                                        4   7          .04    .09 
 
CBSK: 
 Voormeting   7        3.25    .31 
 Nameting   7        3.48    .19 
Observatie zelfvertrouwen  
     Indicatie: mm: 1   7          .81               1.01 
  2   7        1.52               1.18 
                            3   7        2.38               1.29 
                            4   7        3.29                                          1.20 
     Contra-indicatie: mm: 1   7        1.98               1.16 
                                        2   7        1.60                 .98 
                                        3   7          .90    .60 
                                        4   7          .60    .50 
   
__________________________________________________________________________________________ 
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Tabel 4: Reliable Change Index scores voor eigen intiatief 

___________________________________________________________________________ 

                            Kind 1       Kind 2       Kind 3       Kind 4       Kind 5       Kind 6       Kind 7 
__________________________________________________________________________________________  
Vragenlijst eigen initiatief      6.25**        5.06**        6.25**       4.17**         2.53**        4.17**        6.03** 
__________________________________________________________________________________________ 
* RCI; Sign. < 1.65 (p < .05, eenzijdig) 
** RCI; Sign. > 1.96 (p < .025, eenzijdig) 

 

Observatie 

Uit de ‘repeated measures analyse’ bleek het aantal gedragingen die als indicatie gelden voor eigen 

initiatief significant te zijn toegenomen over de meetmomenten heen, F(3,4) = 16.66,  p = .01. De 

gedragingen die als contra-indicatie gelden zijn eveneens significant veranderd, dit aantal is 

significant verminderd, F(3,4) = 6.96, p = .046. Figuur 2 en 3 tonen de gemiddelde veranderingen 

voor de totale onderzoeksgroep. 

 

    Meetmoment 

Figuur 2. Gemiddelde aantal indicatiegedragingen eigen initiatief per meetmoment. 
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              Meetmoment 

Figuur 3. Gemiddelde aantal contra-indicatiegedragingen eigen initiatief per meetmoment.  

 

Doorzettingsvermogen 

Vragenlijst 

Uit de RCI (zie Tabel 5) bleken op basis van de Volhardingsschaal van de NPV-J  twee van de 

zeven participanten significant (p < .025) meer doorzettingsvermogen te tonen in vergelijking met 

de voormeting. Bij kind 3, 5, 6 en 7 was er eveneens toename, maar niet significant en bij één van 

de onderzoeksparticipanten is er sprake van een niet significante afname in 

doorzettingsvermogen. Figuur 4 illustreert de veranderingen in gemiddelden per participant. 

 
Tabel 5: Reliable Change Index scores voor doorzettingsvermogen 

___________________________________________________________________________ 

                            Kind 1       Kind 2       Kind 3       Kind 4       Kind 5       Kind 6       Kind 7 
__________________________________________________________________________________________  
NPV-J Volharding      -1.80        3.00**         0.40          2.80**         1.20            0.20           0.80  
__________________________________________________________________________________________ 
* RCI; Sign. > 1.65 (p < .05, eenzijdig) 
** RCI; Sign. > 1.96 (p < .025, eenzijdig) 
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Figuur 4. Gemiddelde scores vragenlijst doorzettingsvermogen per participant. 

 

Observatie 

Het indicatiegedrag voor doorzettingsvermogen is over de meetmomenten heen significant 

toegenomen, F(3,4) = 19.63,  p = .007. Figuur 5 toont dit veranderingsproces voor de totale 

onderzoeksgroep. De gedragingen die als contra-indicatie voor doorzettingsvermogen gelden zijn 

afgenomen, maar deze afname bleek niet significant, F(3,4) = 4.86, p = .081. 

 

         Meetmoment 

Figuur 5. Gemiddelde aantal indicatiegedragingen doorzettingsvermogen per meetmoment. 
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Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag 

Vragenlijst 

Uit de RCI scores (zie Tabel 6) bleek het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag bij 

vijf participanten significant (p < .025) te zijn toegenomen. Bij kind 2 en 4 was er eveneens sprake 

van toename, echter, deze toename is niet significant gebleken. Figuur 6 illustreert de 

veranderingen per participant.  

 

Tabel 6: Reliable Change Index scores voor verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag 

___________________________________________________________________________ 

                            Kind 1       Kind 2       Kind 3       Kind 4       Kind 5       Kind 6       Kind 7 
__________________________________________________________________________________________  
Vragenlijst verantwoordelijkheid  
nemen voor eigen gedrag      5.31**        0.82           5.31**         1.43           3.27**        2.86**        2.24** 
__________________________________________________________________________________________ 
* RCI; Sign. < 1.65 (p < .05, eenzijdig) 
** RCI; Sign. > 1.96 (p < .025, eenzijdig) 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

kindnummer

1,00

2,00

3,00

4,00

G
e
m
id
d
e
ld
e

Voormeting

Nameting

 

Figuur 6. Gemiddelde scores vragenlijst verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag per participant. 
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Observatie 

Uit de analyse van de vier meetmomenten van gedrag dat als indicatie geldt voor 

verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag, bleek bij de onderzoeksgroep een significante 

toename van dit indicatiegedrag, F(3,4) = 11.83,  p = .019. De illustratie van dit proces voor de 

totale onderzoeksgroep is te zien in Figuur 7. Daarnaast was er een afname van contra-indicatie 

gedragingen, echter, deze afname bleek niet significant, F(3,4) = 3.33, p = .138. 

 

   Meetmoment 

Figuur 7. Gemiddelde aantal indicatiegedragingen verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag per meetmoment. 

 

Zelfvertrouwen 

Vragenlijst 

Tabel 7 toont de RCI scores voor zelfvertrouwen, zoals dat door middel van de CBSK is 

gemeten. Duidelijk wordt dat twee participanten naar eigen perspectief significant (p < .025) meer 

zelfvertrouwen hebben. Verder toont de tabel een toename van zelfvertrouwen van kind 2, 5 en 

6, en een afname bij kind 1 en 7, maar deze veranderingen bleken niet significant. De 

veranderingen worden geïllustreerd in figuur 8. 

 

Tabel 7: Reliable Change Index scores voor zelfvertrouwen 

___________________________________________________________________________ 

                            Kind 1       Kind 2       Kind 3       Kind 4       Kind 5       Kind 6       Kind 7 
__________________________________________________________________________________________  
Vragenlijst zelfvertrouwen      -.017           0.33           4.50**        2.00**         1.50          1.11           -0.28 
__________________________________________________________________________________________ 
* RCI; Sign. < 1.65 (p < .05, eenzijdig) 
** RCI; Sign. > 1.96 (p < .025, eenzijdig) 
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Figuur 8. Gemiddelde scores vragenlijst zelfvertrouwen per participant. 

 

Observatie 

Figuur 9 laat een duidelijke toename zien in zelfvertrouwen, deze toename is significant gebleken, 

F(3,4) = 46.08,  p = .001. Het gedrag dat als contra-indicatie geldt voor zelfvertrouwen is wel 

afgenomen, maar deze afname bleek niet significant, F(3,4) = 3.96, p = .109. 

 

              Meetmoment 

Figuur 9. Gemiddelde aantal indicatiegedragingen zelfvertrouwen per meetmoment.  
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Doeltreffendheid 

Op basis van de vragenlijst ‘Doeltreffendheid volgens ouders’ (zie Bijlage 2) is het gemiddelde 

berekend per concept van emotionele rijping (zie Tabel 8). Uit de berekening blijkt dat ouders 

vinden dat hun kind door de behandeling vooruit is gegaan in het nemen van eigen initiatief, 

doorzettingsvermogen, het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en qua mate van 

zelfvertrouwen. Immers, de gemiddelden van de concepten liggen tussen score 4 (‘is lichtelijk 

vooruitgegaan’) en 5 (‘is veel vooruitgegaan’). De ouders scoorden op beide items van elk van de 

vier concepten minimaal score 4. 

 

Tabel 8: Doeltreffendheid volgens ouders 
__________________________________________________________________________________________ 
      Gemiddelde (M)   Standaarddeviatie (SD) 
__________________________________________________________________________________________ 
Eigen initiatief            4.57     .39 
Doorzettingsvermogen           4.86     .38 
Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag        4.71     .39 
Zelfvertrouwen            4.86     .38 
__________________________________________________________________________________________  
 

Cliënttevredenheid 

Op basis van de cliënttevredenheidsvragenlijst (zie Bijlage 3) is het gemiddelde berekend per 

stelling (zie Tabel 9). Hieruit blijkt dat de tevredenheid van ouders over zowel de 

informatieverstrekking, de inspraak, de hulpverlening als hun waardering groot is. Elk gemiddelde 

is 4 (‘mee eens’) of hoger. Het grootste deel is unaniem 5 (‘helemaal mee eens’) en op geen enkel 

item werd lager dan 3 (‘neutraal’) gescoord. 

 

Tabel 9: Cliënttevredenheid 

___________________________________________________________________________ 
         Gemiddelde (M)    Standaarddeviatie (SD) 
__________________________________________________________________________________________ 
Informatie 

- over behandeling   4.57   .53 
- over begeleiding   5.00   .00 
- over te verwachten resultaat  4.43   .53 

Inspraak 
- mogelijkheid tot meebeslissen  4.14   .38 

Hulpverlening 
- deskundigheid   5.00   .00 
- vertrouwen in hulpverlener  5.00   .00 
- respect    5.00   .00 
- geïnteresseerd in mening  5.00   .00 

Waardering 
- juiste aanpak    5.00   .00 
- vooruitgang    5.00   .00 

__________________________________________________________________________________________ 
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Conclusie en discussie 

Dit onderzoek had tot doel de doeltreffendheid van speltherapie te onderzoeken met betrekking 

tot emotionele rijping van zeer begaafde kinderen. Hiervoor is door middel van een combinatie 

van vragenlijsten en observatieschema’s getoetst of zeer begaafde kinderen door speltherapie 

vooruit gaan op vier concepten van emotionele rijping, te weten; eigen initiatief, 

doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en zelfvertrouwen. Als 

aanvulling is door de ouders van de participanten tevens een vragenlijst ingevuld met hun idee 

over de mate van doeltreffendheid en hun tevredenheid met betrekking tot de hulp. 

 Zoals verwacht op basis van het literatuuronderzoek is speltherapie in huidig 

onderzoek doeltreffend gebleken voor het nemen van eigen initiatief. Uit zowel de vragenlijst als 

de observaties bleek er bij alle onderzoeksparticipanten sprake van een significante positieve 

verandering in eigen initiatief en een significante afname in het aantal contra-indicatie 

gedragingen. Bovendien is gebleken dat de ouders van alle participanten vonden dat de 

speltherapie heeft bijgedragen aan vooruitgang in het nemen van eigen initiatief.  

 In huidig onderzoek werd eveneens de doeltreffendheid van speltherapie voor het 

concept doorzettingsvermogen getoetst. Op basis van de voor- en nameting op de schaal 

Volharding bleek speltherapie voor twee van de zeven participanten duidelijk doeltreffend. Vier 

andere participanten toonden eveneens meer doorzettingsvermogen, maar dit is niet significant 

gebleken. Mogelijk bestaan er individuele verschillen in het verloop van het groeiproces en 

hebben deze vier participanten langer de tijd nodig voor een significante vooruitgang. Opvallend 

is dat er bij één participant, hoewel niet significant, sprake was van afname in doorzettings-

vermogen. Wanneer er gekeken wordt naar de grafiek (zie Figuur 4) blijkt er hier geen sprake van 

een plafond effect en ook leeftijd en sekse zijn geen verklarende variabelen gebleken. Analyse van 

de observaties geeft wel een ander beeld, hieruit bleek de onderzoeksgroep significant meer 

doorzettingsvermogen te tonen. Daarnaast bleek uit de gemiddelde doeltreffendheid zoals 

ervaren door ouders dat zij allemaal vonden dat hun kind was gegroeid in het vermogen door te 

zetten. Dit verschil in uitkomst kan op verschillende wijzen mogelijk verklaard worden. Allereerst 

is het mogelijk dat observatie onbewust beïnvloed is door vooringesteldheid met betrekking tot 

wat er gehoopt wordt te signaleren (Landsheer, ’t Hart, De Goede & Van Dijk, 2003). Om voor 

dit ongewenste effect te controleren zijn in het huidig onderzoek echter twee kinderen telkens 

door twee observatoren geobserveerd. Vervolgens werd de ‘weighted occurence agreement 

percentage’ berekend, die bleek goed te zijn, waarmee de kans dat het verschil verklaard wordt 

door beïnvloeding als gevolg van vooringesteldheid zeer klein is. Ten tweede – wat mogelijk 

tevens de individuele verschillen in RCI scores kan verklaren - kan het zijn dat de vragenlijst door 
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het kind bij de voormeting op een andere manier is ingevuld dan bij de nameting. Bijvoorbeeld 

een verschil in de mate van aandachtig en serieus invullen (Van Yperen & Veerman, 2006a). 

Daarnaast kan ook de gemoedstoestand een rol hebben gespeeld (Baarda, De Goede & Kalmijn, 

2000), immers er is sprake van een momentopname. Ten slotte is het mogelijk dat kinderen door 

de speltherapie gegroeid zijn in hun vermogen tot kritische zelfreflectie, wat maakt dat ze de 

vragenlijst bij de nameting anders hebben ingevuld (Van Yperen & Veerman, 2006a). 

Samengenomen kan worden geconcludeerd dat huidig onderzoek wijst op een positieve werking 

van speltherapie op het doorzettingsvermogen van zeer begaafde kinderen.  

 Ook voor wat betreft de werking van speltherapie op het nemen van verantwoordelijk-

heid voor het eigen gedrag laat huidig onderzoek positieve resultaten zien. Uit de Reliable Change 

Index bleken vijf participanten significant meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 

gedrag. Bij de twee andere participanten was tevens sprake van toename, echter, deze toename 

was niet significant. Wanneer er gekeken wordt naar de grafiek (zie Figuur 6) lijkt dit verklaard te 

kunnen worden door een plafond effect (Mook, 2001), de twee participanten scoorden op de 

voormeting reeds hoog, wat significante stijging bemoeilijkte (Van Yperen & Veerman, 2006a). 

Naar aanleiding van de analyse van herhaalde observaties bleek bij de gehele onderzoeksgroep 

een significante toename in verantwoordelijkheid. Ook de ouders van alle participanten 

rapporteerden een vooruitgang op dit concept door de speltherapie. De resultaten van de diverse 

onderzoeksinstrumenten stemmen overeen, met het verschil dat de meting van individuele 

verandering in lichte mate een minder positief effect toont. Dit kan mogelijk verklaard worden 

doordat de analyse op basis van de vragenlijst op individueel niveau plaatsvindt en de herhaalde 

metingen op groepsniveau, zo zal het kunnen zijn dat vijf participanten dermate verandering laten 

zien dat de uitkomst voor de hele groep significant blijkt. Een andere mogelijke verklaring is het 

verschil in de blik van ouders, die de vragenlijst invulden, en de blik van de observator, die de 

observatieschema’s invulde. Deze blik kan beïnvloed zijn door de setting. Immers, ouders zagen 

hun kind in situaties waarin datgene wat een kind in therapie leert toe dient te passen, en de 

observator zag het kind slechts in een therapiesetting. Bovendien hadden de ouders van de 

participanten geen observatieschema’s om het gedrag zo objectief mogelijk vast te leggen. Deze 

twee laatstgenoemde verklaringen lijken echter niet van toepassing wanneer gekeken wordt naar 

het gegeven dat alle ouders aangaven dat ze vonden dat de speltherapie had bijgedragen aan het 

nemen van verantwoordelijkheid van eigen gedrag, wat overeenstemt met de uitkomst van de 

analyse van de observaties.  

Op basis van de onderzoeksbevindingen van De Vroom (1997) en van redenering van 

Klein en Zehms (1996) en Kline en Short (1991) werd verwacht dat speltherapie bij zal dragen 
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aan een toename in zelfvertrouwen. Deze verwachting is door huidig onderzoek door een deel 

van de resultaten bevestigd. Zoals beoordeeld door de participanten zelf, door middel van een 

vragenlijst, bleek bij twee van de zeven participanten significante groei in zelfvertrouwen, bij drie 

een niet significante toename en bij twee een niet significante afname van zelfvertrouwen. De 

herhaalde metingen tonen echter voor de hele groep significante groei aan in gedrag dat op 

zelfvertrouwen duidt. Dit gegeven wordt bekrachtigd door de meting van doeltreffendheid 

volgens ouders, de ouders van alle participanten gaven aan dat hun kind meer zelfvertrouwen had 

gekregen door de speltherapie. Een mogelijke verklaring voor de minder positieve RCI resultaten 

vergeleken met de herhaalde metingen analyse en de doeltreffendheid volgens ouders wordt 

gevonden wanneer er gekeken wordt naar de gemiddelden van voor- en nameting. Hier is te zien 

dat het zelfvertrouwen zoals gemeten door de CBSK bij voormeting al erg hoog lag, wat 

mogelijkheid tot significante groei in zelfvertrouwen bemoeilijkte (Van Yperen & Veerman 

2006a). Bij de participanten die op de RCI geen significante vooruitgang toonden en de twee 

participanten waarbij sprake was van lichte afname in zelfvertrouwen lijkt hiermee sprake te zijn 

van een plafond effect (Mook, 2001). Opvallend is dat de twee participanten waarbij afname van 

zelfvertrouwen bleek beide negen jaar en van mannelijk geslacht zijn. Dit kan echter niet als 

verklaring gelden aangezien een negenjarig meisje en vier andere jongens wel vooruitgang 

toonden. Wel kan er bij hen sprake zijn van regressie naar het gemiddelde (Baarda & De Goede, 

2001), al is het belangrijk te benadrukken dat de afname in zelfvertrouwen niet groot of 

significant is gebleken. Naast een plafond effect geldt evenals voor het doorzettingsvermogen 

ook hier als mogelijke verklaring een verschil in invullen van de vragenlijst door het kind bij voor- 

en nameting. Dit kan allereerst zijn door verschil in gemoedstoestand, waardoor een kind zichzelf 

anders beleeft (Baarda et al., 2000). Ten tweede doordat het in de loop van de therapie meer in 

staat is tot kritische zelfreflectie, en ten derde door verschil in de mate van serieus en aandachtig 

invullen van de vragenlijst (Van Yperen & Veerman, 2006a). Een andere mogelijke verklaring is 

dat er een verschil in operationalisatie bestaat tussen zelfwaardering zoals gemeten door de CBSK 

en zelfvertrouwen zoals gemeten door observaties en de vragenlijst aan de ouders (Van Yperen & 

Veerman, 2006b). Zo gaat de CBSK in op verschillende specifieke gebieden van zelfwaardering, 

waaronder de competentiebeleving van schoolvaardigheden en fysieke verschijning. De 

observatieschema’s betreffen concrete gedragingen, zoals of het kind een goede, sterke houding 

heeft, en gaan niet in op hoe het kind verschillende aspecten van zichzelf beleeft. De twee vragen 

over zelfvertrouwen aan ouders gaan eveneens niet in op specifieke aspecten van het zelfbeeld 

van het kind, maar zijn heel globaal, namelijk of het kind meer vertrouwen heeft in zijn eigen 

kunnen en of het sterker in zijn schoenen staat. Op die manier zal kunnen zijn dat de observaties 
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en de vragenlijst voor ouders niet hetzelfde gemeten hebben als de CBSK. Tenslotte kan het zijn 

dat kinderen zichzelf en hun eigen groei heel anders beleven dan wat er door de observator en de 

ouders van de participanten gesignaleerd en ervaren wordt. Namelijk dat de participanten in veel 

mindere mate het idee hebben of beseffen dat zij vooruitgegaan zijn in hun zelfvertrouwen, dan 

dat hun ouders en de observator dat beleven en signaleren. Het is daarom goed dat er meerdere 

informanten zijn gebruikt in huidig onderzoek.  

Al met al kan er op basis van huidig onderzoek voorzichtig geconcludeerd worden dat 

speltherapie, zelfs binnen een klein aantal sessies, doeltreffend is voor de emotionele rijping van 

zeer begaafde kinderen. Dit stemt overeen met de verwachte uitkomst op basis van 

onderzoeksbevindingen van LeBlanc en Ritchie (2001), Knell (1998), Elling (2005) en Landreth 

(1993). Uit Tabel 1 bleek de inhoud van de therapieën en de werkwijze van de therapeut overeen 

te stemmen met de spelfasen van Harinck en Hellendoorn (1987), door gebrek aan vastgestelde 

werkzame ingrediënten kon behandelintegriteit echter niet worden nagegaan. Wel is variatie in 

behandelintegriteit uitgesloten doordat alle participanten therapie kregen van dezelfde therapeut. 

Naast doeltreffendheid is ook de cliënttevredenheid positief gebleken, alle ouders waren het eens 

of helemaal eens met stellingen zoals “Ik vond de hulpverlener voldoende deskundig” en “Mijn 

kind is naar mijn mening voldoende vooruitgegaan door de behandeling”. De tevredenheid over 

de hulpverlener was het grootst, de ouders van alle participanten waren het met de bijbehorende 

stellingen helemaal eens. Ze waren van mening dat de hulpverlener voldoende deskundig was en 

hadden voldoende vertrouwen in haar, tevens toonde de hulpverlener voldoende respect naar de 

ouders en was ze voldoende geïnteresseerd in hun mening. Daarnaast waren de ouders erg 

tevreden over de informatie die ze kregen over de behandeling, de ouderbegeleiding en het te 

verwachten resultaat. Ook hadden ze het gevoel dat ze konden meebeslissen over de 

behandeling. De waardering ten slotte, was zeer positief. De ouders van alle participanten waren 

het met beide stellingen helemaal eens; ze vonden de behandeling de juiste aanpak voor hun kind 

en zijn van mening dat hun kind voldoende vooruit is gegaan door de behandeling. Kortom, de 

cliënttevredenheid is hoog en geldt daarmee als goede ondersteuning van de positieve 

onderzoeksbevindingen. 

 

Kanttekeningen en aanbevelingen 

Ondanks de sterke punten van het onderzoek en de positieve resultaten ten aanzien van de 

doeltreffendheid en tevredenheid omtrent emotionele rijping door speltherapie bij zeer begaafde 

kinderen, dient er ook een aantal kanttekeningen te worden geplaatst. 

In het algemeen is het belangrijk te benadrukken dat huidig onderzoek een eerste inzicht 
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geeft in het effect van speltherapie op emotionele rijping van zeer begaafde kinderen. De 

positieve bevindingen moedigen nader onderzoek op dit nieuwe onderzoeksgebied aan zodat 

duidelijke, generaliseerbare conclusies getrokken kunnen worden. Als eerste kanttekening geldt 

dat er gewerkt is met een zelfgeconstrueerde vragenlijst voor eigen initiatief en 

verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en met zelfgeconstrueerde observatieschema’s voor elk 

van de concepten, omdat hier nog geen vragenlijsten voor ontwikkeld waren. Dit heeft tot gevolg 

dat deze instrumenten nog niet uitgebreid en veelvuldig getest zijn op validiteit en 

betrouwbaarheid. Op basis van resultaten van huidig onderzoek blijkt de betrouwbaarheid 

veelbelovend, maar verder onderzoek is gewenst om uit te wijzen in welke mate de 

geconstrueerde instrumenten voldoen aan de eisen van de COTAN.  

 Een andere beperking van huidig onderzoek is dat de behandelintegriteit niet kon worden 

vastgesteld. Vanwege het gebrek aan een duidelijke inhoudelijke definiëring van speltherapie, is 

het belangrijk dat in de toekomst specifieke werkzame ingrediënten van speltherapie worden 

vastgesteld (Van Yperen & Veerman, 2006a). Op basis van de werkzame ingrediënten kan 

vervolgens de behandelintegriteit worden nagegaan (Van Yperen & Veerman, 2006b). 

Er is niet voor veranderingsonderzoek maar voor een multiple casestudy gekozen gezien 

het kleine aantal zeer begaafde kinderen dat bij Pedagogisch Centrum ‘Basis in Perspectief’ voor 

het onderzoek in aanmerking kwam. Aangezien de multiple casestudy 7 kinderen betreft, kunnen 

de onderzoeksresultaten met betrekking tot doeltreffendheid niet als zeer betrouwbaar en valide 

worden beschouwd en men moet voorzichtig zijn met het generaliseren van de 

onderzoeksbevindingen (Landsheer et al., 2003). Bovendien kan door gebrek aan een 

controlegroep geen effectiviteit, maar slechts doeltreffendheid worden vastgesteld (Van Yperen 

& Veerman, 2006a). Derhalve was het voornaamste doel van dit onderzoek om eerste inzichten 

te bieden op het gebied van het effect van speltherapie op de emotionele rijping van zeer 

begaafde kinderen. Op basis van huidige bevindingen kan toekomstig onderzoek opgezet 

worden. Een aanbeveling voor dit toekomstig onderzoek is om te werken met een voldoende 

grote onderzoeksgroep. Daarnaast is een controlegroep gewenst om uit te sluiten dat verandering 

niet aan spontane veranderingen te wijten is (Baarda & De Goede, 2001). Eveneens is het 

interessant om in verder onderzoek naast effect van een aantal therapiesessies ook te kijken naar 

het effect op lange termijn, door middel van een follow-up meting, en om kinderen van een 

andere leeftijdsgroep in het onderzoek te betrekken.  

Ondanks de kanttekeningen is het belangrijk te benadrukken dat huidig onderzoek zich 

kenmerkt als diepgaand en uitgebreid. Er is gebruik is gemaakt van diverse onderzoeks-

instrumenten en meerdere metingen op verschillende terreinen. Bovendien heeft dit onderzoek 
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een nieuw onderzoeksgebied betreden en biedt het nieuwe onderzoeksinstrumenten welke, al dan 

niet in aangepaste versie, het mogelijk maken eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor eigen 

gedrag te meten en de concepten van emotionele rijping te observeren. 
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Summary 

The aim of this study was to measure efficacy of playtherapy for the emotional maturation 
(initiative, perserverance, taking responsibility for the own behaviour, self-esteem) of gifted, 8 to 
12 year old children (N=7). To attain this goal individual change was examined by means of 
questionnaires, by studying group change in repeated observations and by a questionnaire 
completed by parents about the perceived efficacy and satisfaction. A Reliable Change Index 
analysis (RCI) and other statistical analyses were performed to determine the efficacy. All 
measures showed a significant growth of initiative taking in all of the participants. The repeated 
measures analysis showed a significant increase of self-esteem, perserverance and taking 
responsibility for the own behaviour, but according to the RCI not in every participant. The 
result of the repeated measures analysis are confirmed by the parents who indicated that their 
children had grown in all of the four concepts of emotional maturation. Moreover, the 
satisfaction with the treatment appeared to be good. This results strongly indicate the efficacy of 
playtherapy for the emotional maturation of gifted, 8 to 12 year old children. Futher research, 
including a controlgroup and a follow-up, is needed for more obtainment of knowledge in this 
new researcharea.      
 

Keywords: playtherapy, emotional maturation, gifted, children, effectiveness, efficacy, initiative, perseverance, 
responsibility own behaviour, self-esteem, self-confidence. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 Vragenlijst eigen initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag 

 

Dit is een vragenlijst met stellingen over kinderen. Alle stellingen gaan over hoe dit kind nu is, met telkens 

vijf antwoordmogelijkheden. Zet een rondje om de 1 als het gedrag niet voorkomt bij uw kind, een rondje 

om de 2 als er incidenteel sprake is van het gedrag, een rondje om de 3 als het maandelijks voorkomt, een 

rondje om de 4 indien wekelijks en om de 5 wanneer het dagelijks voorkomt.  

 

 

 

 
Mijn kind… 

 

1. 

Klopt 

niet  
 

 

2. 

Klopt 

nauwe-
lijks 

 

3. 

Klopt 

soms 
 

 

4. 

Klopt  

 

5. 

Klopt 

precies  

1) …geeft anderen de schuld voor eigen fouten en 

wangedrag. 
1 2 3 4 5 

2) …lijkt zich niet schuldig te voelen na zich misdragen 

te hebben. 
1 2 3 4 5 

3) …vindt dat als hij/zij een fout maakt, het niet aan 

zichzelf ligt. 
1 2 3 4 5 

4) …voelt zich snel schuldig om dingen die hij/zij 

gedaan heeft. 
1 2 3 4 5 

5) …vindt dat alleen anderen fouten maken. 1 2 3 4 5 

6) …probeert, als hij/zij iets doet waardoor iemand boos 

wordt, dit op te lossen. 
1 2 3 4 5 

7) …heeft het gevoel niets fout te doen. 1 2 3 4 5 

8) …biedt, als er iets fout gaat, zijn/haar 

verontschuldigingen aan. 
1 2 3 4 5 

9) …voelt zich niet schuldig om dingen die hij/zij 

gedaan heeft. 
1 2 3 4 5 

10) …vindt dat de ander pech heeft als er iets 

vervelends gebeurt door zijn/haar toedoen. 
1 2 3 4 5 

11) …voelt zich verantwoordelijk de situatie goed op te 

lossen als er iets vervelends gebeurt door zijn/ haar 

toedoen. 

1 2 3 4 5 

12) …heeft een sterke neiging zich aan te passen aan wat 

anderen willen. 
1 2 3 4 5 

13) …vindt het moeilijk om in zijn/haar eentje aan iets 

nieuws te beginnen.  
1 2 3 4 5 

14) …gaat zelf op ontdekking uit. 1 2 3 4 5 

15) …gaat in het geval van een probleem hier meteen 

iets aan doen. 
1 2 3 4 5 

16) …heeft moeite om op zijn/haar eigen houtje aan 

onbekende activiteiten te beginnen. 
1 2 3 4 5 

17) …steekt meteen de handen uit de mouwen als hij/zij 

ziet dat er iets gebeuren moet. 
1 2 3 4 5 

18) …neemt initiatief om een activiteit te ondernemen 

(bijv. thuis met broertjes en zusjes of in een groep met 

andere kinderen).  

1 2 3 4 5 

19) …stapt gemakkelijk in zijn/haar eentje op nieuwe 

dingen af.  
1 2 3 4 5 

20) …gaat problemen uit de weg. 1 2 3 4 5 

21) …komt niet zelf in actie, maar pas als iemand 1 2 3 4 5 
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hem/haar daartoe zet. 

22) …durft het niet zo goed te vragen als hij/zij iets met 

iemand wil gaan doen en wacht af. 
1 2 3 4 5 

23) …houdt zich op de achtergrond en laat andere 

kinderen beslissingen nemen. 
1 2 3 4 5 
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Bijlage 2  Vragenlijst doeltreffendheid volgens ouders

 

 

Hoe vindt u dat de behandeling bij uw kind 

heeft bijgedragen aan: 

 
1 

is veel 

achteruit 

gegaan 

2 

is 

lichtelijk 

achteruit 

gegaan 

3 

is vrijwel 

hetzelfde 

gebleven 

4 

is 

lichtelijk 

vooruit 

gegaan 

5 

is 

veel 

vooruit 

gegaan 

  

 

..het zelf voor een oplossing zoeken wanneer 

hij/zij een bepaalde situatie tot stand heeft 

gebracht 

 

1 2 3 4 5  

…het anderen niet de schuld geven voor eigen 

gemaakte fouten 

 

 

1 2 3 4 5  

….het, zonder aansporing van anderen, zelf in 

actie komen 

 

 

1 2 3 4 5  

…het nemen van eigen beslissingen 

 

 

 

1 2 3 4 5  

…het doorzetten en niet opgeven tijdens het 

uitvoeren van een activiteit wanneer een of 

meerdere obstakels verschijnen 

 

1 2 3 4 5  

…het afmaken van een activiteit wanneer hij/zij 

er mee begonnen is. 

 

 

1 2 3 4 5  

…het meer vertrouwen hebben in zijn/haar eigen 

kunnen 

 

 

1 2 3 4 5  

…het sterker in zijn/haar schoenen staan 

 

 

 

1 2 3 4 5  
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Bijlage 3  Vragenlijst cliënttevredenheid 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van …………………  

Hieronder staan vragen met betrekking tot de behandeling van uw kind en de begeleiding 

van u als ouder(s).  

Gelieve het juiste antwoord te omcirkelen. 

 
 

 

 

Informatie 

1 

Helemaal 

mee 

oneens 

2 

Mee 

oneens 

3 

Neutraal 
4 

Mee eens 
5 

Helemaal 

mee eens 

 

- Ik heb voldoende informatie gekregen 

over de behandeling van mijn kind 
1 2 3 4 5 

 

 

- Ik heb voldoende informatie gekregen 

over de begeleiding voor mij/ons als 

ouder(s)/verzorgers(s) 

 

1 2 3 4 5  

- Ik heb voldoende informatie gekregen 

over het te verwachten resultaat 
1 2 3 4 5 

 

 

Inspraak 
 

- Ik kon meebeslissen over de behandeling 

van mijn kind 
1 2 3 4 5 

 

 

Hulpverlening 
 

- Ik vond de hulpverlener voldoende 

deskundig 
1 2 3 4 5 

 

 

- Ik had voldoende vertrouwen in de 

hulpverlener 
1 2 3 4 5 

 

 

- De hulpverlener toonde voldoende 

respect naar mij/ons als 

ouder(s)/verzorger(s) 

 

1 2 3 4 5 
 

 

- Ik vond de hulpverlener voldoende 

geïnteresseerd in mijn mening 
1 2 3 4 5  

 

Waardering 
 

- Ik vond de behandeling de juiste aanpak 

voor mijn kind 
1 2 3 4 5 

 

 

- Mijn kind is naar mijn mening 

voldoende vooruitgegaan door de 

behandeling 

 

1 2 3 4 5  
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Bijlage 4  Observatieformulier doorzettingsvermogen 

Time sampling 
 

Concept: Doorzettingsvermogen     Nummer: 
Setting:         …… observatie  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
Tijd in min. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Opmerkingen 

Probeert spelregels te 
overtreden 
 

            

Stopt met proberen 
 
 

            

Probeert therapeut 
het te laten oplossen 
 

            

Geeft niet zomaar op, 
blijft proberen als het 
niet lukt 

            

Gaat zelf verder na 
het vragen om een tip 
 

            

Werkt geconcentreerd, 
taakgericht 
 

            



 39 

Bijlage 5 Observatieformulier zelfvertrouwen 

 
Event sampling 
Concept: Zelfvertrouwen  Nummer:   Setting:     

 1e moment Kaartjes uitzoeken 
& eten en drinken 

2e moment 

Vraagt om goedkeuring, 
ondersteuning, bevestiging. 
 

   

Kijkt weg, bloost, friemelt, wiebelt 
 

   

Maakt negatieve opmerkingen 
over zichzelf 

 

   

Stelt geen vragen 
 

   

Is bang om met een taak te 
beginnen: trekt zich terug, wordt 
stil. 

   

Kan moeilijk complimenten in 
ontvangst nemen (gaat er tegen 
in/ relativeren/ voelt zich 
ongemakkelijk) 
 

   

Is duidelijk trots als iets is gelukt 
(lachen, armen in de lucht, 
verheugde kreet) 

   

Heeft een goede, sterke houding 
(aankijken, rechtop, duidelijke stem) 
 

   

Kijkt therapeut aan (tijdens uitleg)    

Maakt positieve opmerkingen 
over zichzelf 

   

Is bij keuzemomenten resoluut en 
duidelijk in zijn/haar keuze 

   

Reageert positief bij het krijgen 
van complimenten 
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Bijlage 6  Observatieformulier eigen initiatief en verantwoordelijkheid 
nemen voor eigen gedrag 

 
Event sampling 
Concept: 1. Eigen initiatief, 2. verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag   
Nr:     Setting: 

  

 

 1e moment Kaartjes uitzoeken & 
eten en drinken 

2e moment 

1). Stelt voor om iets te doen 

 
   

Ruimt gebruikte spullen op zonder 
eraan herinnerd te hoeven worden 

   

Geeft aan wat hij/zij wel/niet wil    

Vraagt om hulp als het na een 
aantal keer proberen niet zelf lukt 

   

Therapeut moet hem/haar op gang 
helpen 

   

Heeft een afwachtende houding 

 
   

Probeert het maken van eigen 
keuzes te ontwijken 

 

   

2). Ruimt eigen rommel op 

zonder eraan herinnerd te hoeven 

worden 
 

   

Excuseert zich als hij/zij iets kapot 

heeft gemaakt of wanneer iets is 
gevallen pakt hij/zij het weer op. 

   

Als het kind een bepaalde opdracht 
tot stand heeft gebracht, zorgt het 

zelf voor een oplossing 

   

Legt schuld bij zichzelf in plaats 
van een ander/ iets (dus niet: ‘ik kan 

het wel, maar dit is gewoon een 

stom spelletje’) 

   

Laat het opruimen aan de 

therapeut over 
 

   

Toont geen excuses als hij/zij iets 

kapot heeft gemaakt of wanneer iets 
is gevallen laat hij/zij het gewoon 

liggen 

   

Als het kind een bepaalde opdracht 
tot stand heeft gebracht, laat hij/zij 

het de therapeut oplossen 

   

Legt schuld bij een ander/iets ipv 
bij zichzelf 

 

   


