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SAMENVATTINGSAMENVATTINGSAMENVATTINGSAMENVATTING    

In dit onderzoek is de effectiviteit van de groepstraining Triple P niveau 4 in de Nederlandse 

populatie na 6 maanden onderzocht. De onderzoeksgroep bestond uit 75 ouders met 

disfunctioneel opvoedgedrag; 41 ouders in de experimentele groep (interventie: Triple P 

groepstraining) en 34 ouders in de controlegroep (geen interventie). De gemiddelde leeftijd 

van de kinderen was 7.42 jaar (SD = 2.50). Mixed between-within subjects ANOVA´s zijn 

gebruikt om de effectiviteit van de interventie te meten. Afhankelijke variabelen waren de 

scores op de afgenomen vragenlijsten voorafgaand aan de interventie en na 6 maanden. 

Deze vragenlijsten waren de kindgedragvragenlijst (Strengths and Difficulties Questionnaire) 

om het probleemgedrag van het kind te meten, de opvoedingsstijlschaal (Parenting  Scale) 

om disfunctionele opvoedingspatronen te meten en de competentieschaal voor ouders 

(Parenting Sense of Competence) om competent ouderschap te meten. Er was een significant 

tijd x conditie interactie-effect op de totaalscores van de kindgedragvragenlijst, 

opvoedingsstijlschaal en competentieschaal voor ouders. Zes maanden na de interventie is 

probleemgedrag bij kinderen afgenomen, disfunctioneel oudergedrag verminderd en 

competent ouderschap toegenomen. De groepstraining Triple P niveau 4 is in de 

Nederlandse populatie na 6 maanden effectief.  

    

INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    

    

Prevalentie  psychosociale problemenPrevalentie  psychosociale problemenPrevalentie  psychosociale problemenPrevalentie  psychosociale problemen    

Psychosociale problemen worden vaak in twee deelgebieden verdeeld: gedragsproblemen en 

emotionele problemen. Onder gedragsproblemen worden externaliserende problemen verstaan zoals 

agressief gedrag, sociale problemen en delinquent gedrag. Onder emotionele problemen vallen 

depressieve klachten, angst, teruggetrokkenheid, emotionele reactiviteit en psychosomatische 

klachten, dit zijn internaliserende problemen (Zeijl, Crone, Wiefferink, Keuzenkamp, & Reijneveld, 

2005). Onder kinderen en jeugdigen zijn psychosociale klachten een veelvoorkomend probleem. 

Gegevens over het voorkomen van deze problemen variëren nogal en zijn afhankelijk van de leeftijd 

van kinderen, definiëring van psychosociale problemen, de periode van onderzoek en de ernst van de 

problematiek (Van der Ploeg, 1997).  
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Uit onderzoek van Dekker, Koot, Van der Ende en Verhulst (2002) komt naar voren dat rond de 

18%  van de Nederlandse kinderen tussen de 6 en 18 jaar gedrags- en emotionele problemen hebben. 

De prevalentie van psychosociale problemen bij peuters is ongeveer 8% (Koot & Verhulst, 1991). 

Volgens de ouders heeft tussen de 4%  en 6%  van de kinderen psychosociale problemen, terwijl de 

jeugdgezondheidszorg (JGZ) een veel hogere prevalentie signaleert. De JGZ geeft aan dat het per 

leeftijd verschillend is, met een piek bij kinderen van 5-6 jaar (28%) (Zeijl et al., 2005). Uit een 

onderzoek bij 7556 Nederlandse scholieren in de leeftijd van 11 tot 17 jaar blijkt dat ruim 11%  

dermate ernstige gedragsproblemen heeft, dat ze in het klinische gebied vallen. Voor emotionele 

problemen ligt het percentage op bijna 13% (Ter Bogt, Van Dorsellaer, & Volleberg, 2003).   

In het algemeen wordt de prevalentie van gedrags- en emotionele problemen in Nederland 

geschat op 15% van de jeugdigen. Waarbij 10% van de Nederlandse jeugd kampt met lichtere 

problemen en 5% met ernstige problematiek (Van der Ploeg, 1997). Dit percentage is vergelijkbaar met 

cijfers uit het buitenland. Uit verschillende onderzoeken in de Verenigde Staten, Canada, Australië, 

Nieuw Zeeland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland blijkt dat 18% van de kinderen emotionele en 

gedragsproblemen heeft (Zubrick et al., 1995). Uit deze cijfers blijkt dat er een dermate risico is voor 

kinderen en jongeren op het ontwikkelen van psychosociale problemen, dat het van groot belang is om 

vroeg in te grijpen. In deze thesis wordt ingegaan op de effectiviteit van een ouderinterventie gericht 

op opvoedingsstrategieën, die beoogt probleemgedrag van kinderen te verminderen.   

 

Gezinsgerichte gedragsinterventie (Behavioral Family Intervention)Gezinsgerichte gedragsinterventie (Behavioral Family Intervention)Gezinsgerichte gedragsinterventie (Behavioral Family Intervention)Gezinsgerichte gedragsinterventie (Behavioral Family Intervention)    

Een veelgebruikte manier om psychosociale problemen bij jeugdigen te verminderen is via 

gezinsgerichte gedragsinterventies, ook wel ouderinterventies of gedragsinterventies voor ouders 

genoemd. Hierin wordt geprobeerd om via de ouders het kindgedrag te veranderen. Gezinsgerichte 

gedragsinterventie, gebaseerd op de sociale leertheorie (Patterson, 1982), is één van de meest 

effectieve en meest grondig geëvalueerde interventies voor kinderen met gedragsproblemen die 

beschikbaar zijn (Kotler & McMahon, 2004; Taylor & Biglan, 1998). Uit onderzoek blijkt dat door 

ouderinterventies de opvoedingsvaardigheden bij ouders verbeteren en dat ouders zich competenter 

voelen in hun rol als opvoeder. Daarnaast verbeteren de sociale vaardigheden van kinderen, is er een 

afname van gedrags- en aandachtsproblemen en kunnen kinderen zich beter aanpassen op school 

(Taylor & Biglan, 1998; Webster-Stratton, 1998). Gezinsgerichte gedragsinterventies zijn gebaseerd op 

diverse technieken en ontwikkeld voor diverse doelgroepen. Gedragsinterventies gericht op ouders met 

kinderen die antisociaal gedrag vertonen, is een voorbeeld van een specifieke doelgroep. Bij deze 

interventie leren ouders effectieve gedragsmanagement strategieën. Ouders worden eerst getraind in 

het benoemen en monitoren van het gedrag van hun kind en vervolgens wordt hen geleerd om 



 5  

dwingende interacties te vermijden door op een positieve manier het prosociale gedrag van hun kind te 

versterken en door geschikte consequenties te verbinden aan ongewenst gedrag. Door deze nieuwe 

gedragtechnieken van de ouders, wordt de ouder-kind interactie verbeterd. De interventie is een 

combinatie van didactische instructie, modeling en rollenspellen (McCart, Priester, Davies, & Azen, 

2006).    

Uit verschillende meta-analyses naar gezinsgerichte gedragsinterventies zijn kleine tot grote 

effectgroottes1 naar voren gekomen. Uit een recente meta-analyse van 30 onderzoeken naar 

gedragsinterventies voor ouders kwam een effectgrootte (d) voor oudergedrag van .47 (McCart et al., 

2006). Zowel leeftijd van het kind als interventieaanpak (individueel of in een groep) bleken niet van 

invloed te zijn op de interventie. De onderzoekspopulatie in alle onderzoeken bestond vooral uit 

blanke jongens, er moet daarom voorzichtigheid worden geboden bij het generaliseren van de 

resultaten naar de totale populatie. Uit de meta-analyse van Serketich en Dumas (1996) van 26 

onderzoeken naar gedragsinterventies voor ouders kwam een groot effect voor oudergedrag (d = .86). 

De grootte van de interventiegroep had een negatieve correlatie met de effectgrootte; hoe groter de 

interventiegroep, hoe minder effect de interventie had. Er is een positieve correlatie gevonden voor 

leeftijd; gezinsgerichte gedragsinterventies hebben meer effect bij ouders met oudere kinderen. In 

beide meta-analyses zijn de uitkomsten gebaseerd op ouder-, leraar- en observatierapportage.  

Opvallend is dat de leeftijd van het kind volgens Serketich en Dumas (1996) wel van invloed is 

op de interventie en volgens McCart en anderen (2006) niet. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

onderzoekspopulatie bij McCart en anderen (2006) bestond uit gemiddeld jongere kinderen dan bij 

Serketich en Dumas (1996).  

Daarnaast blijkt uit meta-analyses dat de positieve veranderingen in zowel het ouder- als 

kindgedrag vaak te generaliseren zijn naar de thuissituatie en andere settings (McNeil, Eyberg, 

Eisenstadt, Newcomb, & Funderburk, 1991) en zijn de effecten blijvend (Long, Forehand, Wierson, & 

Morgan, 1994). Bovendien hebben ouderinterventies meestal een hoge mate van cliënttevredenheid 

(Sanders, Markie-Dadds, Tully, & Bor, 2000). Het succes van gezinsgerichte gedragsinterventies 

benadrukt het belang om ouders te betrekken in een preventieve interventie (Leung, Sanders, Leung, 

Mak, & Lau, 2003; Sanders et al., 2000).  

Gelukkig bestaan er veel interventies waar ouders in betrokken worden. De Gordon-cursus 

“Effectief omgaan met kinderen”, Opvoeden & Zo, Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) en 

Triple P-Positive Parenting Program (Triple P) zijn voorbeelden van ouderinterventies die in Nederland 

uitgevoerd worden. De laatste 3 interventies hebben tot doel om de opvoedingscompetentie van 

                                                      

1 Vanuit klinisch perspectief is een effectgrootte tussen .20 en .50 een klein effect, tussen .50 en .80 een redelijk 

effect en boven .80 is het effect groot (Cohen, 1988). 
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ouders te vergroten. Het doel van de Gordon-cursus is om ouders de specifieke 

communicatievaardigheden aan te leren die  nodig zijn voor de opvoeding van hun kind. Wederzijds 

respect is de kern van deze vaardigheden. Ouders die problemen ervaren met de opvoeding en de 

omgang met hun kind vormen de doelgroep van alle bovengenoemde interventies. PPG is vooral 

gericht op gezinnen waarvan (een van) de ouder(s) een licht verstandelijke handicap heeft, multi 

probleemgezinnen, gezinnen met (een) ouder(s) met psychiatrische problematiek en gezinnen met 

ouders uit andere culturen. De 3 andere interventies richten zich op alle ouders die met alledaagse 

opvoedingsvragen of -problemen zitten. De Gordon-cursus, Opvoeden & Zo en PPG zijn in Nederland 

onderzocht op hun effectiviteit. Uit onderzoek is gebleken dat zowel de Gordon-cursus als Opvoeden 

& Zo deels effectief zijn. Uit onderzoek naar PPG kwam naar voren dat de effectiviteit onduidelijk of 

onbekend is (http://www.nji.nl). Over Triple P zijn wereldwijd ongeveer 75 onderzoeksartikelen 

verschenen en in het buitenland is het programma effectief gebleken (Speetjens et al., 2007). In 

Nederland is er nog bijna geen effectiviteitsonderzoek gedaan naar Triple P.  

    

Het programma Triple PHet programma Triple PHet programma Triple PHet programma Triple P    

Triple P-Positive Parenting Program is een opvoedingsondersteuningsprogramma voor ouders. 

Het van oorsprong Australische programma bestaat al 30 jaar en is ontwikkeld door M.R. Sanders. 

Triple P richt zich op de preventie en aanpak van psychosociale problemen bij kinderen van 0 t/m 18 

jaar. Het programma heeft een breed theoretisch kader; op basis van 6 theorieën is Triple P 

vormgegeven. Het eerste uitgangspunt van Triple P is de sociale-leertheorie. Deze theorie gaat ervan 

uit dat ouder en kind elkaar beïnvloeden (Patterson, 1982). Disfunctionele opvoedingspatronen kunnen 

daarom leiden tot gedragsproblemen bij kinderen (Taylor & Biglan, 1998). Opgroeien in een positieve 

en stimulerende omgeving is belangrijk, aldus de theorieën over gedragsverandering. Het programma 

geeft ouders inzicht in de leerprocessen die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van 

(ongewenst) gedrag. Op basis  van die kennis leren ouders gericht te werken aan 

gedragsveranderingen bij zichzelf en bij hun kind. Daarnaast is het programma gebaseerd op de 

ontwikkelingspsychologie van opvoeden in de alledaagse context. Ouders krijgen informatie over de 

ontwikkeling van kinderen en over fase-specifiek gedrag, hierdoor weten ouders wat leeftijdsadequaat 

gedrag is en kan de zelfredzaamheid en competentie van kinderen worden bevorderd.  

Een 4e uitgangspunt van Triple P is de sociale-informatietheorie. Deze theorie benadrukt de 

belangrijke rol van gedachten (verwachtingen, attributies, geloof) die ouders hebben en de invloed 

daarvan op bijvoorbeeld hun besluitvaardigheid, zelfbekwaamheid en concrete gedrag (Bandura, 1995). 

Uit de ontwikkelingspsychopathologie is bekend dat voor het wel of niet ontwikkelen van gedrags- en 

emotionele problemen, risico- en beschermende factoren een grote rol spelen. Gebrekkige 
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opvoedingsvaardigheden, relatieproblemen en stress bij ouders en een inconsistente opvoedingsstijl 

zijn voorbeelden van risicofactoren die in de training worden behandeld. Het laatste uitgangspunt is de 

volksgezondheid-benadering. Uit onderzoek van Taylor en Biglan (1998) blijkt dat het gedrag van 

mensen beïnvloed kan worden door de media. Triple P heeft een media variant waardoor preventie en 

interventie op grote schaal plaats kan vinden (Sanders, 1999; Speetjens, De Graaf, & Blokland, 2007).  

Het programma is gericht op positief opvoeden en hanteert hiervoor 5 basisprincipes; kinderen 

een veilige en stimulerende omgeving bieden, kinderen laten leren door positieve ondersteuning, een 

aansprekende discipline hanteren, realistische verwachtingen hebben van het kind en als ouder goed 

voor jezelf zorgen. Ook kent het programma 5 niveaus van interventies die elkaar opvolgen; vanaf 

niveau 1 waarin massamediale voorlichting wordt gegeven over opvoeding en de ontwikkeling van 

kinderen tot aan niveau 5 die gericht is op gezinsinterventies bij ernstige gedragsproblemen. (Sanders, 

1999; Speetjens et al., 2007). Triple P kan worden gezien als een "stepped care" programma met het 

hoofdaccent op preventie en voorlichting. Het programma komt hiermee tegemoet aan de 

verschillende wensen en behoeften van ouders wat betreft het type hulp, de duur en de intensiteit 

ervan: de hulp is flexibel. Ook is het programma hierdoor kosteneffectief, het programma biedt advies 

en steun op maat (Sanders, 2003). Momenteel wordt Triple P uitgevoerd in de Verenigde Staten, 

Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Singapore, maar ook in Europa, zoals in Duitsland, 

Zwitserland, Groot-Brittannië, Schotland, België en Nederland. In bijlage 1 staat meer informatie over 

Triple P in Nederland. 

    

Niveau 4: Standaard Triple PNiveau 4: Standaard Triple PNiveau 4: Standaard Triple PNiveau 4: Standaard Triple P    

Het vierde niveau van Triple P kan uitkomst bieden aan ouders van kinderen met ernstige 

gedragsproblemen, die ondersteuning in de opvoeding nodig hebben  (De Graaf, Speetjens, Smit, de 

Wolff, & Tavecchio, in press a). De training is er in drie varianten: individuele sessies, groepstraining en 

een zelfhulpprogramma. De groepstraining bestaat uit 4 groepsbijeenkomsten, 3 telefonische sessies 

en 1 terugkombijeenkomst. De voordelen van de groepstraining zijn onder andere de constructieve 

ondersteuning en feedback van andere ouders, vriendschappen die kunnen ontstaan en de kans om te 

ervaren dat iedereen wel eens tegen problemen aanloopt in de opvoeding (Sanders, 1999). Tijdens de 

training leren ouders 17 verschillende strategieën, die in 3 gebieden zijn te verdelen: strategieën om 

de ontwikkeling van kinderen te promoten, strategieën om met ongewenst gedrag om te gaan en 

strategieën waarbij geplande activiteiten en routines worden geleerd (Zubrick et al., 2005). Om deze 

opvoedstrategieën onder de knie te krijgen, staat de ontwikkeling van zelfregulatie bij ouders centraal. 

Dit zelfregulerend kader omvat 4 vaardigheden: onafhankelijkheid, zelf-doeltreffendheid, 

zelfmanagement en persoonlijke bijdrage (Glazemakers & Deboutte, 2006; Sanders, 1999; 2003). 
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 Effectiviteit Triple P niveau 4 Effectiviteit Triple P niveau 4 Effectiviteit Triple P niveau 4 Effectiviteit Triple P niveau 4    

Door Triple P niveau 4  neemt probleemgedrag bij kinderen af, neemt competent ouderschap 

toe en verminderd het disfunctionele oudergedrag (Leung et al., 2003; Sanders, Turner, & Markie-

Dadds, 2002). Uit verschillende meta-analyses naar het effect van Triple P niveau 4 kwam een 

effectgrootte variërend van .67 tot .88 op kindgedrag (De Graaf, Speetjens, Smit, de Wolff, & Tavecchio, 

in press b; Thomas & Zimmer-Gembeck, 2007). Uit onderzoek van Zubrick en anderen (2005) bleek de 

effectgrootte op kindgedrag na één jaar .41 en na twee jaar .47. De effectgrootte voor oudergedrag 

varieerde van .65 tot 1.08  direct na Triple P niveau 4 en op de lange termijn (tussen de 3 en 24 

maanden) kwam er een effectgrootte naar voren variërend van .56 tot .80 (De Graaf et al., in press a; 

Thomas & Zimmer-Gembeck, 2007; Zubrick et al., 2005).  

Opvallend bij de meta-analyse van Thomas en Zimmer-Gembeck (2007) is het gemiddeld tot 

hoge opleidingsniveau en sociaal economische status van de ouders. Het is hierdoor niet zeker dat de 

resultaten van deze meta-analyse te generaliseren zijn voor ouders met een lage opleiding en/of een 

laag sociaal economische status. Uit een beschrijvend onderzoek naar de groepstraining van Triple P 

blijkt dat opleidingsniveau van de ouders, leeftijd, sekse en het wel of niet in behandeling zijn van het 

kind geen invloed hebben op de interventie. De training heeft wel meer effect bij kinderen die veel 

probleemgedrag vertonen dan bij kinderen met weinig probleemgedrag (Van Breukelen, 2007). Een 

kanttekening bij de bovengenoemde onderzoeken en meta-analyses is dat er alleen gebruik is 

gemaakt van ouderrapportage.  

    

OnderzoeksvraagOnderzoeksvraagOnderzoeksvraagOnderzoeksvraag    

Uit internationaal onderzoek blijkt dat Triple P een effectief programma is, ook op de lange 

termijn. Doel van het huidige onderzoek is de evaluatie van de effectiviteit van de groepstraining  

Triple P niveau 4 op de lange termijn (na 6 maanden) in de Nederlandse populatie. Hiervoor worden de 

gegevens van de ouders die hebben deelgenomen aan de training Triple P (de experimentele groep) 

vergeleken met de data van ouders die geen hulp hebben gekregen (de controlegroep). Bij beide 

groepen gaat het om ouders die een bepaalde mate van disfunctioneel opvoedgedrag vertonen. Ouders 

vullen voor de interventie (voormeting) de vragenlijst in en nogmaals na 6 maanden (vervolgmeting).  

De eerste centrale vraag in dit onderzoek is: (1) In welke mate verschillen de experimentele en 

de controlegroep bij de voormeting op (1a) probleemgedrag van kinderen, (1b) 

opvoedingsvaardigheden en (1c) oudercompetentie? De hypothese is dat de experimentele en 

controlegroep bij de voormeting niet verschillen op probleemgedrag van kinderen, 

opvoedingsvaardigheden en oudercompetentie.  
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De tweede vraag is: (2) In welke mate verschillen de voor- en vervolgmeting van de 

experimentele groep op (2a) probleemgedrag van kinderen, (2b) opvoedingsvaardigheden en (2c) 

oudercompetentie? De tweede hypothese is dat bij de vervolgmeting de gedragsproblemen van 

kinderen minder zijn, de opvoedingsvaardigheden zijn verbeterd en ouders zich meer competent 

voelen dan bij de voormeting.  

De volgende centrale vraag is: (3) In welke mate verschillen de voor- en vervolgmeting van de 

controlegroep op (3a) probleemgedrag van kinderen, (3b) opvoedingsvaardigheden en (3c) 

oudercompetentie? De derde hypothese is dat er geen verschillen zijn tussen de voor- en 

vervolgmeting op probleemgedrag van kinderen, opvoedingsvaardigheden en oudercompetentie.  

De laatste vraag is: (4) In welke mate verschillen de experimentele en de controlegroep over 

tijd op (4a) probleemgedrag van kinderen, (4b) opvoedingsvaardigheden en (4c) oudercompetentie? De 

hypothese is dat de experimentele en controlegroep over tijd significant verschillen op 

probleemgedrag van kinderen, opvoedingsvaardigheden en oudercompetentie. 

    

METHODEMETHODEMETHODEMETHODE    

    

DesignDesignDesignDesign    

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een quasi-experimenteel ontwerp met 2 condities 

(experimentele en controlegroep) en 2 meetmomenten (voor- en  vervolgmeting). Voor beide groepen 

wordt de ontwikkeling van probleemgedrag van kinderen en opvoedingsvaardigheden en ervaren 

competentie van ouders in 6 maanden onderzocht.  

    

ProcedureProcedureProcedureProcedure    

 Ouders uit de experimentele groep hebben in de periode tussen maart en juli 2007 de Triple P 

niveau 4 training afgerond. De training is voor ouders met één of meerdere kinderen in de leeftijd van 

3-12 jaar met problemen in hun gedrag thuis, op school, in een club of met vriendjes én die behoefte 

hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding. De training is uitgevoerd door GGZ Kinderen en Jeugd 

Rivierduinen, preventie en vond plaats in Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk en Leiden. Voor de start 

van de training hebben ouders een vragenlijst ingevuld. Ouders zijn telefonisch benaderd met de vraag 

of zij mee wilden werken aan het huidige onderzoek. Voor dit onderzoek hebben ouders 6 maanden na 

de training nogmaals de vragenlijst ingevuld. 

In totaal hebben 9 groepen in de periode tussen maart en juli 2007 de training afgerond. Het 

aantal deelnemers per groep varieerde van 5 tot 18 ouders. Eén groep (met 5 ouders) had 1 trainer, 
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alle andere groepen hadden 2 trainers. In elke groep was minimaal 1 trainer die gecertificeerd was om 

de groepstraining Triple P te mogen uitvoeren.  

 

Voor de controlegroep zijn 30 basisscholen in de regio Midden-Holland benaderd met de 

vraag of ze mee wilden werken aan het onderzoek, 10 van de scholen (ruim 33%) verleenden hun 

medewerking. Drie van de tien basisscholen waren in Waddinxveen en 2 in Reeuwijk. Uit Alphen aan 

den Rijn, Bodegraven, Moordrecht, Haastrecht en Waarder deed elk 1 school mee aan het onderzoek. In 

oktober 2007 hebben deze scholen aan alle oudste kinderen van elk gezin een vragenlijst voor de 

ouders meegegeven. De vragenlijst is alleen aan de oudste kinderen per gezin uitgedeeld, zodat elk 

gezin 1 vragenlijst ontving. Bij de vragenlijst zat een brief waarin uitleg werd gegeven over het 

onderzoek (bijlage 2). In deze brief is expliciet vermeld dat het een onderzoek is voor ouders met 

kinderen die problemen hebben in hun gedrag thuis, op school, in een club of met vriendjes én die wel 

eens behoefte hebben aan ondersteuning in de opvoeding. Ook wordt gevraagd of ouders mee willen 

werken aan het vervolgonderzoek en na 6 maanden nogmaals de vragenlijst in willen vullen. Ouders 

die hiervoor toestemming hebben gegeven, krijgen in april 2008 de vragenlijst toegestuurd.  

 Aan alle scholen die hun medewerking hebben verleend, wordt een voorlichtingsbijeenkomst 

voor ouders aangeboden over opvoeding en kindgedrag vanuit de afdeling preventie van GGZ Kinderen 

en Jeugd Rivierduinen. Ouders uit de controlegroep hebben gedurende het onderzoek geen contact 

met hulpverleningsinstanties. Na het onderzoek wordt aan de ouders de mogelijkheid geboden om 

deel te nemen aan de Triple P training. 

    

OnderzoeksgroepOnderzoeksgroepOnderzoeksgroepOnderzoeksgroep    

De onderzoeksgroep bestaat uit een experimentele en een controlegroep. In totaal hebben er 75 

ouders deelgenomen aan het onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 7.42 jaar (SD = 

2.50). De demografische gegevens van elke groep zijn samengevat in tabel 1. 

 

Experimentele groep  

De experimentele groep bestaat uit 41 ouders. In de periode tussen maart en juli 2007 hebben 

97 ouders waarvan 17 ouderparen, dus 80 gezinnen, de training afgerond. In dit onderzoek is gekozen 

om niet de data van alle ouders, maar de data van 1 ouder per gezin te gebruiken. Van de 80 ouders 

waren er 6 niet bereikbaar. Bijna 91% van de ouders wilden meewerken aan het onderzoek (n=67). 

Slechts 7 ouders gaven aan niet mee te willen werken. De redenen om niet deel te nemen aan het 

onderzoek waren onder andere dat ouders er geen tijd voor hadden of het niet nodig vonden. 
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Daarnaast waren er ook specifieke situaties waardoor ouders niet wilden meewerken; één ouder met 

adoptiekinderen en één ouder met een kind met de ziekte van Lyme.  

Om de experimentele groep en de controlegroep met elkaar te kunnen vergelijken, moeten 

beide groepen voldoen aan de selectiecriteria voor opvoedingsvaardigheden. Ouders uit beide groepen 

worden geselecteerd als ze een verhoogde score (≥ 3.2) op de opvoedingsstijlschaal hebben (Arnold, 

O’Leary, Wolff, & Acker, 1993). Van de 67 ouders voldeden 41 aan deze selectiecriteria.  

Van de 41 ouders was 90% de biologische of adoptief moeder en 10% de biologische of 

adoptief vader. Een gezin bestond gemiddeld uit 2.32 kinderen (SD = .82). De gezinssituatie van de 

meeste ouders (80%) bestond uit een regulier gezin waarbij beide biologische of adoptief ouders 

aanwezig waren, 17% bestond uit een eenoudergezin en 3% uit een stiefgezin. Bijna 70% van de ouders 

heeft een laag opleidingsniveau en ruim 30% een hoog opleidingsniveau. De gemiddelde leeftijd van de 

kinderen was 7.10 jaar (SD = 2.58). Ruim 73% van de groep kinderen is jongen. Circa 75% van de 

kinderen heeft contact met een hulpverleningsinstantie voor emotionele of gedragsproblemen.  

 

Controlegroep 

De controlegroep bestaat uit 34 ouders die problemen ervaren in de opvoeding en omgang 

met hun kind. Op de scholen zijn er 1483 vragenlijsten meegegeven voor de ouders. Hiervan zijn er 

208 ouders die de vragenlijst hebben ingevuld en teruggestuurd naar GGZ Kinderen en Jeugd, dit is 

ruim 14%. Twintig ouders hadden geen naam en adres ingevuld, waardoor zij niet benaderd konden 

worden voor de tweede meting en dus niet bruikbaar waren voor het onderzoek. Ouders worden 

geselecteerd voor de controlegroep als ze een verhoogde score (≥ 3.2) op de opvoedingsstijlschaal 

hebben en geen contact hebben met een hulpverleningsinstantie. Van de 188 ouders voldeed 18,1% 

aan deze selectiecriteria waardoor de controlegroep bestaat uit 34 ouders. 

Ruim 80% van de ouders was de biologische of adoptief moeder en bijna 20% de biologische of 

adoptief vader. Een gezin bestond gemiddeld uit 2.56 kinderen (SD = .93). De gezinssituatie van 

ouders bestond bij 88% uit een regulier gezin, bij 9% uit een eenoudergezin en bij 3% uit een 

stiefgezin. Ruim tweederde van de ouders heeft een laag opleidingsniveau (69%) en de overige 31% 

heeft een hoog opleidingsniveau. Bijna 35% van de groep kinderen is jongen. De gemiddelde leeftijd 

van de kinderen was 7.82 (SD = 2.38).  
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MeetinstrumentenMeetinstrumentenMeetinstrumentenMeetinstrumenten    

Demografische gegevens 

Gezinsachtergrond vragenlijst 

De gezinsachtergrond vragenlijst (Family Background Questionnaire) hebben Turner, Markie-

Dadds, en Sanders (2000) overgenomen van de Western Australian Child Health Survey (Zubrick et al., 

1995). De vragenlijst is gebruikt om essentiële biografische informatie te verkrijgen. De vragenlijst 

bevat vragen over leeftijd, sekse en gezondheid van het kind. Verder wordt ouders gevraagd om in te 

vullen wat hun relatie tot het kind is, waarbij biologische ouder, stiefouder, pleegouder,  en anders de 

antwoordmogelijkheden zijn. Ouders wordt gevraagd naar hun burgerlijke staat, hun hoogst genoten 

opleiding en hoeveel uur ze werken. Ook wordt er gevraagd naar leeftijd, sekse en relatie tot het kind 

(broertje, zusje, nichtje, etc.) van de andere gezinsleden.  

 

Gedragsproblemen 

Kindgedragvragenlijst  

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de uitgebreide versie van de kindgedragvragenlijst (Strengths 

and Difficulties Questionnaire (SDQ)) (van Widenfelt, Goedhart, Treffers, & Goodman, 2003). De 

vragenlijst is bedoeld om kinderen met een hoog risico op psychosociale problemen te signaleren. De 

SDQ is een screeningsinstrument voor gedrag waarin ouders wordt gevraagd naar het prosociaal en 

moeilijk gedrag van hun kinderen tussen de 4 en 16 jaar. De SDQ bestaat uit 25 items die 

onderverdeeld kunnen worden in 5 schalen, die elk bestaan uit 5 items. De 25 stellingen kunnen 

beantwoord worden met niet waar, enigszins waar of zeker waar. De 5 schalen zijn: 1) 

hyperactiviteit/aandachtstekort, 2) emotionele problemen, 3) problemen met leeftijdsgenoten, 4) 

gedragsproblemen en 5) prosociaal gedrag. Met de SDQ kan een totale probleemscore worden 

berekend door de scores van de eerste 4 schalen op te tellen. Hoe hoger de score, hoe meer 

probleemgedrag een kind vertoont. De uitgebreide versie bevat ook een impactschaal. Met deze 

impactschaal wordt de impact van het probleemgedrag op het dagelijks functioneren van het kind 

beoordeeld.    

 De SDQ maakt goed onderscheid tussen kinderen met een hoog risico op psychosociale 

problemen en met een laag risico op psychosociale problemen (Goodman, & Scott, 1999). De interne 

consistentie van de SDQ schalen is voldoende (de gemiddelde α voor de subschalen is .66). Volgens 

Muris, Meesters, en van den Berg (2003) is er bij de SDQ sprake van een hoge homogeniteit en een 

goede betrouwbaarheid en validiteit.  
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Figuur 1. Stroomgrafiek onderzoeksgroepFiguur 1. Stroomgrafiek onderzoeksgroepFiguur 1. Stroomgrafiek onderzoeksgroepFiguur 1. Stroomgrafiek onderzoeksgroep
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- niet bereikbaar (n=6) 

- geen medewerking (n=7) 

- voldoen niet aan          

   selectiecriteria (n=26) 

Experimentele groep (n=41) 

Vragenlijsten 
teruggekregen (n=208) 

Controlegroep (n=34) 

Exclusie 

- geen persoonsgegevens (n=20) 

- voldoen niet aan selectiecriteria 

   (n=154) 

Experimentele groep (n=33) Controlegroep (n=24) 

Uitval (n=8) Uitval (n=10) 
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Opvoedingsvaardigheden  

Opvoedingsstijlschaal 

De opvoedingsstijlschaal (Parenting Scale (PS)) (Arnold, O’Leary, Wolff, & Acker, 1993) is 

gebruikt om te meten in welke mate ouders disfunctioneel opvoedgedrag vertonen. Voor dit onderzoek 

is de verkorte versie van de PS afgenomen. De vragenlijst bestaat uit 30 items met een 7-punt Likert 

schaal. Per item staan links (1) en rechts (7) uitersten om met een situatie om te gaan. Ouders geven 

aan welke uitspraak het beste bij hun stijl van opvoeden past. Een hogere scores betekent meer 

disfunctioneel opvoedgedrag. De opvoedingsstijlschaal is onderverdeeld in 3 subschalen: 1) 

permissiviteit, 2) overreageren en 3) breedsprakigheid.  

 De PS kan adequaat onderscheid maken tussen ouders in de klinische en niet-klinische range. 

De interne betrouwbaarheid van de PS is adequaat voor de beoordeling van disfunctioneel 

opvoedgedrag van ouders met kinderen tussen de 0 en 4 jaar voor de totaal score (α = .84), 

permissiviteit (α = .83), overreageren (α = .82) en breedsprakigheid (α = .63) (Arnold et al., 1993). 

Voor de beoordeling van disfunctioneel opvoedgedrag van ouders met schoolgaande kinderen is de 

interne betrouwbaarheid van de PS ook acceptabel voor de totaal score (α = .85), permissiviteit (α = 

.86), overreageren (α = .81) en breedsprakigheid (α = .50) (Collett, Gimpel, Greenson, & Gunderson, 

2001). De test-hertest betrouwbaarheid is r = .84, r = .82, r = .79 en r = .83 voor respectievelijk de 

totaal score, permissiviteit, overreageren en breedsprakigheid (Arnold et al., 1993). De 

opvoedingsstijlschaal is in Nederland nog niet gevalideerd. 

 

Competentieschaal ouders 

De competentieschaal voor ouders (Parenting Sense of Competence (PSOC)) is ontwikkeld door 

Gibaud-Wallston en Wandersman (1978) en meet de mate waarin ouders zich competent voelen in de 

opvoeding van hun kinderen. De vragenlijst bestaat uit 16 items met een 6-punt Likert schaal. Ouders 

geven aan in hoeverre stellingen over het  ouderschap op hen van toepassing zijn. De 

antwoordmogelijkheden variëren van sterk oneens (1) tot sterk mee eens (6). Hogere scores gaan 

gepaard met meer competent ouderschap. Naast een totaalscore kunnen er 2 schaalscores worden 

berekend; de tevredenheidsschaal score en de zelfeffectiviteitsschaal score. De tevredenheidsschaal 

meet in welke mate ouders tevreden zijn met hun ouderrol. De zelfeffectiviteitsschaal meet in welke 

mate ouders het vermogen en de overtuiging hebben dat ze adequaat en efficiënt kunnen handelen in 

de opvoedingssituatie (Johnston & Mash, 1989).  

Jonhnston en Mash (1989) hebben een adequate interne consistentie gerapporteerd voor de 

totale score, de tevredenheidsschaal score en de zelfeffectiviteitsschaal score, respectievelijk α = .79,  
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α = .75 en α = .76, bij ouders met kinderen tussen de 4 en 8 jaar. De interne consistentie voor de 

tevredenheidsschaal en de zelfeffectiviteitsschaal is adequaat (α = .80) voor moeders met kinderen 

tussen de 5 en 12 jaar. Ook voor vaders met kinderen tussen de 5 en 12 jaar is een adequate interne 

consistentie gevonden voor de tevredenheidsschaal (α = .80) en de zelfeffectiviteitsschaal (α = .77) 

(Ohan, Leung, & Johnston, 2000). In Nederland is de competentieschaal voor ouders nog niet 

gevalideerd.  

 

Statistische analStatistische analStatistische analStatistische analyseyseyseyse    

Gegevens worden geanalyseerd met behulp van SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Voor de beschrijvende statistiek wordt gebruik gemaakt van chi-kwadraat toetsen en t-

toetsen. Verschillen tussen groepen in scores op kindgedrag, opvoedingsstijl en oudercompetentie 

worden geanalyseerd met behulp van onafhankelijke t-toetsen. Analyses voor verschillen binnen 

groepen in scores op kindgedrag, opvoedingsstijl en oudercompetentie worden gedaan met  gepaarde 

t-toetsen. De lange termijn effecten worden geanalyseerd door middel van mixed between-within 

subjects analysis of variance (ANOVA).  

 

RESULTATENRESULTATENRESULTATENRESULTATEN    

    

Demografische kenmerkenDemografische kenmerkenDemografische kenmerkenDemografische kenmerken    

Uit chi-kwadraat en onafhankelijke t-toets analyses blijkt dat er geen significante verschillen 

zijn tussen de experimentele en de controlegroep op bepaalde demografische gegevens als relatie tot 

het kind, gezinssituatie, opleidingsniveau, leeftijd van het kind en aantal kinderen in het gezin bij de 

voormeting (tabel 1). De experimentele en controlegroep verschillen significant wat betreft sekse van 

het kind (Chi² = 9.47; df = 1; p < .01); in de experimentele groep zitten meer jongens dan in de 

controlegroep. 

Correlaties met de voormetinggegevens tonen dat in de experimentele groep 

oudercompetentie significant correleert met leeftijd van het kind (r = .27; p < .10), kindgedrag (r =  

-.38; p < .05),  opleidingsniveau (r = .44; p < .01) en opvoedingsvaardigheden (r = -.35; p < .05). 

Ouders voelen zich competenter in de opvoeding naarmate kinderen ouder zijn, minder 

probleemgedrag vertonen, het opleidingsniveau van ouders hoger is en ouders mindere disfunctionele 

opvoedingspatronen hanteren. Bij de experimentele groep is er ook een significante correlatie tussen 

opleidingsniveau en kindgedrag (r = -.41 ; p < .05) en tussen aantal kinderen in een gezin en 

opvoedingsvaardigheden (r = -.28 ; p < .10). Kinderen vertonen minder gedragsproblemen naarmate 

ouders een hoger opleidingsniveau hebben. Het disfunctionele opvoedingsgedrag neemt af naarmate
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Tabel 1. Demografische kenmerken experimenTabel 1. Demografische kenmerken experimenTabel 1. Demografische kenmerken experimenTabel 1. Demografische kenmerken experimentele groep en controlegroeptele groep en controlegroeptele groep en controlegroeptele groep en controlegroep    

    

 

 

Experimentele groep 

 

(n=41) 

  

Controlegroep 

 

(n=34) 

  

Chi² 

 

Variabele   n %      n %   

 

Sekse van het kind 

   

     9.47* 

 Jongen 30 73.2    11 34.4   

 Meisje 11 26.8    21 65.6   

 

Relatie tot het kind 
      

 

    .44ƅ 

 Moeder 37 90.2    28 82.4   

 Vader 4   9.8      6 17.6   

 

Gezinssituatie 
      

  

  1.10ƅ 

 Regulier gezin 33 80.5    30 88.2   

 Stiefgezin   1   2.4      1   2.9   

 Eenoudergezin 7 17.1      3   8.8   

 

Opleidingsniveauª 
      

 

    .000 

 Laag 28 68.3    22 68.8   

 Hoog 13 

 

31.7 

 
 

  10 

 

31.3 

 
 

 

 

 

   

   

T-toets      

 

Variabele n M SD  n M SD  t-waarde 

 

Leeftijd van het kind 

 

 

41 

 

7.10 

  

2.58 

  

33 

 

7.82 

 

2.38 

  

-1.24 

 

Aantal kinderen in het gezin 

 

 

41 

 

2.32 

  

  .82 

  

34 

 

2.56 

 

.93 

  

-1.20 

 

Noot.   Chi² = chi-kwadraat toets 

ª Laag = basisonderwijs, lager en middelbaar beroepsonderwijs en middelbaar algemeen onderwijs. Hoog = 

voortgezet algemeen onderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.  

ƅ Eén of meerdere cellen hebben een waarde kleiner dan 5. 

* p < .05 

 

een gezin uit meer kinderen bestaat. Bij de controlegroep is er een significante correlatie tussen 

probleemgedrag en oudercompetentie (r = -.35; p < .10). Ouders voelen zich competenter in de 

opvoeding naarmate kinderen minder probleemgedrag vertonen (bijlage 3).  

    

Vergelijking van kindVergelijking van kindVergelijking van kindVergelijking van kind---- en oudergedrag tussen de groepen bij voormeting en oudergedrag tussen de groepen bij voormeting en oudergedrag tussen de groepen bij voormeting en oudergedrag tussen de groepen bij voormeting    

De experimentele en de controlegroep zijn vergeleken op probleemgedrag bij kinderen, disfunctioneel 

opvoedgedrag en oudercompetentie bij de voormeting. Uit onafhankelijke t-toets analyses blijkt dat de 

totaalscore op de kindgedragvragenlijst van de experimentele groep (M = 15.50; SD = 5.90) significant 
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Tabel 2. Vergelijking tussen experimentele groep en contrTabel 2. Vergelijking tussen experimentele groep en contrTabel 2. Vergelijking tussen experimentele groep en contrTabel 2. Vergelijking tussen experimentele groep en controlegroep bij voormeting op olegroep bij voormeting op olegroep bij voormeting op olegroep bij voormeting op 

kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal ouderskindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal ouderskindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal ouderskindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal ouders    

    

   

Experimentele groep 

 

(n = 41) 

 

  

Controlegroep 

 

(n = 34) 

 

  

t-toets 

  T0  T0   

 Vragenlijst n M SD        n M SD   t-waarde 

 

Kindgedragvragenlijst 

         

 Totale score 36 15.50 5.90  33   8.45   5.45     5.14* 

 Emotionele problemen 39   3.67 2.62    34   1.85   1.62        3.61* 

 Gedragsproblemen 40   3.13 1.76  33   1.39   1.50     4.47* 

 Hyperactiviteits- 

Problemen 

38   5.97 2.84  34   3.76   2.80     3.32* 

 Problemen met 

Leeftijdsgenoten 

39   2.59 2.02  34   1.38   1.48     2.88* 

 Prosociaal gedrag 39   6.31 2.67  34   7.62   2.26   -2.25* 

 

Opvoedingsstijlschaal 

         

 Totale score 41   3.74   .35  34   3.64     .33     1.33 

 Permissiviteit 41   3.41   .65  33   3.34     .71       .47 

 Overreageren 41   3.81   .66  33   3.62     .62     1.23 

 Breedsprakigheid 41   4.23   .65  34   4.12     .60       .79 

 

Competentieschaal ouders 

         

 Totale score 39 63.41 7.74  31 68.87 10.38   -2.44* 

 Tevredenheid 40 37.70 5.97  33 38.85   6.34   -0.80 

 Zelfeffectiviteit 39 25.49 3.72  32 29.94   4.53   -4.55* 

   Noot. T0 = voormeting. 

   * p < .05. 

 

hoger is (t = 5.14; p < .05) dan de totaalscore van de controlegroep (M = 8.45; SD = 5.45). Ook op alle 

subschalen van de kindgedragvragenlijst zijn er significante verschillen tussen beide groepen. Bij de 

voormeting rapporteerden ouders uit de experimentele groep meer probleemgedrag bij hun kind dan 

ouders uit de controlegroep. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen op de 

opvoedingsstijlschaal. De totale score van de experimentele groep (M = 63.41; SD = 7.74) op de 

competentieschaal voor ouders is significant lager dan de totale score van de controlegroep (M = 

68.87; SD = 10.38); t = -2.44; p < .05. De subschaal tevredenheid verschilt niet significant voor beide 

groepen, de subschaal zelfeffectiviteit wel (tabel 2). Bij de voormeting voelden ouders uit de 

experimentele groep zich minder competent wat betreft de opvoeding dan ouders uit de 

controlegroep. 

Gezien de bevinding dat de groepen significant verschilden op sekse van het kind, zijn er 

ANOVA´s en MANOVA´s uitgevoerd over de kindgedragvragenlijst, de opvoedingsstijlschaal en de 
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competentieschaal voor ouders met conditie en sekse van het kind als hoofdeffecten. Hieruit bleek dat 

er geen significant hoofdeffect was van sekse op de totaalscores van de kindgedragvragenlijst, F  (1, 

63) = 1.40, p = .24, opvoedingsstijlschaal, F  (1, 64) = .12, p = .74 en competentieschaal voor ouders, 

F  (1, 64) = 1.06, p = .31. Op de subschaal prosociaal gedrag van de kindgedragvragenlijst is het 

hoofdeffect op sekse significant, F (1, 62) = 4.26, p < .05. Er was een significant hoofdeffect van 

conditie op de kindgedragvragenlijst F  (1, 63) = 19.60, p < .001 en op de competentieschaal voor 

ouders F  (1, 64) = 6.83, p < .05. Het hoofdeffect van conditie op de opvoedingsstijlschaal bereikte 

geen statistische significantie, F  (1, 64) = 2.24, p = .14. Om er zeker van te zijn dat sekse geen 

invloed had op de scores van de kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal 

voor ouders, zijn er ANOVA´s en MANOVA´s uitgevoerd met alleen conditie als hoofdeffect. Uit deze 

analyses komt naar voren dat het effect van conditie vergelijkbaar is met het effect van conditie uit de 

analyses met conditie en sekse als hoofdeffect (bijlage 4). Sekse van het kind heeft geen invloed op de 

totaal scores van de kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal voor ouders.  

 

VerscVerscVerscVerschil in voorhil in voorhil in voorhil in voor---- en vervolgmeting bij de experimentele groep en vervolgmeting bij de experimentele groep en vervolgmeting bij de experimentele groep en vervolgmeting bij de experimentele groep    

Van de experimentele groep (n = 41) wilden 8 ouders 6 maanden na afloop van de training 

geen vragenlijst invullen. Om zeker te weten dat er geen verschillen bestonden tussen de groep die 

was uitgevallen voor het verdere onderzoek (n=8) en de overgebleven experimentele groep (n=33), is 

er een serie van onafhankelijke t-toetsen en chi-kwadraat toetsen uitgevoerd. Er zijn geen significante 

verschillen gevonden tussen ouders die aan het onderzoek bleven deelnemen en ouders die waren 

uitgevallen op de demografische gegevens en op de scores van de kindgedragvragenlijst en 

opvoedingsstijlschaal bij de voormeting. Op de totale score van de competentieschaal voor ouders 

verschilden de experimentele groep (M = 64.71, SD = 7.68) en de uitvalgroep (M = 58.38, SD = 5.95) 

wel significant (t(37) = 2.16, p < .05) bij de voormeting. Ouders uit de uitvalgroep voelden zich minder 

competent in de opvoeding dan ouders uit de experimentele groep die aan het onderzoek bleven 

meedoen (bijlage 5). 

Er is onderzocht in welke mate de voor- en vervolgmeting van de experimentele groep op 

probleemgedrag van kinderen, opvoedingsvaardigheden en oudercompetentie verschilden. Voor een 

vergelijking van scores over tijd zijn er gepaarde t-toetsen uitgevoerd op de data van de experimentele 

groep. Het probleemgedrag van het kind is bij de vervolgmeting (M = 13.21, SD = 6.73) significant 

lager (t(27) = 2.34, p < .05) dan bij de voormeting (M = 16.21, SD = 6.34) met een effectgrootte van 

.46.  Ook de subschalen emotionele problemen en gedragsproblemen van de kindgedragvragenlijst 

zijn significant afgenomen (tabel 3). De totale score op de opvoedingsstijlschaal is bij de vervolgmeting 

(M = 3.04, SD =.55) significant lager dan bij de voormeting (M = 3.70, SD = .36, t(32) = 5.95, p 
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<.001), net als alle subschalen. De effectgrootte van de totale score op de opvoedingsstijlschaal is 

1.45. Bij de vervolgmeting (M = 72.23, SD = 9.94) is de totale score op de competentieschaal voor 

ouders significant toegenomen ten opzichte van de totale score bij de voormeting (M = 64.77, SD = 

7.81, t(29) = -4.50, p <.001) met een effectgrootte van .84. Ook de subschalen tevredenheid en 

zelfeffectiviteit van de competentieschaal voor ouders zijn significant toegenomen na 6 maanden. 

Ouders rapporteerden 6 maanden na de training Triple P minder probleemgedrag bij hun kind, 

hanteerden minder disfunctionele opvoedingspatronen en voelden zich competenter wat betreft de 

opvoeding dan voor deelname aan de training.  

 

Verschil in Verschil in Verschil in Verschil in voorvoorvoorvoor---- en vervolgmeting bij de controlegroep en vervolgmeting bij de controlegroep en vervolgmeting bij de controlegroep en vervolgmeting bij de controlegroep    

Tien van de 34 ouders uit de controlegroep hebben niet nogmaals de vragenlijst ingevuld na 6 

maanden. Er is een serie van onafhankelijke t-toetsen en chi-kwadraat toetsen uitgevoerd om te 

controleren of er verschillen waren tussen de groep die was uitgevallen voor het verdere onderzoek 

(n=10) en de overgebleven controlegroep (n=24). Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen 

ouders die aan het onderzoek bleven meedoen en ouders die waren uitgevallen, op de demografische 

gegevens en op de totaal scores van de kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en 

oudercompetentieschaal bij de eerste meting. De controlegroep (M = 2.17, SD = 1.76) scoorde 

significant hoger op de subschaal emotionele problemen van de kindgedragvragenlijst (t(31) = 2.35, p 

< .05) dan de uitvalgroep (M = 1.10, SD = .88). Ook was er een significant verschil tussen ouders die 

aan het onderzoek bleven meedoen (M = 3.16, SD = .52) en ouders die waren uitgevallen (M = 3.75, 

SD = .92), op de subschaal permissiviteit van de opvoedingsstijlschaal (t(31) = -2.34, p < .05). Ouders 

die in de controlegroep bleven, rapporteerden meer emotionele problemen bij hun kind en waren 

minder permissief dan ouders uit de uitvalgroep (bijlage 6). 

De scores van de controlegroep op de kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en 

competentieschaal voor ouders op de voormeting zijn vergeleken met de scores op de vervolgmeting. 

Voor een vergelijking van scores over tijd zijn er gepaarde t-toetsen uitgevoerd op de data van de 

controlegroep. Alleen op de subschaal problemen met leeftijdsgenoten van de kindgedragvragenlijst is 

een significant verschil (t(23) = -2.41, p < .05) tussen voormeting (M = 1.50, SD = 1.53) en 

vervolgmeting (M = 2.38, SD = 2.02) gevonden, met een effectgrootte van -.50 (tabel 3). Bij de 

vervolgmeting rapporteerden ouders dat hun kind meer problemen had met leeftijdsgenoten dan bij de 

voormeting. In de controlegroep waren de verschillen over tijd niet significant en daarnaast waren de 

effectgroottes kleiner dan in de experimentele groep. De effectgroottes op de kindgedragvragenlijst en 

op de competentieschaal voor ouders waren zelfs negatief (tabel 3).   
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Tabel 3. Vergelijking tussen voorTabel 3. Vergelijking tussen voorTabel 3. Vergelijking tussen voorTabel 3. Vergelijking tussen voor---- en vervolgmeting op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal ouders bij  experimentele groep en  en vervolgmeting op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal ouders bij  experimentele groep en  en vervolgmeting op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal ouders bij  experimentele groep en  en vervolgmeting op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal ouders bij  experimentele groep en 

bij controlegroepbij controlegroepbij controlegroepbij controlegroep    

    

   

Experimentele groep 

(n=33) 

 

T-toets 

 

Effect- 

grootte 

  

Controlegroep  

(n=24) 

 

  

T-toets 

 

Effect- 

grootte 

  T0 T1    T0 T1   

 Vragenlijst M SD M SD  t-waarde Cohen’s d       M SD M SD t-waarde Cohen’s d 

 

Kindgedragvragenlijst 

             

 Totale score 16.21 6.34 13.21 6.73    2.34*   .46    8.91    5.77 10.61    6.27 -1.94 -.28 

 Emotionele problemen   3.87 2.62   3.00 2.57    2.32*   .34    2.17    1.76   2.63    1.97 -1.47 -.25 

 Gedragsproblemen   3.06 1.84   2.23 1.80    2.37*   .46    1.39     1.64   1.91    1.73 -1.47 -.31 

 Hyperactiviteits- 

problemen 

  6.13 3.03   5.63 2.85    1.10   .17    3.75    2.97   3.54    2.73     .58   .07 

 Problemen met 

leeftijdsgenoten 

  2.72 2.14   2.06 1.92    1.73   .33    1.50    1.53   2.38    2.02 -2.41* -.50 

 Prosociaal gedrag   6.52 2.71   6.77 2.05  -0.75   .11    7.46    2.50   7.42    2.36     .11 -.02 

 

Opvoedingsstijlschaal 

             

 Totale score   3.70   .36   3.04   .55    5.95* 1.45    3.59      .25   3.38      .52   1.80   .55 

 Permissiviteit   3.33   .68   2.65   .66    5.58* 1.01    3.16      .52   3.03      .57   1.07   .24 

 Overreageren   3.76   .67   3.07   .88    4.21*   .89    3.63      .60   3.54      .68     .52   .14 

 Breedsprakigheid   4.21   .62   3.43   .77    4.43* 1.12    4.23      .54   4.04      .87   1.13   .27 

 

Competentieschaal ouders 

             

 Totale score 64.77 7.81 72.23 9.94  -4.50*   .84  69.40 10.98 67.40 11.70     .99 -.18 

 Tevredenheid 38.66 5.82 41.34 5.71  -2.58*   .46  38.81   7.09 37.19   8.50   1.23 -.21 

 Zelfeffectiviteit 25.77 3.81 30.63 4.80  -6.48* 1.13  30.10   4.64 29.70   4.51     .41 -.09 

            Noot  T0 = voormeting;  T1 = vervolgmeting. 

    * p < .05. 
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Tabel 4. InteractieTabel 4. InteractieTabel 4. InteractieTabel 4. Interactie----effecten tussen experimentele groep en controlegroep over tijd op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaaeffecten tussen experimentele groep en controlegroep over tijd op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaaeffecten tussen experimentele groep en controlegroep over tijd op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaaeffecten tussen experimentele groep en controlegroep over tijd op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal l en competentieschaal l en competentieschaal l en competentieschaal 

oudersoudersoudersouders    

    

   

Experimentele groep 

(n=33) 

  

Controlegroep  

(n=24) 

 

  

Mixed between-within 

subjects ANOVA 

  T0 T1  T0 T1   

 Vragenlijst M SD M SD        M SD M SD F (df, df) p 

 

Kindgedragvragenlijst 

           

 Totale score 16.21 6.34 13.21 6.73    8.91    5.77 10.61    6.27    8.38  (1, 49) .006** 

 Emotionele problemen   3.87 2.62   3.00 2.57    2.17    1.76   2.63    1.97    6.83  (1, 53) .01* 

 Gedragsproblemen   3.06 1.84   2.23 1.80    1.39     1.64   1.91    1.73    7.06  (1, 52) .01* 

 Hyperactiviteits- 

problemen 

  6.13 3.03   5.63 2.85    3.75    2.97   3.54    2.73      .23  (1, 52) .63 

 Problemen met 

leeftijdsgenoten 

  2.72 2.14   2.06 1.92    1.50    1.53   2.38    2.02    8.05  (1, 54) .006** 

 Prosociaal gedrag   6.52 2.71   6.77 2.05    7.46    2.50   7.42    2.36      .34  (1, 53) .56 

 

Opvoedingsstijlschaal 

           

 Totale score   3.70   .36   3.04   .55    3.59      .25   3.38      .52    7.31  (1, 55) .009** 

 Permissiviteit   3.33   .68   2.65   .66    3.16      .52   3.03      .57    9.37  (1, 54) .003** 

 Overreageren   3.76   .67   3.07   .88    3.63      .60   3.54      .68    5.97  (1, 54) .02* 

 Breedsprakigheid   4.21   .62   3.43   .77    4.23      .54   4.04      .87    5.62  (1, 55) .02* 

 

Competentieschaal ouders 

           

 Totale score 64.77 7.81 72.23 9.94  69.40 10.98 67.40 11.70  13.03  (1, 48) .001** 

 Tevredenheid 38.66 5.82 41.34 5.71  38.81   7.09 37.19   8.50    6.66  (1, 51) .01* 

 Zelfeffectiviteit 25.77 3.81 30.63 4.80  30.10   4.64 29.70   4.51  18.75  (1, 48) .000*** 

                     Noot.  T0 = voormeting; T1 = vervolgmeting; ANOVA = analysis of variance  

                    * p < .05.    ** p < .01.    *** p < .001.        
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Vergelijking tussen de groepen over tijdVergelijking tussen de groepen over tijdVergelijking tussen de groepen over tijdVergelijking tussen de groepen over tijd    

 Er is onderzocht in welke mate de experimentele en de controlegroep verschilden over tijd op 

probleemgedrag bij kinderen, opvoedingsvaardigheden en oudercompetentie. Er zijn mixed between-

within subjects ANOVA´s uitgevoerd voor een vergelijking tussen de groepen over tijd. Uit de analyses 

komt naar voren dat er een significant tijd x conditie interactie-effect is op de totale score van de 

kindgedragvragenlijst, F (1, 49) = 8.38, p < .01. Ouders uit de experimentele groep rapporteerden na 

6 maanden significant minder probleemgedrag bij hun kind als gevolg van de interventie (M = 16.21; 

SD = 6.34, M = 13.21; SD = 6.73). Op de subschalen emotionele problemen, gedragsproblemen en 

problemen met leeftijdsgenoten van de kindgedragvragenlijst is het tijd x conditie interactie-effect ook 

significant (tabel 4). Er was een statistisch significant tijd x conditie interactie-effect op de totaalscore 

van de opvoedingsstijlschaal, F (1, 55) = 7.31, p < .01 en van de competentieschaal voor ouders, F (1, 

48) = 13.03, p < .01. Na 6 maanden was er een significante afname van disfunctioneel opvoedgedrag 

(M = 3.70; SD = .36, M = 3.04; SD = .55) en een significante toename van competent ouderschap (M = 

64.77; SD = 7.81, M = 72.23; SD = 9.94) voor ouders uit de experimentele groep. Ook voor alle 

subschalen van de opvoedingsstijlschaal en de competentieschaal voor ouders was het tijd x conditie 

interactie-effect significant (tabel 4). 

    

DISCUSSIEDISCUSSIEDISCUSSIEDISCUSSIE    

  

Het huidige onderzoek had als doel om de effectiviteit van de groepstraining Triple P niveau 4 

op de lange termijn te onderzoeken in de Nederlandse populatie. Er is onderzocht wat het effect is van 

Triple P op gedragsproblemen van kinderen en op opvoedingsvaardigheden en ervaren competentie 

van ouders. Zes maanden nadat ouders de Triple P niveau 4 training hebben gevolgd, rapporteren ze 

minder probleemgedrag bij hun kinderen, vertonen ze minder disfunctioneel oudergedrag en voelen ze 

zich competenter in de opvoeding dan ouders die de training niet hebben gevolgd. Deze studie laat 

zien dat Triple P effectief is na 6 maanden. Deze resultaten zijn consistent met het groeiende bewijs 

dat Triple P een effectief programma is, ook op de lange termijn (Leung et al., 2003; Sanders, Turner, & 

Markie-Dadds, 2002; Thomas & Zimmer-Gembeck, 2007).  

De gegevens van ouders uit de experimentele groep zijn vergeleken met data van ouders uit de 

controlegroep. Ouders werden geselecteerd voor de controlegroep als ze disfunctionele 

opvoedingspatronen hanteerden en geen contact hadden met een hulpverleningsinstantie. Ouders uit 

de controlegroep rapporteerden significant minder probleemgedrag bij hun kind en voelden zich 

competenter wat betreft de opvoeding dan ouders uit de experimentele groep. Hierdoor moeten 

hypothese 1a en 1c; dat de experimentele en de controlegroep op de voormeting niet van elkaar 
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verschillen op probleemgedrag van kinderen en oudercompetentie, verworpen worden. Ouders uit de 

experimentele groep vertoonden in gelijke mate disfunctioneel opvoedingsgedrag als ouders uit de 

controlegroep. De hypothese (1b) dat beide groepen niet significant verschillen op 

opvoedingsvaardigheden is hiermee bevestigd. 

Zes maanden na de Triple P training hanteerden ouders uit de experimentele groep minder 

disfunctionele opvoedingspatronen, voelden zij zich competenter in de opvoeding en vertoonde hun 

kind minder probleemgedrag dan voor de training. De tweede hypothese wordt helemaal (2a, 2b en 2c) 

bevestigd. Dit komt overeen met de resultaten uit het onderzoek van Van Breukelen (2007). Bij de 

vervolgmeting rapporteerden ouders uit de controlegroep dat hun kind meer problemen had met 

leeftijdsgenoten dan bij de voormeting. De hypothese dat er bij de controlegroep geen verschillen zijn 

tussen de voor- en vervolgmeting op probleemgedrag van kinderen (3a), moet worden verworpen. 

Hypothese 3b en 3c worden bevestigd; opvoedingsvaardigheden en oudercompetentie verschillen niet 

significant tussen de twee metingen. Ouders uit de controlegroep rapporteerden geen significante 

verbeteringen  of verslechteringen op disfunctioneel opvoedgedrag en oudercompetentie. 

 De vierde hypothese was dat de experimentele groep en controlegroep significant zouden 

verschillen over tijd op (4a) probleemgedrag van kinderen, (4b) opvoedingsvaardigheden en (4c) 

oudercompetentie. Ouders uit de experimentele groep rapporteerden na 6 maanden minder 

probleemgedrag bij hun kind, hanteerden minder disfunctionele opvoedingspatronen en voelden zich 

meer competent in de opvoeding dan ouders uit de controlegroep. De hypothese wordt geheel 

bevestigd (4a, 4b en 4c).  

 

Een opvallende bevinding in dit onderzoek is dat ouders uit de experimentele groep veel meer 

probleemgedrag bij hun kind rapporteerden dan ouders uit de controlegroep, terwijl ouders uit beide 

groepen wel een verhoogde score hadden op de opvoedingsstijlschaal. Een verklaring hiervoor zou 

kunnen zijn dat ouders zich niet bewust zijn van hun disfunctioneel opvoedingsgedrag zolang hun 

kind geen probleemgedrag vertoont en pas wanneer hun kind zich problematisch gaat gedragen, ze 

zich hier bewust van worden en dan opvoedingsondersteuning gaan zoeken. Er is hier nog weinig over 

bekend. Voor deze veronderstelling is verder onderzoek nodig. 

Daarnaast viel het op dat de experimentele groep voornamelijk bestond uit jongens, terwijl er 

in de controlegroep veel meer meisjes zaten. In dit onderzoek bleek na analyses dat sekse van het kind 

geen invloed had op het totale probleemgedrag van het kind, opvoedingsvaardigheden en competentie 

van ouders. In het onderzoek van Leung en anderen (2003) was er op de subschalen 

gedragsproblemen en hyperactiviteit van de kindgedragvragenlijst invloed van sekse. De 

onderzoekgroep van Leung en anderen (2003) bestond uit Chinese ouders; de verschillende resultaten 
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over de invloed van sekse van het kind zouden verklaard kunnen worden door de verschillen tussen de 

Nederlandse en Chinese cultuur. Een andere verklaring zou het verschil in leeftijd van de kinderen 

kunnen zijn; kinderen in het onderzoek van Leung en anderen (2003) waren gemiddeld jonger (M = 

4.23; SD = 1.06) dan kinderen uit deze studie (M = 7.42; SD = 2.50). Het is daarom van belang dat 

sekse en leeftijd van het kind altijd wordt gerapporteerd in onderzoeken.   

 

BeperkingenBeperkingenBeperkingenBeperkingen    

Een beperking van het huidige onderzoek is de kleine onderzoeksgroep. Veel ouders die de 

vragenlijst hadden ingevuld voldeden niet aan de criteria voor deelname aan het onderzoek; ouders 

hanteerden geen disfunctioneel opvoedgedrag. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat veel ouders die 

wel disfunctionele opvoedingspatronen hanteren en problemen ervaren met de opvoeding de 

vragenlijst niet hebben ingevuld. Door de selectiecriteria te hanteren was er wel een zuivere 

onderzoeksgroep en waren de experimentele en de controlegroep op dit belangrijke kenmerk 

vergelijkbaar.  

Een andere beperking van dit onderzoek is dat 24% van de onderzoeksgroep is uitgevallen en 

niet heeft meegedaan aan de vervolgmeting. Hoewel ouders uit de experimentele groep die waren 

uitgevallen gelijk waren op de demografische kenmerken, voelden ze zich minder competent in de 

opvoeding dan ouders uit de experimentele groep die aan het onderzoek bleven meedoen. Ouders uit 

de experimentele groep die aan het onderzoek bleven meedoen voelden zich 6 maanden na de Triple P 

training competenter in de opvoeding dan voor de training. Onduidelijk is welke gevolgen dit zou 

hebben gehad voor de uiteindelijke resultaten van dit onderzoek. Het zou kunnen zijn dat ouders uit 

de experimentele groep die waren uitgevallen zich na 6 maanden ook meer competent zouden voelen 

in de opvoeding. Een andere mogelijkheid is dat de gemiddelde score op de competentieschaal voor 

ouders juist was gedaald wanneer deze ouders aan het onderzoek mee blijven waren doen. Ouders uit 

de controlegroep die waren uitgevallen waren gelijk op de demografische kenmerken, maar 

rapporteerden minder emotionele problemen bij hun kind en waren permissiever in hun 

opvoedingsstijl dan ouders uit de controlegroep die aan het onderzoek bleven meedoen. Deze 

bevindingen belichten het belang voor het ontwikkelen van strategieën waarmee het uitvalpercentage 

verlaagd zou kunnen worden. Persoonlijk contact met ouders is een voorbeeld van een strategie 

waarmee het uitvalpercentage mogelijk verlaagd zou kunnen worden.  

Het huidige onderzoek is gebaseerd op zelfrapportage data van de ouders. Hoewel de 

perceptie van de ouders erg belangrijk is, is het wenselijk om data van andere, meer neutrale 

informatiebronnen toe te voegen, zoals leraar- en observatierapportage. Dit punt moet in verder 

onderzoek meegenomen worden.  
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Verder onderzoekVerder onderzoekVerder onderzoekVerder onderzoek    

Er is al veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het programma Triple P. Bij veel van de 

onderzoeken was Sanders, de ontwikkelaar van het programma, betrokken (Sanders, 2003; Sanders, 

Bor & Morawska, 2007; Sanders, Markie-Dadds, Tully & Bor, 2000; Sander, Turner & Markie-Dadds, 

2002). Het is wenselijk dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de effectiviteit op lange termijn van 

Triple P door andere, onafhankelijke onderzoekers.   

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een quasi-experimenteel ontwerp met een 

experimentele en een controlegroep. Door de experimentele groep te vergelijken met een 

controlegroep waren tussentijdse veranderingen in kind- en oudergedrag niet toe te schrijven aan 

verandering over tijd en konden de resultaten van de experimentele groep worden toegeschreven aan 

de training Triple P. Een volgende stap is om te onderzoeken of bij een gerandomiseerd experimenteel 

onderzoek dezelfde resultaten worden behaald. Daarnaast komt uit onderzoek van Zubrick en anderen 

(2005) dat Triple P niveau 4 na 1 en 2 jaar nog steeds effectief is. Het zou interessant zijn om te 

onderzoeken of de resultaten ook blijvend zijn na 1 en 2 jaar in de Nederlandse populatie. 

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat in de Nederlandse populatie de groepstraining 

Triple P niveau 4 effectief is op lange termijn (6 maanden na de interventie); probleemgedrag bij 

kinderen is afgenomen, disfunctioneel oudergedrag is verminderd en competent ouderschap is 

toegenomen. Verder onderzoek, met een grotere onderzoeksgroep, zal deze resultaten moeten 

bevestigen.  

    

AAAAbstractbstractbstractbstract    

In this study the effectiveness of the group Triple P program level 4 was evaluated in the 

Dutch population after 6 months. The sample consisted of 75 parents who used 

dysfunctional discipline styles; 41 parents in the intervention group (intervention: group 

Triple P program) and 34 parents in the control group (no intervention). Mean age of the 

children was 7.42 years (SD = 2.50). Effectiveness of the program was measured using 

mixed between-within subjects ANOVAs. Dependent measures were scores on a number of 

questionnaires administered at pre- and follow-up intervention. These were the Strengths 

and Difficulties Questionnaire (SDQ) to measure child problem behavior, the Parenting Scale 

(PS) to measure dysfunctional parenting skills and the Parenting Sense Of Competence 

(PSOC) to measure parental competence. There was a significant time x condition 

interaction-effect on the total scores of the SDQ, PS and PSOC. Six months after the 

intervention child problem behavior is significantly diminished as well as dysfunctional 

parenting skills and parental competence is increased. The group Triple P program level 4 is 

in the Dutch population after 6 months effective.  
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BIJLAGENBIJLAGENBIJLAGENBIJLAGEN    

    

Bijlage 1. Triple P in NederlandBijlage 1. Triple P in NederlandBijlage 1. Triple P in NederlandBijlage 1. Triple P in Nederland    

In Nederland staan de drie P’s van Triple P voor Positief Pedagogisch Programma. Begin 2005 is 

begonnen met een proefinvoering en werd gekozen voor de invoering van niveau 1 t/m 4 in de regio’s 

Leiden en ’s-Hertogenbosch. De proefinvoering is in juni 2006 afgerond en werd gefinancierd door 

Zorg Onderzoek Nederland (ZonMW). De coördinatie van Triple P is in handen van het Trimbos instituut 

en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en wordt ondersteund door twee regionale projectleiders. 

Daarnaast wordt er samengewerkt met professionals uit verschillende werkvelden, zoals algemeen 

maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg (thuiszorg en GGD), 

jeugdwelzijnswerk, opvoedbureaus, kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg en GGZ-instellingen 

(http://www.triplep-nederland.nl). Sinds de afronding van de proefinvoering is Triple P voor 

verschillende instellingen beschikbaar en wordt de training steeds vaker gegeven. De training Triple P 

wordt onder andere uitgevoerd in Amsterdam, Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn, Katwijk, Schijndel, 

Boxtel, Enschede en Maassluis.   

Zowel tijdens als na de proefinvoering zijn er meerdere quasi-experimentele onderzoeken 

uitgevoerd naar gedrags- en emotionele problemen van kinderen, naar opvoedingsvaardigheden en 

tevredenheid over de opvoeding van ouders en naar depressie- angst en stressklachten bij ouders. Uit 

deze onderzoeken blijkt dat Triple P ook in Nederland positieve resultaten laat zien; kinderen vertonen 

minder gedragsproblemen, emotionele problemen, hyperactiviteit, problemen met leeftijdsgenoten en 

laten meer sociaal gedrag zien. Daarnaast is het opvoedingsgedrag van de ouders verbeterd; er is een 

afname van permissiviteit, te reactief gedrag en te veel praten en ouders zijn meer tevreden over de 

opvoeding. Deze resultaten zijn gebaseerd op de rapportages van de ouders en van de uitvoerders van 

Triple P (De Graaf & Bohlmeijer, 2006; Speetjens et al., 2007). Ook hebben ouders minder last van 

depressie, angst en stress na het volgen van de training Triple P. In deze onderzoeken zijn de korte 

termijn effecten (na drie maanden) van Triple P onderzocht. Hieruit blijkt dat de resultaten van de 

groepstraining Triple P blijvend zijn (De Graaf, Onrust, & Janssens, 2007). In Nederland is echter nog 

geen onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van Triple P. 
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Bijlage 2. Brief aan ouders uit de controlegroepBijlage 2. Brief aan ouders uit de controlegroepBijlage 2. Brief aan ouders uit de controlegroepBijlage 2. Brief aan ouders uit de controlegroep    

 

Datum: oktober 2007  

      
 

    
        

Geachte ouders,  

 

Vanuit de GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen (afdeling Preventie) is gestart met een onderzoek naar 

opvoeding en problemen die ouders ervaren in het gedrag van hun kinderen. Doel van het onderzoek 

is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de problemen in het gedrag bij kinderen. Bent u 

een ouder die ervaart dat uw kind problemen heeft in zijn/haar gedrag (thuis/op school of in een club 

met vriendjes) en die wel eens behoefte heeft aan ondersteuning in de opvoeding, dan willen we u 

uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek.  

 

Om zo veel mogelijk ouders te bereiken, hebben we verschillende scholen benaderd. De school van uw 

kind heeft medewerking verleend aan het onderzoek. Via deze brief willen we u graag vragen om 

bijgevoegde vragenlijsten in te vullen. De vragen gaan over het gedrag van uw kind en over de 

opvoeding. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 20 minuten.  

 

Graag willen wij u ook vragen om mee te werken aan het vervolgonderzoek. Hiervoor zullen wij u na 6 

maanden nog eenmaal benaderen met het verzoek om de vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten 

worden dan naar u toegestuurd. U kunt kiezen of u dit per post of per e-mail wilt. De gegevens worden 

anoniem verwerkt en zijn vertrouwelijk. U kunt op elk moment van het onderzoek besluiten dat u niet 

verder meer mee wilt doen, zonder dat dit gevolgen heeft.  

 

Wij vinden het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van problemen in het gedrag 

van kinderen zodat wij in de toekomst ouders beter kunnen ondersteunen. Wij hopen dan ook dat u de 

vragenlijsten voor ons in wilt vullen. U kunt de vragenlijst in de bijgevoegde envelop doen en inleveren 

op school in de daarvoor bestemde doos, dit kan tot vrijdag 2 november 2007. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Marleen Overgaag (Universiteit Utrecht) 

Gerda Verkerk (GGZ Kinderen en Jeugd) 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Overgaag (tel: 0182-573933, e-mail: 

m.overgaag@ggzkinderenenjeugd.nl)  
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Bijlage 3. Correlaties met de voormetinggegevensBijlage 3. Correlaties met de voormetinggegevensBijlage 3. Correlaties met de voormetinggegevensBijlage 3. Correlaties met de voormetinggegevens    

 

Tabel I. Correlaties experimentele groep en controlegroepTabel I. Correlaties experimentele groep en controlegroepTabel I. Correlaties experimentele groep en controlegroepTabel I. Correlaties experimentele groep en controlegroep    

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Geslacht van het kind  1.00 -.00 .22 -.10 -.06 -.09 -.03 -.17 

2 Leeftijd van het kind   .29 1.00 .17 -.05 .12 -.00 -.23 .27* 

3 Gezinssituatie   .22 .50 1.00 -.59*** -.19 .21 .08 -.18 

4 Aantal kinderen -.39** -.09 .01 1.00 .25 -.23 -.28* .13 

5 Opleidingsniveau   .00 -.18 -.02 -.33* 1.00 -.41** -.06 .44*** 

6 Totale score 

kindgedragvragenlijst 

-.22 .01 .04 -.01 .09 1.00 .01 -.38** 

7 Totale score 

opvoedingsstijlschaal 

  .02 -.34 .04 -.10 -.10 .10 1.00 -.35** 

8 Totale score 

competentieschaal 

ouders 

-.10 .10 -.06 -.02 -.04 -.35* -.08 1.00 

 Noot.  Bovenste helft zijn de correlaties van de experimentele groep; onderste helft zijn de correlaties van de  

  controlegroep. 

  * p < .10.    ** p < .05.    *** p < .01. 
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Bijlage 4. Invloed van Bijlage 4. Invloed van Bijlage 4. Invloed van Bijlage 4. Invloed van sekse sekse sekse sekse     

 

Tabel II. Invloed van sekse voor experimentele groep en controlegroep over tijd op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal oudersTabel II. Invloed van sekse voor experimentele groep en controlegroep over tijd op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal oudersTabel II. Invloed van sekse voor experimentele groep en controlegroep over tijd op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal oudersTabel II. Invloed van sekse voor experimentele groep en controlegroep over tijd op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal ouders    

    

   

Experimentele 

groep (n=33) 

 

 

 

Controlegroep 

(n=24) 

 

(M)ANOVA 

Hoofdeffect sekse 

 

(M)ANOVA 

Hoofdeffect conditie  

(met sekse) 

 

(M)ANOVA 

Hoofdeffect conditie  

(zonder sekse) 

 

  T0 T0     

 Vragenlijst M SD M SD       F (df, df) p F (df, df) p F (df, df) p 

 

Kindgedragvragenlijst 

          

 Totale score 15.50 5.90   8.00   5.23 1.40 (1, 63) .24 19.60 (1, 63) .000*** 26.40 (1, 67) .000*** 

 Emotionele problemen   3.74 2.66   1.90   1.64   .28 (1, 62)  .60 10.45 (1, 62)  .002** 11.66 (1, 66) .001** 

 Gedragsproblemen   3.17 1.86   1.26   1.39 2.22 (1, 62)  .14 12.94 (1, 62)  .001** 18.76 (1, 66) .000*** 

 Hyperactiviteits- 

problemen 

  5.91 2.91   3.55   2.76 2.00 (1, 62)  .16   6.21 (1, 62) .02*   9.54 (1, 66) .003** 

 Problemen met 

leeftijdsgenoten 

  2.63 2.07   1.29   1.47   .50 (1, 62) .48   5.85 (1, 62) .02*   7.84 (1,66) .01* 

 Prosociaal gedrag   6.17 2.63   7.90   1.99 4.26 (1, 62) .04   3.56 (1, 62) .06   8.49 (1, 66)  .01* 

 

Opvoedingsstijlschaal 

          

 Totale score   3.75   .36   3.61     .26   .12 (1, 64) .74   2.24 (1, 64) .14   1.43 (1, 68) .24 

 Permissiviteit   3.42   .65   3.23     .53   .01 (1, 63) .92   1.25 (1, 63) .27     .87 (1, 67) .36 

 Overreageren   3.79   .66   3.65     .57   .21 (1, 63) .65     .43 (1, 63) .52     .37 (1, 67) .55 

 Breedsprakigheid   4.24   .67   4.19     .57   .06 (1, 63) .82     .13 (1, 63) .72     .05 (1, 67)  .82 

 

Competentieschaal ouders 

          

 Totale score 63.41 7.74 68.79 10.71 1.06 (1, 64) .31   6.83 (1, 64) .01*   6.36 (1, 68) .01* 

 Tevredenheid 37.92 5.87 38.36   6.45   .70 (1, 63) .41     .40 (1, 63) .53     .16 (1, 67) .70 

 Zelfeffectiviteit 25.49 3.72 29.82   4.70   .04 (1, 63) .84 15.13 (1, 63) .000*** 18.63 (1, 67) .000*** 

           Noot   T0 = voormeting; (M)ANOVA = (multivariate) analysis of variance 

           * p < .05.    ** p < .01.    *** p < .001.  
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BijlaBijlaBijlaBijlage 5. Vergelijking tussen ouders uit de experimentele groep die aan het onderzoek bleven ge 5. Vergelijking tussen ouders uit de experimentele groep die aan het onderzoek bleven ge 5. Vergelijking tussen ouders uit de experimentele groep die aan het onderzoek bleven ge 5. Vergelijking tussen ouders uit de experimentele groep die aan het onderzoek bleven 

meedoen en ouders die zijn uitgevallenmeedoen en ouders die zijn uitgevallenmeedoen en ouders die zijn uitgevallenmeedoen en ouders die zijn uitgevallen    

    

Tabel III. Demografische kenmerken experimentele groep en uitvalgroep van de experimentele groepTabel III. Demografische kenmerken experimentele groep en uitvalgroep van de experimentele groepTabel III. Demografische kenmerken experimentele groep en uitvalgroep van de experimentele groepTabel III. Demografische kenmerken experimentele groep en uitvalgroep van de experimentele groep    

    

 

 

Experimentele groep 

 

(n=33) 

 

  

Uitvallers 

 

(n=8) 

  

Chi² 

 

Variabele   n %      n %   

 

Sekse van het kind 

   

     .000ƅ  

 Jongen 24 72.7      6   75.0   

 Meisje 9 27.3      2   25.0   

 

Relatie tot het kind 
      

 

  .000ƅ 

 Moeder 30 90.9      7   87.5   

 Vader 3   9.1      1   12.5   

 

Gezinssituatie 
      

  

  .43ƅ 

 Regulier gezin 26 78.8      7   87.5   

 Stiefgezin   1   3.0      0     0.0   

 Eenoudergezin 6 18.2      1   12.5   

 

Opleidingsniveauª 
      

 

  .77ƅ 

 Laag 21 63.6     7 87.5   

 Hoog 12 

 

36.4 

 
 

   1 

 

12.5 

 
 

 

 

 

   

   

T-toets      

 

Variabele n M SD  n M SD  t-waarde 

 

Leeftijd van het kind 

 

 

33 

 

7.39 

  

2.51 

  

8 

 

5.88 

 

2.64 

  

 1.52 

 

Aantal kinderen in het gezin 

 

 

33 

 

2.27 

  

  .80 

  

8 

 

2.50 

 

.93 

  

-0.70 

 

Noot.   Chi² = chi-kwadraat toets 

ª Laag = basisonderwijs, lager en middelbaar beroepsonderwijs en middelbaar algemeen onderwijs. Hoog = 

voortgezet algemeen onderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.  

ƅ Eén of meerdere cellen hebben een waarde kleiner dan 5. 

* p < .05 
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Tabel IV. Vergelijking tussen experimentele groep en uitvalgroep van de experimentele groep bij de Tabel IV. Vergelijking tussen experimentele groep en uitvalgroep van de experimentele groep bij de Tabel IV. Vergelijking tussen experimentele groep en uitvalgroep van de experimentele groep bij de Tabel IV. Vergelijking tussen experimentele groep en uitvalgroep van de experimentele groep bij de 

voormeting op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal oudersvoormeting op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal oudersvoormeting op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal oudersvoormeting op kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal ouders    

 

   

Experimentele groep 

 

(n=33) 

 

  

Uitvallers 

 

(n=8) 

 

  

T-toets 

  T0  T0   

 Vragenlijst n M SD        n M SD   t-waarde p 

 

Kindgedragvragenlijst 

          

 Totale score 29 16.17 6.23  7 12.71 3.30     1.41 .17 

 Emotionele problemen 31   3.87  2.62    8   2.88 2.64          .96 .34 

 Gedragsproblemen 32   3.16 1.89  8   3.00 1.20       .22 .83 

 Hyperactiviteits- 

Problemen 

30   6.13 3.03  8   5.38 2.07       .67 .51 

 Problemen met 

Leeftijdsgenoten 

32   2.72 2.14  7 2.00 1.29       .85 .40 

 Prosociaal gedrag 31   6.52 2.71  8 5.50 2.51       .96 .34 

 

Opvoedingsstijlschaal 

          

 Totale score 33 3.70 .36  8 3.92   .28   -1.61 .12 

 Permissiviteit 33 3.33 .68  8 3.73   .40   -1.56 .13 

 Overreageren 33 3.76 .67  8 4.01   .64   -0.97 .34 

 Breedsprakigheid 33 4.21 .62  8 4.32   .80   -0.45 .66 

 

Competentieschaal ouders 

          

 Totale score 31 64.71 7.68  8 58.38 5.95     2.16* .04 

 Tevredenheid 32 38.66 5.82  8 33.88 5.25     2.12*  .04 

 Zelfeffectiviteit 31 25.74 3.75  8 24.50 3.67       .84 .41 

   * p < .05 
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Bijlage 6. Vergelijking tussen ouders uit de controlegroep die aan het onderzoek bleven meedoen en Bijlage 6. Vergelijking tussen ouders uit de controlegroep die aan het onderzoek bleven meedoen en Bijlage 6. Vergelijking tussen ouders uit de controlegroep die aan het onderzoek bleven meedoen en Bijlage 6. Vergelijking tussen ouders uit de controlegroep die aan het onderzoek bleven meedoen en 

ouders die zijn uitgevallenouders die zijn uitgevallenouders die zijn uitgevallenouders die zijn uitgevallen    

    

Tabel V. Demografische kenmerken controlegroep en uitvalgroep van de controlegroepTabel V. Demografische kenmerken controlegroep en uitvalgroep van de controlegroepTabel V. Demografische kenmerken controlegroep en uitvalgroep van de controlegroepTabel V. Demografische kenmerken controlegroep en uitvalgroep van de controlegroep    

    

 

 

Controlegroep 

 

(n=24) 

 

  

Uitvallers 

 

(n=10) 

  

Chi² 

 

Variabele   n %      n %   

 

Sekse van het kind 

   

     .11ƅ  

 Jongen 7 30.4      4   44.4   

 Meisje 16 69.6      5   55.6   

 

Relatie tot het kind 
      

 

  .000ƅ 

 Moeder 20 83.3      8   80.0   

 Vader 4 16.7      2   20.0   

 

Gezinssituatie 
      

  

 2.53ƅ 

 Regulier gezin 22 91.7      8   80.0   

 Stiefgezin   0   0.0      1   10.0   

 Eenoudergezin 2   8.3      1   10.0   

 

Opleidingsniveauª 
      

 

  .000ƅ 

 Laag 15 68.2     7   70.0   

 Hoog 7 

 

31.8 

 
 

   3 

 

  30.0 

 
 

 

 

 

   

   

T-toets      

 

Variabele n M SD  n M SD  t-waarde 

 

Leeftijd van het kind 

 

 

24 

 

7.92 

  

2.62 

  

9 

 

7.56 

 

1.67 

  

    .47 

 

Aantal kinderen in het gezin 

 

 

24 

 

2.42 

  

  .93 

  

10 

 

2.90 

 

.88 

  

-1.41 

 

Noot.   Chi² = chi-kwadraat toets 

ª Laag = basisonderwijs, lager en middelbaar beroepsonderwijs en middelbaar algemeen onderwijs. Hoog = 

voortgezet algemeen onderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.  

ƅ Eén of meerdere cellen hebben een waarde kleiner dan 5. 

* p < .05 
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Tabel VI. Vergelijking tussen controlegroep en uitvalgroep van de controlegroep bij de voormeting op Tabel VI. Vergelijking tussen controlegroep en uitvalgroep van de controlegroep bij de voormeting op Tabel VI. Vergelijking tussen controlegroep en uitvalgroep van de controlegroep bij de voormeting op Tabel VI. Vergelijking tussen controlegroep en uitvalgroep van de controlegroep bij de voormeting op 

kindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal ouderskindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal ouderskindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal ouderskindgedragvragenlijst, opvoedingsstijlschaal en competentieschaal ouders    

 

   

Controlegroep 

 

(n=24) 

 

  

Uitvallers 

 

(n=10) 

 

  

T-toets 

  T0  T0   

 Vragenlijst n M SD        n M SD   t-waarde p 

 

Kindgedragvragenlijst 

          

 Totale score  23  8.91    5.77  10   7.40   4.74       .73   .47 

 Emotionele problemen 24   2.17    1.76    10   1.10     .88       2.35* .03 

 Gedragsproblemen 23   1.39    1.64  10   1.40   1.17   -0.02 .99 

 Hyperactiviteits- 

Problemen 

24   3.75    2.97  10   3.80   2.49   -0.05 .96 

 Problemen met 

Leeftijdsgenoten 

24   1.50    1.53  10   1.10   1.37       .71 .48 

 Prosociaal gedrag 24   7.46    2.50  10   8.00   1.56   -0.63 .53 

 

Opvoedingsstijlschaal 

          

 Totale score 24 3.59      .25   10 3.75     .46   -1.34 .19 

 Permissiviteit 23 3.16      .52   10 3.75     .92   -2.34* .03 

 Overreageren 23 3.63      .60   10 3.61     .72       .07 .95 

 Breedsprakigheid 24 4.23      .54   10 3.84     .68     1.75 .09 

 

Competentieschaal ouders 

          

 Totale score 24 69.21 10.78  7 67.71   9.53       .33 .74 

 Tevredenheid 24 39.00   6.71  9 38.44   5.57       .22 .83 

 Zelfeffectiviteit 24 30.21   4.63  8 29.13   4.42       .58 .57 

    * p < .05 

  
   
  
  

 

    

    


