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Voorwoord 

Voor u ligt mijn master thesis, een product waar ik naar eigen zeggen best trots op mag zijn. 

Het is tot stand gekomen door een aantal maanden enthousiast en gemotiveerd te werken. Een 

proces van denken, twijfelen, leren, maar vooral ook doen. Achteraf gezien, is het een kwestie 

van een goed begin maken en vervolgens steeds weer verder gaan waar je gebleven bent. De 

oosterse wijsheid: ‘zelfs een weg van duizend mijl begint met een stap’, verwoordt deze 

gedachte goed. De thesis werd steeds meer ‘van mezelf’, mijn motivatie, betrokkenheid en 

tevredenheid werd steeds groter. Mijn enthousiasme en de kwaliteit van de thesis groeide 

zienderogen. Het onderzoek doen en het schrijven van dit artikel heeft mij veel nieuwe kennis 

opgeleverd, zowel op praktisch als theoretisch gebied. Daarnaast heb ik op persoonlijk vlak 

veel geleerd.  

 Dit artikel zou niet de huidige vorm hebben gekregen zonder de inspanning en 

medewerking van anderen. Graag wil ik dan ook van de gelegenheid gebruik maken om een 

aantal mensen te bedanken. In de eerste plaats wil ik mijn begeleiders Peter Prinzie en 

Amarantha de Haan bedanken voor de opbouwende kritieken, fijne begeleiding en het 

vertrouwen wat ik gekregen heb. Ook mijn familie, vriend en vrienden wil ik bedanken voor 

de steun die ik heb mogen ontvangen.  

 

Utrecht, juni 2008 

 

Margo Kuijpers 
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Abstract 

In this study, longitudinal relations between children’s personality, positive parenting, and 

aggressive and delinquent behaviours were examined using a random sample of 430 Belgian 

school-aged boys and girls. Children’s personality was assessed by teachers, positive 

parenting was assessed by mothers three years later, and children’s aggressive and delinquent 

behaviour were assessed by the children themselves, six years later. Hierarchical regression 

analyses were performed to examine the relations between children’s personality, positive 

parenting, and aggressive and delinquent behaviour. Children’s extraversion was directly 

related to aggressive and delinquent behaviour, emotional stability was directly related to 

aggressive behaviour. Benevolence, conscientiousness, emotional stability, and openness 

were related to positive parenting. The meditational role of positive parenting, and moderation 

of gender was addressed using a general analytic framework for combining mediation and 

moderation. For girls, positive parenting mediated the relation between benevolence, and 

conscientiousness and delinquent behaviour. Gender moderates the associations between 

conscientiousness with positive parenting, and emotional stability with positive parenting. 

These associations are stronger for boys than for girls. There were no differences between 

boys and girls in the relations between children’s personality and aggressive and delinquent 

behaviour. These results shows that combining children’s personality dimensions with 

positive parenting can improve the understanding of the aetiology of aggressive and 

delinquent behaviour.  

 
Inleiding 

De afgelopen jaren is de interesse naar mogelijke voorspellers van externaliserend gedrag bij 

kinderen toegenomen. Externaliserend gedrag wordt door Keil en Price (2006, p. 763) 

gedefinieerd als gedrag dat “openlijk en vernietigend is en de schending van sociale normen 

impliceert”. Externaliserend gedrag bestaat uit de syndromen agressief en delinquent gedrag. 

Agressief gedrag bestaat uit openlijk gedrag, zoals vechten en pesten van anderen. Onder 

delinquent gedrag valt heimelijk gedrag, zoals geen schuld bekennen, stelen en alcohol- en 

drugsgebruik (Achenbach, 1991; Verhulst, Van Der Ende, & Koot, 1996). Uit onderzoek 

blijkt dat zowel persoonlijkheidskenmerken van het kind als opvoeding een belangrijke rol 

spelen in ontwikkeling van externaliserend gedrag (Eisenberg, Zhou, Spinrad, Valiente, 

Fabes, & Liew, 2005; Galambos, Barker, & Almeida, 2003; O’Connor, 2002). Verschillende 

theorieën benadrukken de interacties tussen ouder en kind op de ontwikkeling van 

psychopathologie, waaronder externaliserend gedrag (Hill, 2002; Lytton, 1990; Reitz & 
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Deković, 2006). Dit zijn onder andere de psychoanalyse, ethologie, de sociale leertheorie en 

de hechtingstheorie (Prinzie, 2004; Shaw & Bell, 1993). De theorieën verschillen in het 

definiëren en beschrijven van opvoeding, maar komen overeen in het accent dat gelegd wordt 

op opvoeding in de ontwikkeling van externaliserend gedrag (Prinzie, 2004; Shaw & Bell, 

1993). Transactionele modellen die rekening houden met interacties tussen persoonlijkheid 

van het kind, opvoeding en externaliserend gedrag, verklaren de ontwikkeling van 

externaliserend gedrag beter dan modellen die uitgaan van individuele factoren (Eisenberg et 

al., 2005; Galambos et al., 2003; Hill, 2002; Hinshaw, 2002; Moffitt & Caspi, 2001; Shaw & 

Bell, 1993).  

  In verschillende studies is voornamelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen 

enkele Big Five persoonlijkheidsdimensies van het kind en externaliserend gedrag (Morris, 

Silk, Steinberg, Sessa, Avenevoli, & Essex, 2002; Prinzie, Onghena, Hellinckx, Grietens, 

Ghesquière, & Colpin, 2003; Shaw & Bell, 1993). De Big Five bestaat uit de volgende 

persoonlijkheidsdimensies: extraversie (tegenover introversie), vriendelijkheid (tegenover 

vijandigheid), zorgvuldigheid (tegenover laksheid en gebrek aan motivatie), emotionele 

stabiliteit (tegenover neuroticisme) en autonomie (ook wel openheid, intellect of creativiteit 

genoemd) (Caspi, Roberts, & Shiner, 2005; Shiner & Caspi, 2003). De dimensie extraversie 

geeft aan in welke mate iemand dominant of energiek is. Vriendelijkheid meet verschillen in 

sociale vaardigheden. De dimensie zorgvuldigheid zegt iets over de mate van doelmatigheid, 

ordelijkheid en betrouwbaarheid. Emotionele stabiliteit geeft de stressbestendigheid aan. De 

dimensie autonomie geeft aan in welke mate mensen open staan voor, en omgaan met nieuwe 

ervaringen of intellectuele uitdagingen (Prinzie, Deković, & Reitz, 2008). De relatie tussen 

alle persoonlijkheidsdimensies van het kind en agressief en delinquent gedrag is nauwelijks 

onderzocht. Verder hebben de meeste studies dergelijke relaties onderzocht met als 

afhankelijke variabele externaliserend gedrag (Prinzie et al., 2003; Shaw & Bell, 1993), 

waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen agressief en delinquent gedrag. Het is 

belangrijk om de syndromen agressief en delinquent gedrag afzonderlijk te bestuderen, omdat 

uit onderzoek blijkt dat deze syndromen onderling van elkaar verschillen (Stanger, 

Achenbach, & Verhulst, 1997). Zoals al eerder aangegeven bestaat agressief gedrag uit 

openlijk gedrag en delinquent gedrag uit heimelijk gedrag. Volgens Miller en Lynam (2001) 

staan deze syndromen afzonderlijk in relatie met persoonlijkheid van het kind. Onderzoek 

heeft aangetoond dat agressief gedrag bij jongeren naarmate ze ouder worden afneemt. 

Delinquent gedrag daarentegen neemt toe naarmate de jongeren ouder worden (Stanger et al., 
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1997). Uit onderzoek van Rey, Sawyer en Prior (2005) komt naar voren dat zowel agressieve 

als delinquente jongeren in vergelijking met jongeren die niet agressief of delinquent zijn, 

meer gebruik maken van hulpverlening. Ouders hebben het idee dat agressieve jongeren meer 

behoefte hebben aan hulp dan delinquente jongeren. De meeste studies hebben de relaties 

tussen negatieve opvoeding en externaliserend gedrag onderzocht. Uit onderzoek komt naar 

voren dat negatieve opvoeding een krachtige voorspeller is van externaliserend gedrag van het 

kind (Capaldi, Pears, Patterson, & Owen, 2003; Prinzie et al., 2003).  

 De relaties tussen alle persoonlijkheidsdimensies van het kind, positieve opvoeding en 

agressief en delinquent gedrag zijn nog niet onderzocht. Eerder onderzoek wijst uit dat 

persoonlijkheidsdimensies van het kind en positieve opvoeding afzonderlijk samenhangen 

met minder externaliserend gedrag (Anderson & Henry, 1994; Caspi, Moffitt, Morgan, Rutter, 

Taylor, Arsenault et al., 2004; Jacobson & Crockett, 2000). Tot op heden is echter weinig 

onderzoek verricht naar de processen die de mogelijke relatie tussen 

persoonlijkheidsdimensies van het kind en agressief en delinquent gedrag kunnen verklaren 

(Miller & Lynam, 2001). Mogelijk speelt positieve opvoeding een mediërende rol in deze 

relatie. Dit heeft geleid tot de volgende vraagstelling: Wat is de relatie tussen 

persoonlijkheidsdimensies van het kind, positieve opvoeding en agressief en delinquent 

gedrag bij het kind en heeft positieve opvoeding een mediërende rol? Verder willen we 

nagaan of deze onderlinge relaties verschillend zijn voor jongens en meisjes.  

 
Relatie tussen persoonlijkheid van het kind en agressief en delinquent gedrag bij het kind 

Persoonlijkheid van het kind en opvoeding beïnvloeden elkaar wederzijds (Reitz & Deković, 

2006) en staan in relatie tot de ontwikkeling van externaliserend gedrag (Prinzie, et al., 2003). 

Persoonlijkheid kan worden gedefinieerd als “karakteristieke gedragingen, gedachten en 

gevoelens die de ene persoon onderscheiden van de andere en die relatief constant blijven in 

de tijd en over situaties heen” (Shiner & Caspi, 2003, p. 1). Temperament wordt gezien als 

substraat van de persoonlijkheidsontwikkeling, dat uit eenvoudige basisstijlen bestaat, zich 

vroeg in de kinderjaren openbaart en relatief stabiel is over de tijd (Hartup & Van Lieshout, 

1995; Nigg, 2006). Temperament wordt meestal gezien als de voorloper van persoonlijkheid 

(Shiner & Caspi, 2003).  

  Binnen onderzoek naar de persoonlijkheid van volwassenen bestaat groeiende 

consensus dat alle persoonlijkheidskenmerken samengevat kunnen worden in vijf dimensies, 

ook wel de Big Five genoemd (Shiner & Caspi, 2003). Uit onderzoek van Halverson, 

Kohnstamm en Martin (1994, zoals gevonden in Shiner & Caspi, 2003) komt naar voren dat 
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individuele verschillen tussen kinderen ook in vijf persoonlijkheidsdimensies beschreven 

kunnen worden en gerelateerd zijn aan het eerder ontwikkelde temperament (Graziano, 2003; 

Nigg, 2006; Rothbart, Ahadi, & Evans, 2000). Het meeste onderzoek naar persoonlijkheid en 

probleemgedrag van kinderen heeft zich gericht op temperamentskenmerken (Guerin, 

Gottfried, & Thomas, 1997; Rettew, Stanger, McKee, Doyle, & Hudziak, 2006). Onderzoek 

bij kinderen op basis van persoonlijkheidsdimensies draagt daarom bij aan de bestaande 

wetenschappelijke kennis. 

  Uit meerdere studies blijkt dat persoonlijkheidsdimensies en externaliserend gedrag 

van het kind aan elkaar gerelateerd zijn. Zo is gevonden dat een lage score op zorgvuldigheid 

en vriendelijkheid en een hoge score op extraversie in relatie staan met meer externaliserend 

gedrag ( John, Caspi, Robins, Moffitt, & Stouthamer- Loeber, 1994; Prinzie et al., 2003). 

Deze resultaten komen overeen met andere studies, waarin werd gevonden dat lagere scores 

van zorgvuldigheid en vriendelijkheid gerelateerd zijn aan externaliserend gedrag (Krueger, 

Caspi, Moffitt, Silva, & McGee, 1996; Van Leeuwen, Mervielde, Braet, & Bosmans, 2004).  

  Weinig studies naar de relatie tussen persoonlijkheid en externaliserend gedrag hebben 

onderscheid gemaakt tussen agressief en delinquent gedrag (Bettencourt, Talley, Benjamin & 

Valentine, 2006). Uit het beperkte onderzoek komt naar voren dat emotionele stabiliteit 

positief, en vriendelijkheid negatief gerelateerd is aan agressief gedrag. De andere 

persoonlijkheidsdimensies waren niet significant gerelateerd aan agressief gedrag (Sharpe & 

Desai, 2000). De relatie tussen persoonlijkheidsdimensies van het kind en delinquent gedrag 

is voor zover ons bekend niet onderzocht.  

 Uit onderzoek komt naar voren dat jongens en meisjes verschillen in het vertonen van 

externaliserend, agressief en delinquent gedrag. Jongens laten zowel meer agressief als 

delinquent gedrag zien dan meisjes (Bongers, Koot, Van der Ende, & Verhulst, 2003; Loeber, 

Farrington, Stouthamer-Loeber, Moffitt, & Caspi, 1998; Prinzie, Onghena, & Hellinckx, 

2006). Bongers en collega’s (2003) tonen aan dat zowel bij jongens als bij meisjes agressief 

gedrag afneemt naarmate ze ouder worden. De afname bij jongens is sterker dan bij meisjes. 

Delinquent gedrag neemt toe naarmate jongens en meisjes ouder worden (Bongers et al., 

2003).  

 

Relatie tussen positieve opvoeding en agressief en delinquent gedrag bij het kind 

Opvoeding kan worden gezien als een bepaalde vorm van omgang tussen volwassenen en 

jeugdigen die erop gericht is steun en richting te geven aan het proces van volwassenwording 
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(Malschaert & Traas, 2002). Opvoeding bestaat uit de dimensies steun en controle. Onder 

ouderlijke steun vallen de begrippen responsiviteit, warmte, acceptatie, steun en zorg 

(O’Connor, 2002; Stice & Barrera, 1995). De term controle refereert aan de intenties van de 

ouder om het gedrag van de jongere te reguleren, superviseren en leiden (Reitz & Deković, 

2006). Controle is onder te verdelen in de dimensies ouderlijke kennis (op de hoogte zijn van 

waar het kind is), machtsuitoefening (de mate van autoritaire controle) en het verlenen van 

autonomie (het toestaan kinderen zelf beslissingen te laten nemen) (Reitz & Deković, 2006). 

Wanneer de ouder onvoldoende of een niet passende controle uitoefent en het kind 

onvoldoende steunt, wordt gesproken over negatieve opvoeding. Bij negatieve opvoeding 

heeft een ouder onvoldoende ouderlijke kennis en een hoge mate van autoritaire 

machtsuitoefening. Daarnaast wordt het kind onvoldoende in staat gesteld tot het nemen van 

eigen beslissingen en onvoldoende gesteund door de ouder (Morris et al., 2002). Positieve 

opvoeding kenmerkt zich door voldoende ouderlijke kennis en steun, autoritatieve 

machtsuitoefening en het verlenen van autonomie. Onder positief opvoedgedrag vallen de 

gedragingen van een opvoeder die bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het kind, 

zoals warmte/betrokkenheid, beredeneren/inductie, democratische participatie en 

vriendelijkheid (McKee, Roland, Coffelt, Olson, Forehand, Massari et al., 2007; Robinson, 

Mandleco, Olsen, & Hart, 1995). Positieve opvoeding is geassocieerd met positieve 

uitkomsten voor het kind en de jeugdige (O’Connor, 2002). 

 Uit longitudinaal onderzoek van Caspi en collega’s (2004) blijkt positieve opvoeding 

samen te hangen met minder externaliserend gedrag bij het kind. Uit diverse onderzoeken 

komt naar voren dat ouderlijke steun en ouderlijke kennis negatief samenhangen met 

externaliserend gedrag (Anderson & Henry, 1994; Jacobson & Crockett, 2000). Het in hoge 

mate verlenen van autonomie aan de adolescent is echter positief gerelateerd aan 

externaliserend gedrag (Beyers & Goossens, 1999). Ook Reitz en Deković (2006) en Reitz, 

Deković en Meijer (2006) vinden in hun onderzoek dat een lage mate van ouderlijke 

betrokkenheid en het in hoge mate verlenen van autonomie een risico vormen voor de 

ontwikkeling van externaliserend gedrag. Mogelijk kunnen adolescenten nog niet geheel 

zonder de betrokkenheid van ouders en hebben zij nog steun nodig bij het maken van 

beslissingen. Machtsuitoefening blijkt niet samen te hangen met externaliserend gedrag. 

Volgens Reitz en Deković (2006) is een hoge mate van ouderlijke machtsuitoefening niet aan 

te bevelen in de adolescentie, omdat een te strenge opvoeding in relatie staat tot 
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internaliserend gedrag. Gesteld kan worden dat een hoge mate van positieve opvoeding 

gerelateerd is aan minder externaliserend gedrag bij het kind.  

 
De mediërende rol van positieve opvoeding 

Een belangrijke bevinding uit eerder besproken onderzoek (John et al., 1994; Krueger et al., 

1996; Prinzie et al., 2003; Van Leeuwen et al., 2004) is dat persoonlijkheidskenmerken van 

het kind gerelateerd zijn aan externaliserend gedrag. Tot op heden is echter weinig onderzoek 

verricht naar de processen die deze relatie kunnen verklaren. Shiner en Caspi (2003) 

beschrijven in hun artikel verschillende processen die de relatie mogelijk verklaren. Eén 

mogelijkheid is dat de relaties die tot nu toe zijn gevonden tussen persoonlijkheidskenmerken 

van het kind en hun probleemgedrag gemedieerd worden door (positief) opvoedgedrag van 

ouders. Als positieve opvoeding een mediërende variabele blijkt te zijn dan betekent dit dat de 

relatie tussen persoonlijkheid van het kind en agressief of delinquent gedrag geheel of 

gedeeltelijk zal verdwijnen als rekening wordt gehouden met positief opvoeden. Zo kan het 

bijvoorbeeld zijn, dat wanneer kinderen laag scoren op welwillendheid, de ouders minder 

gebruik maken van beredeneren/inductie, en dat hierdoor deze kinderen meer agressief of 

delinquent gedrag vertonen. Uit onderzoek van McKee en collega’s (2007) blijkt dat 

ouderlijke warmte (een dimensie van positieve opvoeding) de relatie tussen negatieve 

discipline (bijv. schreeuwen, vloeken en pesten) en probleemgedrag bij het kind medieert. 

Binnen de wetenschappelijke literatuur is voor zover ons bekend, de mediërende rol van 

positieve opvoeding in de relatie tussen persoonlijkheidsdimensies en agressief en delinquent 

gedrag, echter nog niet onderzocht.  

 
Doel van het onderzoek 

Het doel van de huidige studie is inzicht verwerven in de relaties tussen 

persoonlijkheidsdimensies van het kind, positieve opvoeding en agressief en delinquent 

gedrag. Verder wordt inzicht verworven of positieve opvoeding de relatie tussen 

persoonlijkheidsdimensies en agressief en delinquent gedrag medieert. Tot slot wordt 

onderzocht of deze relaties verschillen voor jongens en meisjes. Hierdoor kan een completer 

beeld ontstaan over de relatie tussen de persoonlijkheid van het kind en positieve opvoeding 

in relatie tot agressief en delinquent gedrag en via welke processen persoonlijkheid van het 

kind in relatie staat tot agressief en delinquent gedrag. Daarnaast kan kennis over factoren die 

gerelateerd zijn aan agressief en delinquent gedrag bij het kind, informatief zijn voor de 
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diagnostiek, behandeling en mogelijk ook de preventie van externaliserend probleemgedrag 

bij kinderen.  

Voor dit onderzoek zijn de volgende vijf onderzoeksvragen geformuleerd:  

- In hoeverre voorspellen persoonlijkheidsdimensies van het kind positieve opvoeding van 

moeder drie jaar later? 

- In hoeverre voorspelt positieve opvoeding van moeder agressief en delinquent gedrag bij 

het kind drie jaar later?  

- In hoeverre voorspellen persoonlijkheidsdimensies van het kind agressief en delinquent 

gedrag zes jaar later? 

- Medieert positieve opvoeding van moeder de relatie tussen de persoonlijkheid van het 

kind en agressief en delinquent gedrag? 

- Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes in deze relaties?  

Gebaseerd op eerder onderzoek kan worden verwacht dat directe relaties gevonden worden 

tussen persoonlijkheidsdimensies van het kind en externaliserend gedrag (John, et al., 1994; 

Krueger et al., 1996; Prinzie et al., 2003; Van Leeuwen et al., 2004). Op basis van onderzoek 

(bijv. Caspi et al., 2004) komt naar voren dat positieve opvoeding samenhangt met minder 

externaliserend gedrag. Hoewel de relatie tussen positieve opvoeding en agressief en 

delinquent gedrag nog niet eerder is onderzocht, kan op basis van eerder onderzoek naar de 

relaties met externaliserend gedrag worden verwacht, dat ook voor deze twee syndromen van 

externaliserend gedrag directe relaties gevonden worden met positieve opvoeding. Ook is de 

relatie tussen persoonlijkheidsdimensies van het kind en positieve opvoeding en de 

mediërende rol van positieve opvoeding nog niet onderzocht. Daarom zijn onze 

onderzoeksvragen over de voorspelling van positieve opvoeding door 

persoonlijkheidsdimensies en de mediërende rol van positieve opvoeding in de relaties tussen 

persoonlijkheid enerzijds, en agressief en delinquent gedrag anderzijds, exploratief. Verder 

kan, op basis van eerder onderzoek, worden verwacht dat verschillen worden gevonden tussen 

jongens en meisjes in de mate van agressief en delinquent gedrag (Bongers et al., 2003; 

Loeber et al., 1998; Prinzie et al., 2006). Er is echter niet eerder onderzocht of jongens en 

meisjes verschillen in de relatie tussen persoonlijkheidsdimensies van het kind en agressief en 

delinquent. 
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Methode 

Onderzoeksgroep en procedure 

In dit onderzoek werd, bij de eerste dataverzameling (1999) een aselect proportionele 

gestratificeerde steekproef getrokken van Belgische jonge kinderen uit drie verschillende 

soorten onderwijs (gesubsidieerd vrij onderwijs, gesubsidieerd officieel onderwijs en 

gemeenschapsonderwijs). Strata zijn provincie, geslacht en leeftijd. Per provincie zijn at 

random scholen en binnen deze scholen kinderen geselecteerd. Ouders en leerkrachten 

verschaffen al vanaf 1999 informatie. In dit onderzoek worden verbanden doorheen de tijd 

onderzocht.  

 Achthonderd ouders met de Belgische nationaliteit zijn in 1999 schriftelijk benaderd 

om deel te nemen aan het onderzoek. Destijds hebben 682 gezinnen vragenlijsten ingevuld. 

Dit onderzoek maakt gebruik van de gegevens van de leerkracht uit 2001 (T1) over de 

persoonlijkheid van het kind, gegevens van de moeder over positieve opvoeding uit het jaar 

2004 (T2) en gegevens van de jongeren uit 2007 (T3) over agressief en delinquent gedrag. In 

2001 varieerde de leeftijd van de jongeren van 6 jaar tot en met 9 jaar en zes maanden (M = 7 

jaar 10 maanden, SD = 1.10). Er namen 213 jongens (M = 7 jaar 9 maanden, SD = 1.10), en 

217 meisjes (M = 7 jaar 10 maanden, SD = 1.10) deel aan het onderzoek. Het 

opleidingsniveau van moeders (m) en vaders (v) was als volgt: basisonderwijs (m: 0.6%; v: 

1.3%), voortgezet onderwijs (m: 38,8%; v: 40%), hoger niet-universitair onderwijs (m: 

36.4%; v: 20.6) en universitair onderwijs (m: 14.6%; v: 24.5%). Het beroep van vader en 

moeder werd met de Beroepenklapper op een zespuntenschaal gescoord, waarbij 1 de laagste 

en 6 de hoogste scores is (Van Westerlaak, Kropman, & Collaris, 1975). De gemiddelde score 

voor moeders bedroeg 4.36 (sd = 2.18) en voor vaders 3.87 (sd = 1.87). In dit onderzoek zijn 

alleen de respondenten betrokken van wie zowel de leerkracht, de moeder als de jongere 

deelnamen aan het onderzoek. Dit resulteerde in een steekproef van 430 respondenten. Er is 

geen verschil op de scores op het eerste meetmoment tussen wie deelnam en wie niet 

deelnamen op een later tijdstip (positieve opvoeding, F(1,428) = 2,40, p > .05). Daarom wordt 

aangenomen dat de respondenten die niet hebben deel genomen op een later tijdstip 

willekeurig zijn. Voorafgaand aan de analyses zijn alle ontbrekende gegevens geïmputeerd. 

 
Meetinstrumenten 

Persoonlijkheid kind Om de persoonlijkheidskenmerken van het kind te meten, hebben de 

leerkrachten in 2001 de Hierarchical Personality Inventory for Children (HiPIC) ingevuld. De 

HiPIC is ontwikkeld door Mervielde en De Fruyt (1999) en gebaseerd op het Big Five 



 

 

10

persoonlijkheidsmodel. De HiPIC meet de vijf persoonlijkheidsdimensies van kinderen in de 

leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, welke weer onder te verdelen zijn in 18 meer specifieke 

facetten. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de HiPIC tevens te gebruiken is bij jongeren 

in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar (Mervielde & De Fruyt, 2002). De vragenlijst bevat 

144 items, welke naar openlijk, voor omstanders waarneembaar gedrag verwijzen. De items 

zijn geformuleerd in derde persoon enkelvoud. De items worden op een vijfpunt Likertschaal 

beantwoord: 1. bijna niet kenmerkend; 2. een beetje kenmerkend; 3. min of meer 

kenmerkend; 4. kenmerkend; 5. erg kenmerkend (De Fruyt, Bartels, Van Leeuwen, De Clerq, 

De Cuyper, & Mervielde, 2006; Prinzie, 2003). Cronbach’s alfa’s varieerden van .78 voor 

vriendelijkheid tot .96 voor zorgvuldigheid.  

 Opvoeding Positieve opvoeding is gemeten aan de hand van de Parenting Practices 

Questionnaire (PPQ), ontwikkeld door Robinson, Mandleco, Olsen en Hart (1995). De data 

van moeders uit 2004 worden in dit onderzoek meegenomen. De PPQ is een vragenlijst 

waarin de opvoedingsdimensie van ouders naar voren komt. Respondenten geven met behulp 

van een vijfpuntenschaal aan in welke mate het item van toepassing is. Om het positief 

opvoedgedrag van ouders te achterhalen wordt in het onderzoek de autoritatieve 

opvoedingsstijl gebruikt. De autoritatieve opvoedingsstijl bestaat uit vier factoren: 

warmte/betrokkenheid (11 items), beredeneren/inductie (7 items), democratische participatie 

(5 items) en vriendelijkheid (4 items). De factor warmte/betrokkenheid bevat items waarbij 

onder andere responsiviteit, beloning en empathie van ouders wordt nagegaan. Bij 

beredeneren/inductie wordt onder andere nagegaan of ouders in staat zijn consequenties van 

gedrag en regels uit te leggen en verwachtingen van het kind aan te geven. Democratische 

participatie houdt in dat ouders kinderen betrekken bij regels en plannen. De factor 

vriendelijkheid gaat na in welke mate ouders respect tonen voor de mening van het kind, 

geduld hebben en spelen met het kind. Cronbach’s alfa voor de hele schaal was .93. 

 Agressief en delinquent gedrag Agressief en delinquent gedrag is gemeten door 

middel van de Nederlandse vertaling van de Youth Self-Report (YSR) (Achenbach, 1991; 

Verhulst et al., 1996), die in 2007 ingevuld is door de jongere. De syndroomschaal agressie 

bestaat uit 15 items, die meer openlijk gedrag meten, zoals vechten en pesten van anderen. De 

delinquente syndroomschaal bestaat uit 17 items die meer het heimelijk gedrag meten, zoals 

geen schuld bekennen, stelen en alcohol- en drugsgebruik. (Achenbach, 1991; Verhulst et al., 

1996). De vragen worden op een driepuntenschaal beantwoord (0 = helemaal niet van 

toepassing; 1 = een beetje of soms van toepassing; 2 = duidelijk of vaak van toepassing). De 



 

 

11

betrouwbaarheid en validiteit van YSR is diverse malen aangetoond (Achenbach, 1991). 

Cronbach’s alfa’s waren .81 voor de agressieve schaal en .59 voor de delinquente schaal. 

 
Resultaten 

Overzicht van de analyses 

Allereerst worden de beschrijvende statistieken gerapporteerd. De relaties tussen 

persoonlijkheidsdimensies van het kind, positieve opvoeding en agressief en delinquent 

gedrag zijn onderzocht door middel van Pearson productmoment correlaties. De 

onderzoeksvragen over de voorspelling van positieve opvoeding en agressief en delinquent 

gedrag, de mediërende rol van positieve opvoeding en het mogelijke verschil tussen jongens 

en meisjes worden onderzocht door modererende mediatie. Bij mediatie wordt het effect van 

de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele (deels) overgebracht via een derde 

variabele (positieve opvoeding) (Edwards & Lambert, 2007). Bij moderatie zorgt een derde 

variabele (geslacht) voor verschillen in de associaties tussen de onafhankelijke- en de 

afhankelijke variabele (Baron & Kenny, 1986). Bij modererende mediatie wordt onderzocht 

of het mediërend effect van positieve opvoeding verschilt voor jongens en meisjes (Edwards 

& Lambert, 2007). In de benadering van Edwards en Lambert (2007) wordt mediatie 

gekaderd als padmodel en worden de relaties tussen de variabelen uitgedrukt in 

regressievergelijkingen. De modererende variabele wordt in de verschillende vergelijkingen 

opgenomen. Dit betekent voor dit onderzoek dat voor zowel de relatie tussen de 

persoonlijkheidsdimensies van het kind en positieve opvoeding (de relaties tussen 

onafhankelijke variabelen en de mediator) als de relatie tussen positieve opvoeding en 

agressief en delinquent gedrag bij het kind (de relaties tussen de mediator en de verklaarde 

variabele), die samen het indirecte effect van de persoonlijkheid van het kind naar agressief en 

delinquent gedrag van het kind vormen, naar eventuele verschillen tussen jongens en meisjes 

wordt gekeken. Daarnaast wordt gekeken naar verschillen tussen jongens en meisjes voor de 

relatie tussen persoonlijkheidsdimensies en agressief en delinquent gedrag.  

 Modererende mediatie kan als volgt worden weergegeven:  

Y = b0 + bX1+ bM + bZ + bX1Z+ bMZ + e (Edwards & Lambert, 2007, p. 10). De letter Y staat 

voor de afhankelijke variabele (agressief en delinquent gedrag, respectievelijk), X voor de 

onafhankelijke variabele (persoonlijkheidsdimensie van het kind), M voor de mediërende 

variabele (positieve opvoeding moeder) en Z voor de modererende variabele (geslacht kind). 

De relaties tussen persoonlijkheidsdimensies van het kind en positieve opvoeding wordt 

‘eerste fase effect’ genoemd (A; zie ook Figuur 1). De relaties tussen positieve opvoeding en 



agressief en delinquent gedrag wordt ‘tweede fase effect’ genoemd (B). Het directe effect (C) 

is de relatie tussen persoonlijkheidsdimensies van het kind en agressief en delinquent gedrag. 

Het indirecte effect wordt verkregen door het eerste en tweede fase effect te 

vermenigvuldigen (A*B). Het totale effect is de som van het indirecte en directe effect (A*B 

+ C). Voor iedere respondent is de waarde op een specifieke variabele gecentreerd rondom het 

groepsgemiddelde. Voor alle statistische analyses is een alfa van .05 aangehouden.  

Positieve 

Opvoeding 

Geslacht 

Persoonlijkheids- 

B 

C 

A 

Agressief/delinquent 

gedrag dimensies 

kind

Figuur 1. Schematische weergave van het model modererende mediatie. A = eerste fase 

effect, B = twee fase effect, C = direct effect. De stippellijnen wijzen op moderatie door het 

geslacht van het kind.  

 
Beschrijvende analyses 

Gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties tussen de variabelen worden weergegeven in 

Tabel 1. Hieruit blijkt dat er voor jongens een positieve samenhang bestaat tussen 

zorgvuldigheid en autonomie en positieve opvoeding. Verder blijkt dat meisjes die laag 

scoren op vriendelijkheid, meer agressief en delinquent gedrag rapporteren. Voor jongens die 

laag scoren op vriendelijkheid en meisjes die laag scoren op zorgvuldigheid geldt dat zij meer 

delinquent gedrag rapporteren. Positieve opvoeding van moeder hangt samen met minder 

agressief en delinquent gedrag bij jongens drie jaar later, maar niet bij meisjes. Zowel bij 

jongens als meisjes zijn agressief en delinquent gedrag positief aan elkaar gerelateerd.  

 Op basis van een enkelvoudige variantieanalyse (ANOVA) kan geconstateerd worden 

dat meisjes significant hoger scoren op vriendelijkheid, F (1,428) = 4.52, p < .05, η² = .00 en 

zorgvuldigheid, F (1,428) = 21.22, p < .001, η² = .05 dan jongens. Jongens en meisjes 

verschillen onderling niet in agressief en delinquent gedrag.  
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abel 1 

orrelaties, gemiddelden en standaarddeviaties voor jongens en meisjes  

SD 

T

Pearsonc

  1 2 3 4 5 6 7 8 M 

1 Extraversie - -.13  * *     

2 Vriendelijkheid .01 - .41** .15* .17* .13 -.13 -.15* 3.59 .55 

* * *

4 Emotionele .48** .17* .24** - .41** .09 .11 .03 3.49 .67 

5 Autonom .62** .17* .68** .46** - .16* .02 -.01 3.51 .71 

6 Positieve 

 

-.10 .02 .02 -.07 .01 - -.17* -.19** 14.18 2.32 

7 Agressief .06 -.24** -.07 .02 -.01 -.13 - .64** 5.90 4.19 

8 Delinquent gedrag -.03 -.21** -.20** .00 -.13 -.07 .58** - 3.46 2.21 

 3.56  

  SD .60 .60 .64 .66 .71 2.25 3.60 2.32 - - 

.11 .42* .54* .04 .11 .13 3.25 .64 

3 Zorgvuldigheid .23* .49* - .18** .64** .19* -.00 -.07 3.49 .71 

stabiliteit 

ie 

opvoeding

gedrag 

  M 3.21 3.71 3.79 3.50  14.60 5.93 3.05 - - 

 

Noot. De gegevens van de jongens (n = 213) staan boven de diagonaal; de gegevens van de 

odererende mediatie Modererende mediatie wordt geanalyseerd aan de hand van twee 

an 

n 

egen 

meisjes (n = 217) eronder. * p < .05. ** p < .01, *** p < .001 

 
M

verschillende regressievergelijkingen. In de eerste multiple regressievergelijking wordt 

positieve opvoeding (de mediator) in regressie gezet met de persoonlijkheidsdimensies v

het kind (predictoren), geslacht (moderator) en de interacties tussen 

persoonlijkheidsdimensies en geslacht (Tabel 2). In de tweede regressievergelijking wordt 

agressief/delinquent gedrag (verklaarde variabele) samen met persoonlijkheidsdimensies va

het kind (predictoren), geslacht (moderator) en positieve opvoeding (mediator), interacties 

tussen persoonlijkheidsdimensies van het kind en geslacht en interactie tussen positieve 

opvoeding en geslacht in de regressievergelijking gezet (Tabel 3). De coëfficiënten verkr

uit de bovenstaande regressievergelijkingen zijn gebruikt om de verschillende effecten (eerste 

fase effect, tweede fase effect, direct effect, indirect effect en totaal effect) en het verschil 

tussen jongens en meisjes bij deze effecten te berekenen. Voor deze procedure is gebruikt 

gemaakt van een online macro, te vinden op 
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http://www.apa.org/journals/supplemental/met_12_1_1/MET_edwards.zip. In deze procedure 

zijn de tests naar verschillen tussen geslacht gelijk aan de tests van de interacties, zoals 

weergegeven in Tabel 2 en 3. Echter is deze procedure gebaseerd op ‘bias corrected’ 

betrouwbaarheidsintervallen die getrokken zijn uit 1,000 bootstraps schattingen (voor meer 

details over deze procedure, zie Edwards & Lambert, 2007, pp. 12-13). Tabel 4 en Figuur 2 en 

3 tonen de afzonderlijk geschatte coëfficiënten voor jongens en meisjes, voor zowel de relatie 

tussen persoonlijkheidsdimensies van het kind en positieve opvoeding (eerste fase effect), de 

relatie tussen positieve opvoeding en agressief/delinquent gedrag (tweede fase effect) en de 

relatie tussen persoonlijkheidsdimensies van het kind en agressief/delinquent gedrag (direct 

effect). Het indirecte effect (de vermenigvuldiging van het eerste en tweede fase effect) en het 

totale effect (de som van het indirecte en directe effect) zijn alleen weergegeven in Tabel 4.  

 
Voorspelling van positieve opvoeding door persoonlijkheidsdimensies  

Tabel 2 toont dat vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, autonomie en 

geslacht een significant positief effect hebben op positieve opvoeding. Geslacht is ook 

gerelateerd aan positieve opvoeding. De interacties tussen zorgvuldigheid en geslacht en 

emotionele stabiliteit en geslacht zijn tevens significant, (d.w.z. er is een verschil tussen 

jongens en meisjes). Tabel 4 en Figuur 2 tonen afzonderlijk geschatte coëfficiënten voor 

jongens en meisjes. Voor zowel jongens als meisjes geldt een significant positief effect tussen 

enerzijds vriendelijkheid, zorgvuldigheid en autonomie en anderzijds positieve opvoeding. Dit 

wil zeggen dat moeders meer positieve opvoeding rapporteren, wanneer jongeren hoog scoren 

op deze persoonlijkheidsdimensies. Voor de dimensie emotionele stabiliteit is dit effect alleen 

significant positief voor jongens, wat inhoudt dat voor jongens, maar niet voor meisjes een 

hoge score op emotionele stabiliteit, meer positieve opvoeding voorspelt. Geslacht modereert 

de relatie tussen zorgvuldigheid en positieve opvoeding (B = -.02, p < .05) en de relatie tussen 

emotionele stabiliteit en positieve opvoeding (B = -.04, p < .05). Het effect van 

zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit op positieve opvoeding is voor jongens sterker dan 

voor meisjes. Deze resultaten suggereren dat jongens en meisjes verschillen in de relatie 

tussen enerzijds zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit en anderzijds positieve opvoeding. 

 
Voorspelling agressief en delinquent gedrag door positieve opvoeding 

Tabel 3 toont dat positieve opvoeding een negatief effect heeft op agressief gedrag (β = -.26, p 

< .05) en delinquent gedrag (β = -.29, p < .05). De relatie tussen positieve opvoeding en 

agressief en delinquent gedrag wordt niet gemodereerd door geslacht. Dit wil zeggen dat de 

http://www.apa.org/journals/supplemental/met_12_1_1/MET_edwards.zip
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associatie van positieve opvoeding met zowel agressief als delinquent gedrag hetzelfde is 

voor jongens en meisjes. Tabel 4 en Figuur 2 tonen dat alleen voor meisjes geldt dat er voor 

alle persoonlijkheidsdimensies een significant negatief effect bestaat voor positieve 

opvoeding op agressief gedrag. Voor jongens bestaat verder een significant negatief effect 

tussen positieve opvoeding en agressief gedrag, in de modellen voor extraversie, 

zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit. Deze resultaten suggereren dat bij een hogere mate 

van positieve opvoeding, jongens en meisjes minder agressief gedrag vertonen. Voor zowel 

jongens als meisjes geldt voor alle persoonlijkheidsdimensies een significant negatief effect 

voor de relatie tussen positieve opvoeding en delinquent gedrag. Dit wil zeggen dat een hoge 

mate van positieve opvoeding, minder delinquent gedrag voorspelt. Geslacht modereert niet 

het pad van positieve opvoeding naar agressief en delinquent gedrag. Dit wil zeggen dat de 

associatie van positieve opvoeding met zowel agressief als delinquent gedrag hetzelfde is 

voor jongens en meisjes (d.w.z. de verschillen in de effecten zijn niet statistisch significant). 

 
Voorspelling van agressief en delinquent gedrag door persoonlijkheidsdimensies van het kind 

Het directe effect tussen extraversie, emotionele stabiliteit en agressief gedrag is voor meisjes 

positief significant, voor jongens geldt dit alleen voor de dimensie extraversie (Tabel 4 en 

Figuur 2). Jongens en meisjes die hoog scoren op extraversie en meisjes hoog scoren op 

emotionele stabiliteit vertonen 6 jaar later meer agressief gedrag. Tabel 4 en Figuur 3 tonen 

aan dat er voor zowel jongens als meisjes een direct effect bestaat tussen extraversie en 

delinquent gedrag. Dit betekent dat deze persoonlijkheidsdimensies rechtstreeks bijdragen tot 

agressief en delinquent gedrag van kinderen. 

 
Mediatie door positieve opvoeding 

Voor meisjes bestaat er zowel een direct als indirect effect van extraversie op agressief en 

delinquent gedrag. Dit betekent dat positieve opvoeding de relatie tussen extraversie en 

agressief en delinquent gedrag gedeeltelijk medieert. De coëfficiënt van het direct effect is 

hetzelfde als de coëfficiënt van het indirecte effect. Voor meisjes geldt dat er voor 

vriendelijkheid en zorgvuldigheid geen direct significant effect bestaat met delinquent gedrag. 

Echter, als positieve opvoeding als mediator wordt opgenomen, wordt het effect wel 

significant. Dit betekent dat positieve opvoeding deze relatie volledig medieert. Bij meisjes 

die hoog scoren op vriendelijkheid en zorgvuldigheid, rapporteren ouders meer positieve 

opvoeding en hierdoor rapporteren de meisjes minder delinquent gedrag. Wanneer positieve 

opvoeding als mediator in het model wordt opgenomen, verschillen jongens en meisjes 
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significant in de relatie tussen persoonlijkheidsdimensies en agressief en delinquent gedrag. 

Dit wil zeggen dat jongens en meisjes verschillen in de associatie tussen 

persoonlijkheidsdimensies en agressief en delinquent gedrag, wanneer rekening wordt 

gehouden met de mate van positieve opvoeding.  
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Tabel 2 

Voorspelling positieve opvoeding (Pad A) 

 Model voor positieve opvoeding 

Predictoren B SE β R² 

Geslachta -.42 .22 -.09* .03* 

Extraversie    .02 .02 .19  

Vriendelijkheid   .02 .02 .25*  

Zorgvuldigheid  .04 .02 .34**  

Emotionele stabiliteit  .06 .03 .25*  

Autonomie  .04 .02 .31*  

Extraversie x geslacht -.02 .01 -.22  

Vriendelijkheid x geslacht -.01 .01 -.18  

Zorgvuldigheid x geslacht -.02 .01 -.25*  

Emo. stabiliteit x geslacht -.04 .02 -.26*  

Autonomie x geslacht -.02. .01 -.24  

* p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 
a Geslacht is gecodeerd als jongens = 0, meisjes = 1. 
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Tabel 3 

Test van de paden van predictoren en mediator naar agressief en delinquent gedrag (pad B)  

 Agressief gedrag Delinquent gedrag 

Predictors B SE β R² B SE β R² 

Geslacht a -.01 .02 -.02 .03** .02 .01 .08 .02* 

Extraversie .00 .00 .21*  .00 .00 .31**  

Vriendelijkheid .00 .00 -.05  .00 .00 -.07  

Zorgvuldigheid .00 .00 .12  .00 .00 .15  

Emotionele stabiliteit .01 .00 .26  .00 .00 .10  

Autonomie .00 .00 .12  .00 .00 .17  

Positieve opvoeding -.03 .02 -.26*  -.02 .01 -.29*  

Extraversie x geslacht -.00 .00 -.12  -.00 .00 -.27  

Vriendelijkheid x geslacht -.00 .00 -.13  .00 .00 -.11  

Zorgvuldigheid x geslacht -.00 .00 -.14  -.00 .00 -.28  

Emo. stabiliteit x geslacht -.00 .00 -.20  -.00 .00 -.09  

Autonomie x geslacht -.00 .00 -.10  -.00 .00 -.24  

Positieve opvoeding x geslacht .01 .01 -.11  .01 .01 .15  

* p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 
a Geslacht is gecodeerd als jongens = 0, meisjes = 1.  
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 Tabel 4 
Analyses waarbij geslacht van het kind als modererende variabele van de afzonderlijke relaties  

 Agressief gedrag Delinquent gedrag 
Voorspellers 1ste fase 

Effect (A) 
2de fase 
Effect (B) 

Direct 
Effect (C) 

Indirect 
Effect 

Totaal 
Effect 

1ste fase 
Effect (A) 

2de fase 
Effect (B) 

Direct 
Effect (C) 

Indirect  
Effect 

Totaal 
Effect 

Extrav  ersie

omie

          
  Jongens .02 -.03* .00* -.00 .00 .02 -.02* .00** .00 .00* 
  Meisjes .01 -.02** .00** .00* .00** .01 -.01** .00** .00** .00** 
  Verschil -.02 .01 -.00 .00* .00 -.02 .01 -.00 .00** -.00 
Vriendelijkheid           
  Jongens 02* -.02 .00 -.00 -.00 .02* -.02* .00 .00 -.00 
  Meisjes .01* -.02* -.00 .00 -.00 .01* -.01* -.00 .00* -.00 
  Verschil -.01 .01 -.00 .00* -.00 -.01 .01 .00 .00** .00 
Zorgvuldigheid           
  Jongens .04** .03* .00 -.00 .00 .04** -.02* .00 -.00 .00 
  Meisjes .02** -.02** .00 .00 .00 .02** -.01* .00 .00* .00 
  Verschil -.02* .00 -.00 .00** .00 -.02* .01 -.00 .00** -.00 
Emotionele 
stabiliteit 

          

  Jongens .06* -.03* .01 -.00 .00 .06* -.02* .00 -.00 .00 
  Meisjes .02 -.02** .00* .00 .00* .02 -.01** .00 .00 .00 
  Verschil -.04* .01 -.00 .00* -.00 -.04* .01 -.00 .00** .00 
Auton            
  Jongens .04* -.03 .00 -.00 .00 .04* -.02* .00 -.00 .00 
  Meisjes .02** -.02** .00 .00 .00 .02** -.01** .00 .00 .00 
  Verschil -.02 .00 -.00 .00* .00 -.02 .01 -.00 .00** -.00 
Noot: N= 430. * p < .05. ** p < .01.  
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Figuur 2. Voor ieder model is de X de desbetreffende persoonlijkheidsdimensie van het kind, M positieve opvoeding en Y agressief gedrag van het 

kind. Voor de vetgedrukte coëfficiënten geldt dat de relatie significant verschillend (p < .05) is voor jongens en meisjes. * p < .05. ** p < .01. 
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Figuur 3. Voor ieder model is de X de desbetreffende persoonlijkheidsdimensie van het kind, M positieve opvoeding en Y delinquent gedrag van het 

kind. Voor de vetgedrukte coëfficiënten geldt dat de relatie significant verschillend (p < .05) is voor jongens en meisjes. * p < .05. ** p < .01. 
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Discussie 

In dit onderzoek werd met een longitudinaal design onderzocht of persoonlijkheidsdimensies 

van het kind een direct effect hebben op positieve opvoeding (3 jaar later) en op agressief en 

delinquent gedrag van jongeren (6 jaar later), en of positieve opvoeding een mediërende rol 

speelt in deze relaties. Verder werd onderzocht of deze effecten verschillen voor jongens en 

meisjes. De mediërende rol van positieve opvoeding in deze relatie is voor zover bekend niet 

eerder onderzocht.  

 In de lijn van de verwachtingen spelen enkele persoonlijkheidsdimensies van het kind 

zowel een directe rol als een indirecte rol (via positieve opvoeding) bij het verklaren van 

agressief en delinquent gedrag bij kinderen. Positieve opvoeding is voor een aantal 

persoonlijkheidsdimensies direct gerelateerd aan agressief en delinquent gedrag. Deze 

bevindingen zijn consistent met theorieën waarin gesteld wordt dat opvoeding en 

persoonlijkheidsdimensies afzonderlijk gerelateerd zijn aan het probleemgedrag van het kind 

(Prinzie et al, 2003). Positieve opvoeding medieert het effect tussen enkele 

persoonlijkheidsdimensies van het kind en agressief en delinquent gedrag. Geslacht modereert 

enkele relaties tussen persoonlijkheidsdimensies en positieve opvoeding, geslacht modereert 

niet de relatie tussen positieve opvoeding en agressief en delinquent gedrag. Deze 

bevindingen wijzen erop dat kinderen verschillen in het risico wat zij hebben om agressief en 

delinquent gedrag te ontwikkelen, in de aanwezigheid van bepaalde 

persoonlijkheidsdimensies en positieve opvoeding (Miles & Carey, 1997). 

 
Voorspelling van positieve opvoeding door persoonlijkheidsdimensies van het kind  

Het effect van persoonlijkheidsdimensies van het kind op positieve opvoeding was nog niet 

eerder onderzocht. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er een effect bestaat van enerzijds 

vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en autonomie op positieve opvoeding 

anderzijds. Dit wil zeggen dat moeders meer positieve opvoeding rapporteren, wanneer 

jongeren hoog scoren op deze persoonlijkheidsdimensies.  

 
Voorspelling van agressief en delinquent gedrag door positieve opvoeding  

De relatie tussen positieve opvoeding en agressief en delinquent gedrag was nog niet eerder 

onderzocht. In eerdere onderzoeken werd wel een directe negatieve relatie gevonden tussen 

positieve opvoeding en externaliserend gedrag (Caspi et al, 2004). Een hoge mate van 

positieve opvoeding wordt geassocieerd met minder gedragsproblemen (Kotchick & 

Forehand, 2002). Voor meisjes geldt voor alle persoonlijkheidsdimensies dat een hoge mate 
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van positieve opvoeding, minder agressief gedrag voorspelt. Voor jongens geldt deze 

voorspelling alleen bij de persoonlijkheidsdimensies extraversie, zorgvuldigheid en 

emotionele stabiliteit. Een hoge mate van positieve opvoeding voorspelt voor zowel jongens 

als meisjes minder delinquent gedrag. Uit onderzoek blijkt dat ouders die onvoldoende 

betrokken zijn en het kind onvoldoende steunen meer risico lopen dat hun kind 

externaliserend gedrag ontwikkelt (Reitz & Deković, 2006). Ouders die positief opvoeden zijn 

betrokken en steunen het kind, waardoor ze minder kans lopen dat hun kind externaliserend 

gedrag ontwikkelt. Verschillende interventies zijn daarom ook gericht om positieve 

opvoeding te stimuleren, zodat hun kind minder agressief en delinquent gedrag gaat vertonen 

(Kotchick & Forehand, 2002). 

 
Direct effect van persoonlijkheidsdimensies van het kind op agressief en delinquent gedrag 

Zoals verondersteld dragen persoonlijkheidsdimensies van het kind bij tot agressief en 

delinquent probleemgedrag van kinderen. Overeenkomstig met onderzoek van Sharpe en 

Desai (2000) werd in dit onderzoek bij meisjes een klein maar significant positief effect 

gevonden van extraversie en emotionele stabiliteit op agressief gedrag, voor jongens geldt dit 

alleen door extraversie. Voor zowel jongens als meisjes bestaat een klein direct positief effect 

tussen extraversie en delinquent gedrag. De directe relatie tussen extraversie en 

externaliserend gedrag werd al in eerder onderzoek aangetoond (Krueger et al., 1996; Prinzie 

et al., 2003). Jongeren die hoog scoren op extraversie zijn meer rusteloos, hebben moeite om 

hun impulsen onder controle te houden, zijn minder vriendelijk en meer vijandig (Robins, 

John, Caspi, Moffitt, & Stouthamer-Loeber, 1996). In het onderzoek van Robins en collega’s 

(1996) komt naar voren dat deze jongeren meer kans hebben op het vertonen van delinquent 

en agressief gedrag in vergelijking met jongeren die hun impulsen onder controle houden. De 

positieve relatie tussen emotionele stabiliteit en agressief gedrag bij meisjes werd in het 

onderzoek van Sharpe en Desai (2000) aangetoond. Mogelijk is deze relatie te verklaren 

doordat meisjes die hoog scoren op emotionele stabiliteit stressbestendig zijn en dus bij het 

vertonen van agressief gedrag geen stress ervaren.  

Samengevat, de persoonlijkheidsdimensies extraversie en emotionele stabiliteit dragen 

rechtstreeks bij tot agressief en delinquent gedrag van kinderen 6 jaar later. 
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Mediërend effect van positieve opvoeding in de relaties tussen persoonlijkheid kind, en 

agressief en delinquent gedrag.  

Tot op heden is weinig onderzoek verricht naar de processen die de relatie tussen 

persoonlijkheidsdimensies van het kind en agressief en delinquent gedrag kunnen verklaren. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat voor meisjes geldt dat positieve opvoeding de relatie 

tussen de persoonlijkheidsdimensies vriendelijkheid en zorgvuldigheid en delinquent gedrag 

volledig medieert. Dit betekent dat wanneer jongeren hoog scoren op vriendelijkheid en 

zorgvuldigheid, moeders meer positieve opvoeding rapporteren en deze jongeren minder 

delinquent gedrag rapporteren. Voor meisjes geldt dat positieve opvoeding de relatie tussen 

extraversie en delinquent gedrag gedeeltelijk medieert, omdat zowel de directe relatie als de 

indirecte relatie significant is.  

 
Verschillen tussen jongens en meisjes 

Jongens en meisjes verschillen in de relatie tussen enerzijds zorgvuldigheid, emotionele 

stabiliteit en anderzijds positieve opvoeding. Bij jongens is het effect van zorgvuldigheid en 

emotionele stabiliteit op positieve opvoeding sterker dan bij meisjes. Jongens en meisjes 

verschillen niet in de relatie tussen enerzijds persoonlijkheidsdimensies en positieve 

opvoeding en anderzijds agressief en delinquent gedrag. Dit wil zeggen dat de associatie van 

persoonlijkheidsdimensies en positieve opvoeding met zowel agressief als delinquent gedrag 

hetzelfde is voor jongens en meisjes. Jongens en meisjes verschillen wel in de associatie 

tussen persoonlijkheidsdimensies en agressief en delinquent gedrag, wanneer rekening wordt 

gehouden met de mate van positieve opvoeding. 

 
Beperkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Een beperking van het onderzoek, zoals al eerder aangegeven is door Prinzie en collega’s 

(2003), is dat alle resultaten zijn gebaseerd op vragenlijsten. De validiteit en betrouwbaarheid 

nemen toe wanneer er gebruik gemaakt wordt van verschillende meetmethoden en 

verschillende bronnen. Dit onderzoek heeft wel gebruik gemaakt van verschillende bronnen.  

 Een deel van het onderzoek is exploratief, hierdoor is het voornaam dat soortgelijke 

onderzoeksvragen en analyses worden gehouden in andere steekproeven. Zoals in de inleiding 

is aangegeven verklaart een transactioneel model de ontwikkeling van externaliserend gedrag 

beter dan modellen die uitgaan van individuele factoren (bijv. Eisenberg et al., 2005). Naast 

persoonlijkheidsdimensies van het kind en positieve opvoeding spelen er mogelijk ook andere 

variabelen een rol in het voorspellen van agressief en delinquent gedrag. Een aanbeveling 
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voor vervolgonderzoek is dan ook om andere variabelen (bijv. ouderlijke persoonlijkheid, 

hechting van kind)in het onderzoek te betrekken.  

 
Conclusie 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat persoonlijkheidsdimensies van het kind direct en 

indirect (via positieve opvoeding) agressief en delinquent gedrag voorspellen. De combinaties 

van directe en indirecte effecten tonen aan dat agressief en delinquent gedrag het gevolg kan 

zijn van interacties tussen persoonlijkheid en opvoeding. Deze resultaten leiden tot een beter 

inzicht in de etiologie van agressief en delinquent gedrag bij jongeren. Nu blijkt dat 

persoonlijkheidsdimensies en positieve opvoeding agressief en delinquent gedrag kunnen 

voorspellen, kan er binnen de diagnostiek, behandeling en preventie van agressief en 

delinquent probleemgedrag meer nadruk gelegd worden op deze factoren. Hierdoor kan 

agressief of delinquent probleemgedrag bij het kind mogelijk voorkomen of tijdig 

gediagnosticeerd worden en kan de behandeling ook gericht worden op deze factoren. 
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