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VOORWOORD 

 

Graag presenteer ik u voorliggend artikel ter afronding van de Master Orthopedagogiek 

aan de Universiteit te Utrecht. Het afgelopen studiejaar heb ik veel tijd gestoken in het 

schrijven van mijn masterthesis. Vanuit een longitudinaal onderzoek naar zelfregulatie, 

gezinsdynamiek en probleemgedrag bij jonge kinderen, bedacht ik een naar mijn mening 

interessant onderwerp hieruit om te onderzoeken. Het bacheloronderzoek van vorig jaar was 

een aardige voorbereiding op huidig onderzoek. Met enthousiasme heb ik mezelf ermee bezig 

gehouden om uiteindelijk trots te kunnen zijn op het eindproduct. 

Omdat ik gebruik kon maken van de data die al verzameld was, heb ik voor een ander 

onderzoek data aangeleverd om toch zo mijn steentje bij te dragen aan dataverzameling. Het 

was leerzaam om de SON-R af te leren nemen, al was het leuker geweest als het met huidig 

onderzoek te maken had gehad. Nu ik zelf geen data in heb hoeven te voeren, had ik wel het 

voordeel dat ik snel aan de slag kon. 

Een speciaal dankwoord gaat uit naar mijn begeleidster dr. A. Karreman, die de tijd voor 

me nam om dingen met me door te spreken en feedback te geven en me te helpen daar 

wanneer ik er even niet meer goed uitkwam. Daarnaast wil ik mijn huisgenootje Niky Vogt 

bedanken voor haar handige tips onder andere toen ik aan de slag moest met de statistische 

analyses. Tenslotte ben ik dankbaar voor alle tips en aanmoedigingen die ik vanuit alle kanten 

kreeg.  
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ABSTRACT 

 

This study examined how self-regulation in young children relates to the externalizing 

behaviour problems they developed. At three years, self-regulation was assessed by 

questionnaires filled out by mothers and fathers. Externalizing problem behaviour was 

assessed at age three and seven, also by questionnaires filled out by both parents. A high level 

of self-regulation was associated with a low level of externalizing problems at both ages. 

Moreover, a predictive role of self-regulation was found in externalizing behaviour problems 

at the age of three. In this prediction there was also found a role of the interaction between 

self-regulation and the sex of the child. This study highlights the importance of stimulating 

children in their early development of self-regulation to prevent later problem behaviour.  

 

INLEIDING 

 

Onderzoek naar temperament kent een lange geschiedenis in de ontwikkelingspsychologie 

(Zeanah & Fox, 2004). Ongeveer 30 jaar geleden zetten de twee psychiaters Alexander 

Thomas en Stella Chess dit werk voort. Aan de hand van ouderinterviews en observaties 

toonden Chess en Thomas (zoals geciteerd in Wicks-Nelson & Israel, 2002) dat jonge baby’s 

individuele verschillen in temperament vertoonden die enigszins stabiel waren door de tijd 

heen. Ze gingen zich hierdoor afvragen of de manier van gedragen deel uitmaakt van de 

ontwikkeling van probleemgedrag. Als er eenmaal sprake is van externaliserend 

probleemgedrag, blijft dit vaak vele jaren bestaan en valt het moeilijk te controleren door 

gezondheids- en onderwijsdiensten (Miller-Lewis et al., 2006). Een sterke mate van dit 

probleemgedrag in de kindertijd is een primaire voorspeller voor latere gedragsstoornissen en 

andere antisociale gedragsproblemen (Hill, Degnan, Calkins, & Keane, 2006; Hill, Lochman, 

Coie, & Greenberg, 2004; Miller-Lewis et al., 2006). Externaliserend gedrag kan in twee 

dimensies opgesplitst worden (Bongers, Koot, Van der Ende, & Verhulst, 2004). De eerste 

vorm wordt gekenmerkt door ‘open’ gedrag, namelijk agressief en gewelddadig gedrag. 

Daarnaast bestaat er een vorm van ‘verborgen’ gedrag, welke gekarakteriseerd wordt door 

vandalisme en diefstal. Dit onderzoek richt zich op de open vorm, omdat deze meer zichtbaar 

is in de vroege kindertijd. Vroege interventie is essentieel in het voorkomen van de 

ontwikkeling van ernstige externaliserende problemen (Hill et al., 2004). Om deze reden is 

het van belang te weten te komen welke factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van deze 

problemen. In het huidige onderzoek wordt er gekeken of een bepaald aspect van 
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temperament, namelijk zelfregulatie, samenhangt met de ontwikkeling van externaliserend 

probleemgedrag bij kinderen van drie en zeven jaar en of sekse hierbij van invloed is. 

Temperament kan worden uitgelegd als aangeboren individuele verschillen in reactiviteit 

en zelfregulatie op het gebied van emotionaliteit, bewegingen en aandacht (Rothbart, 2004). 

González en collega’s (2001) vullen hierbij aan dat deze individuele verschillen van nature 

gebaseerd zijn op en beïnvloed zijn door erfelijkheid, rijping en ervaring. Reactiviteit verwijst 

naar het gehoor geven aan emotionele en activerende prikkels (Gonzáles et al, 2001; Rothbart, 

2004). Zelfregulatie houdt processen in als benadering, vermijding en aandacht, die dienen 

voor het regelen van de reactiviteit van het individu. Bij de geboorte zijn er al verschillen in 

reactiviteit aanwezig (Zeanah & Fox, 2004). Verschillen in zelfregulatie daarentegen ontstaan 

in de loop van de ontwikkeling als gevolg van verschillen in reactiviteit en 

omgevingsinvloeden. Het concept zelfregulatie heeft al verscheidene definities gekregen in de 

literatuur, afhankelijk van het theoretische perspectief waarin het onderzocht werd. In dit 

onderzoek wordt de definitie van Berger, Kofman, Livneh en Henik (2007) gehanteerd. Zij 

noemen zelfregulatie de vaardigheid om cognitie, emotie en gedrag te controleren en te 

regelen, om hierdoor een bepaald doel te bereiken en/of om zich aan te kunnen passen aan de 

cognitieve en sociale eisen van specifieke situaties.  

Zelfregulatie heeft twee basismechanismen die ten grondslag liggen aan sociaal gedrag, 

namelijk emotieregulatie en gedragsregulatie (Batum & Yagmurlu, 2007). Thompson (zoals 

geciteerd in Batum & Yagmurlu, 2007) definieert emotieregulatie als de externe en interne 

processen die verantwoordelijk zijn voor het controleren, evalueren en aanpassen van 

emotionele reacties en vooral de intensieve en tijdelijke kenmerken ervan, om een bepaald 

doel te bereiken. De aspecten die bij een effectieve emotieregulatie centraal staan, zijn 

emotioneel bewustzijn, controle van expressie en het omgaan met emoties (Zeman, Shipman, 

& Suveg, 2002). Het reguleren van emoties speelt een grote rol bij de succesvolle aanpassing 

van voorschoolse kinderen (Kalpidou, Power, Cherry, & Gottfried, 2004). De kinderen 

worden verwacht omgangsstrategieën en regels te ontwikkelen voor de geschikte uiting van 

emoties om sociale partners te kunnen worden. Gedragsregulatie komt volgens Thompson 

(zoals geciteerd in Batum & Yagmurlu, 2007) neer op het hebben van controle over impulsen, 

het kunnen onderdrukken van gedrag en aandachtsprocessen als aandacht richten en 

verschuiven. Het gaat hierbij om vaardigheden die de gedragsexpressie van impulsen en 

gevoelens regelen (Eisenberg et al., 1997). Geïnternaliseerde gedragsregels kunnen het 

gebruik van omgangsstrategieën vergemakkelijken, wanneer een kind bijvoorbeeld in een 

situatie zit waar hij of zij moeite heeft te gehoorzamen aan een bepaalde regel. 
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Emotieregulatie en gedragsregulatie zijn dus twee processen die met elkaar verbonden zijn. 

Huidig onderzoek richt zich op deze laatste vorm van regulatie. 

De ontwikkeling van zelfregulatie bij kinderen gebeurt geleidelijk (Kopp, 1982). Tussen 

de twaalf en de achttien maanden leert een kind zijn of haar gedrag te controleren. Dit omvat 

het bewustzijn van sociale eisen en de vaardigheid om bepaald gedrag te beginnen, vast te 

houden en te stoppen en mee te gaan met verzoeken van de verzorger. Rond de 24 maanden 

hebben kinderen zelfcontrole verworven, dat betekent dat het kind vaardig is in het op 

verzoek uitstellen en het beginnen te reguleren van gedrag, ook in afwezigheid van hulp van 

buitenaf. Als een kind de 36 maanden bereikt heeft, ontwikkelt het zelfregulatie of flexibiliteit 

van controle processen dat past bij de veranderende situationele eisen. Het bereiken van de 

bekwaamheid een dominante respons te kunnen onderdrukken en hiervoor in de plaats een 

subdominante respons uit te voeren, welke aangepast is aan situationele eisen, wordt gezien 

als een mijlpaal in de vroege ontwikkeling (Murray & Kochanska, 2002). De snelheid 

waarmee dit proces zich voltrekt en de mate van verdere ontwikkeling van zelfregulatie 

verschilt per kind. Eisenberg en collega’s (2000) hebben onderzoek gedaan naar individuele 

verschillen in de relatie tussen gedrags- en aandachtsregulatie en externaliserend 

probleemgedrag. Zij vonden onder andere sekseverschillen in de mate van regulatie. Zo 

hadden zeven- en negenjarige meisjes meer controle over hun aandacht en een grotere mate 

van gedragsregulatie dan jongens van die leeftijd. Ook op jongere leeftijd bestaan er al 

verschillen. Uit onderzoek van Kochanska en Knaack (2003) bleek dat meisjes op driejarige 

leeftijd hoger scoorden dan jongens op de vaardigheid een dominante respons te 

onderdrukken en hier een subdominante respons voor in de plaats uit te voeren. Vanaf 22 

maanden is gebleken dat meisjes jongens hierin overtreffen (Kochanska & Murray, 1998).  

Succesvolle socialisatie houdt onder andere de internalisatie van gedragsstandaarden in en 

de vaardigheid deze als richtlijn te gebruiken om gedrag in allerlei contexten te reguleren 

(Kalpidou Power, Cherry & Gottfried, 2004). De relatie tussen zelfregulatie en 

gedragsproblemen wordt vaak weerspiegeld door slecht geïnternaliseerde gedragsstandaarden 

(Stansbury & Zimmerman, 1999). Ouders steunen hun kinderen bij hun pogingen emoties te 

reguleren. Wanneer het niet goed mogelijk is om deze externe steun te bieden, wordt het kind 

belemmerd in de ontwikkeling van nieuwe strategieën om emoties te reguleren. Daarnaast kan 

een autoritaire opvoedingsstijl, welke gekenmerkt wordt door inflexibiliteit van de ouder in 

conflictsituaties, een indicator zijn voor spanningen in de ouder-kindrelatie. Autoritair 

opvoeden correleert positief met externaliserend gedrag en negatief met expressieve taal. De 

moeders van deze kinderen maakten minder gebruik van uitleg bij hun eisen tot 
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meegaandheid van het kind. Deze opvoedingsstijl werd meer gebruikt bij kinderen met een 

lager verbaal begripsvermogen. Een laag verbaal begrip maakt het kinderen moeilijker om 

onvermijdelijke negatieve situaties op te lossen. Dit zet een eerste stap in de richting van 

coërcief en manipulerend gedrag. Autoritair opvoeden ontlokt daarnaast ook weinig 

conversatie bij kinderen, dat hoogstwaarschijnlijk minder verbale pogingen tot 

emotieregulatie inhoudt. Uit onderzoek naar de ontwikkeling van zelfregulatie blijkt dat een 

goed functionerende ouder-kindrelatie van belang is. Bij een gebrek hieraan wordt het gevaar 

gelopen dat het kind niet door de ouders gestimuleerd wordt zelf zijn emoties te leren 

reguleren.  

Door Eisenberg & Losoya (1997) werd een verband gevonden tussen de neiging tot het 

vertonen van externaliserend probleemgedrag in de adolescentie en het afgeleid zijn en een 

gebrek aan controle op jonge leeftijd. In een onderzoek waarbij kleuters gevolgd werden tot 

ze in de derde klas zaten, was de gedragsregulatie van de kinderen direct gerelateerd aan het 

externaliserend probleemgedrag dat zij vertoonden, zoals gerapporteerd door zowel 

leerkrachten als ouders. Kinderen met meer externaliserende gedragingen hadden een lage 

mate van gedragsregulatie en een hoge intensiteit en frequentie van negatieve emoties 

(Eisenberg & Losoya, 1997; Zeman et al., 2002). Deze relatie werd zowel uit moeder- als uit 

vaderrapportages verkregen. Calkins en Dedmon (2000) vonden eenzelfde relatie. Vroeg 

externaliserend gedrag bij kinderen verwijst volgens hen vaak naar een gebrek aan controle of 

slechte regulatie. Onderzoek van Eisenberg en collega’s (2000) wees gedragsregulatie aan als 

een belangrijke voorspeller van externaliserend probleemgedrag. Daarnaast komt uit 

onderzoek van Miller-Lewis en collega’s (2006) naar voren dat op vierjarige leeftijd een 

moeilijk temperament, dat gekenmerkt wordt door een gebrek aan flexibiliteit en 

doorzettingsvermogen, een grote invloed heeft op het door de ouders gerapporteerd 

externaliserend probleemgedrag op zesjarige leeftijd. Uit onderzoek van Campbell, March, 

Pierce, Ewing en Szumowski (1991) blijkt eenzelfde verband, namelijk dat gedragingen bij 

jongens tussen de 30 en 50 maanden, die verwant zijn aan problemen met zelfcontrole, het 

aanhouden van externaliserend probleemgedrag één jaar later voorspellen wanneer dit in 

sterke mate aanwezig is in de vroege kindertijd. Tenslotte vonden Murray en Kochanska 

(2002) een significante relatie toen zij onderzochten in welke mate de variantie in 

probleemgedrag verklaard werd door zelfregulatie. Er bestaat dus bewijs dat zelfregulatie een 

verandering in externaliserend probleemgedrag kan voorspellen. Maar naast zelfregulatie 

spelen er nog meer factoren een rol, zoals de gezinsomgeving, zodat er een interactie-effect 

ontstaat (Leve, Kim, & Pears, 2005). Huidig onderzoek kijkt of sekse in interactie met 
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zelfregulatie hier ook een rol bij speelt. Voor alsnog bestaat er alleen suggestief bewijs voor 

een link tussen sekseverschillen in zelfregulatie en probleemgedrag.   

Externaliserend gedrag kan al bij hele jonge kinderen aanwezig zijn en deze problemen 

blijken stabiel te zijn in de vroege kindertijdjaren (Fagot & Leve, 1998; Kerr, Lopez, Olson, 

& Sameroff, 2004). Volgens Campbell en collega’s (1991) is er bij kinderen die veel 

externaliserend gedrag vertonen sprake van relatieve stabiliteit van dit gedrag. Wanneer de 

kinderen over een bepaalde tijd gemiddeld niet hoger of lager scoren op externaliserend 

probleemgedrag, dan wordt er gesproken van relatieve stabiliteit. Uit het onderzoek van 

Campbell en collega’s (1991) bleek dat 42 procent van de oorspronkelijk als probleemgroep 

aangewezen jongens één jaar later bij de nameting nog aanhoudende problemen had. Bij 

slechts vijf procent van de onderzochte jongens werd een hogere mate van probleemgedrag 

geconstateerd bij de nameting. Het idee van relatieve stabiliteit wordt niet door iedereen 

gesteund. Volgens Hill en collega’s (2006) toont het normale ontwikkelingspad van 

externaliserend gedrag een piek op tweejarige leeftijd en vervolgens een dalende lijn. Het is 

niet duidelijk of deze daling duidt op rangorde stabiliteit. Rangorde stabiliteit houdt in dat alle 

kinderen over een bepaalde tijd in gelijke mate hoger of lager scoren op probleemgedrag. Uit 

onderzoek van Owens en Shaw (2003) komt deze rangorde stabiliteit in externaliserend 

probleemgedrag wel naar voren bij kinderen vanaf twee jaar tot aan de schoolleeftijd.  

Tot aan de leeftijd van vier jaar doen zich geen grote verschillen voor in de mate van het 

vertonen van externaliserend probleemgedrag tussen jongens en meisjes (Smeekens et al., 

2007). Bij het naar school gaan vertonen jongens echter tot tien keer meer zoveel 

externaliserend gedrag dan meisjes. Bij kinderen die vanaf hun derde jaar gevolgd werden, 

kwam naar voren dat, vooral bij jongens, hyperactiviteit en disciplineproblemen 

moeilijkheden voorspelden op achtjarige leeftijd (Campbell et al., 1991). Ook Kerr en 

collega’s (2004) vonden in hun onderzoek dat jongens meer gedragsproblemen vertoonden 

dan meisjes. Jongens zouden mogelijk gevoeliger zijn voor dit soort probleemgedrag (Calkins 

& Dedmon, 2000). Miller-Lewis en collega’s (2006) hebben externaliserend probleemgedrag 

bij jonge kinderen onderzocht. Ongeveer twaalf tot veertien procent van de kinderen ervaart 

significante externaliserende problemen. Daarmee is het de meest voorkomende soort 

geestelijk gezondheidsprobleem bij kinderen (Bongers et al., 2004; Smeekens et al., 2007).  

De vraagstelling waar dit onderzoek zich op richt is: In hoeverre kan zelfregulatie de 

ontwikkeling van externaliserende gedragsproblemen bij kinderen voorspellen en welke 

invloed heeft de sekse van het kind hierop? Gebaseerd op de theoretische en empirische 
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literatuur over de zelfregulatie bij kinderen en het verband hiermee met externaliserend 

probleemgedrag, zijn er een vijftal onderzoeksvragen met bijbehorende hypothesen opgesteld. 

De eerste onderzoeksvraag kijkt of er sekseverschillen bestaan in de zelfregulatie op drie 

jaar en het externaliserend probleemgedrag van driejarige en zevenjarige kinderen. Vanuit de 

literatuur werd duidelijk dat meisjes op driejarige leeftijd beter hun gedrag konden reguleren 

dan jongens (Kockanska & Knaack, 2003; Kochanska & Murray, 1998). Er wordt dan ook 

verwacht dat meisjes op deze leeftijd een grotere mate van zelfregulatie bezitten. Daarnaast 

kwam uit onderzoek van Smeekens en collega’s (2007) naar voren dat er zich tot aan de 

leeftijd van vier jaar geen grote sekseverschillen voordoen in de mate van het vertonen van 

externaliserend probleemgedrag. Hierna vertonen jongens dit soort probleemgedrag tot tien 

keer meer zoveel dan meisjes. Er wordt dus geen sekseverschil hierin verwacht op driejarige 

leeftijd, maar wel op zevenjarige leeftijd. Op deze leeftijd wordt verwacht dat jongens sterker 

externaliserend probleemgedrag vertonen dan meisjes.  

Vervolgens wordt er onderzocht of er sprake is van relatieve stabiliteit en rangorde 

stabiliteit van probleemgedrag bij de kinderen op driejarige en zevenjarige leeftijd. Campbell 

en collega’s (1991) brachten naar voren dat externaliserend probleemgedrag relatief stabiel is 

door de tijd heen. Vanuit deze gegevens wordt verwacht dat er sprake is van relatieve 

stabiliteit van probleemgedrag, dus dat de problemen op zevenjarige leeftijd in dezelfde mate 

aanhouden als op driejarige leeftijd. Owens en Shaw (2003) toonden rangorde stabiliteit van 

dit probleemgedrag aan bij kinderen van twee tot ongeveer 6 jaar. Vanuit dit feit wordt 

verwacht dat er eveneens sprake zal zijn van rangorde stabiliteit van externaliserend 

probleemgedrag in huidig onderzoek. 

Als derde wordt er gekeken of er een relatie bestaat tussen zelfregulatie op drie jaar en 

externaliserend probleemgedrag op driejarige en op zevenjarige leeftijd. Menig onderzoek 

toont aan dat er een relatie bestaat tussen zelfregulatie en probleemgedrag (bv. Calkins & 

Dedmon, 2000; Eisenberg & Losoya, 1997; Murray & Kochanska, 2002; Zeman et al., 2002). 

Hierdoor wordt verwacht dat er een samenhang bestaat tussen zelfregulatie op drie jaar en 

externaliserend probleemgedrag op driejarige en op zevenjarige leeftijd. 

De volgende onderzoeksvraag kijkt of de door de ouders gerapporteerde zelfregulatie op 

driejarige leeftijd de mate van externaliserend probleemgedrag voorspelt op driejarige en 

zevenjarige leeftijd. Miller-Lewis en collega’s (2006) vonden dat een gebrek aan bepaalde 

aspecten van zelfregulatie op vierjarige leeftijd, belangrijke voorspellers van door de ouders 

gerapporteerd externaliserend probleemgedrag op zesjarige leeftijd. Campbell en collega’s 

(1991) lieten daarnaast een verband zien tussen gedragingen die verwant zijn aan problemen 
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met zelfcontrole en aanhoudend externaliserend probleemgedrag wanneer dit in sterke mate 

aanwezig is in de vroege kindertijd. Er wordt vanuit deze literatuur verwacht dat de 

gerapporteerde zelfregulatie op driejarige leeftijd een verandering in probleemgedrag van drie 

tot zeven jaar kan voorspellen. 

Tenslotte wordt er onderzocht of er sprake is van een interactie-effect tussen zelfregulatie 

en sekse in de voorspelling van externaliserend probleemgedrag op drie- en zevenjarige 

leeftijd. Aangezien hier alleen nog suggestief bewijs voor bestaat, is het niet mogelijk om een 

verwachting voor deze onderzoeksvraag op te stellen. Er wordt dus exploratief onderzoek 

gedaan naar een eventueel interactie-effect tussen zelfregulatie en sekse in de voorspelling 

van externaliserend probleemgedrag. 

 

METHODE 

 

Participanten 

Dit onderzoek is een onderdeel van een longitudinaal onderzoek van Karreman (2006). 

Huidig onderzoek maakt gebruik van de meetmomenten op driejarige en zevenjarige leeftijd. 

Er namen 73 intacte gezinnen deel aan het longitudinale onderzoek met hun eerstgeboren kind 

dat op het moment dat het onderzoek startte drie jaar oud was. Onder de kinderen bevonden 

zich 33 meisjes (45.2%) en 40 jongens (54.8%). De gemiddelde leeftijd van de moeders was 

34.5 jaar (SD = 4.1, bereik 21-46). De vaders waren gemiddeld 36.4 jaar oud (SD = 4.8, 

bereik 22-50). De vaders waren allemaal Nederlands en van de moeders had 98.7% de 

Nederlandse nationaliteit. Het merendeel van de ouders was hoog opgeleid. Bij de vaders had 

38% een HBO-opleiding en 31.6% een universitaire opleiding. Van de moeders had 32.9% 

een HBO-opleiding genoten en 25.3% een universitaire opleiding. Bij het meetmoment op 

zevenjarige leeftijd namen er 48 gezinnen opnieuw deel. Onder de kinderen bevonden zich 26 

meisjes (54.2%) en 22 jongens (45.8%). 

 

Procedure 

De deelnemende gezinnen werden gevonden via willekeurig uit het telefoonboek gekozen 

kinderdagverblijven uit een groot deel van Nederland. Van belang was dat de 

kinderdagverblijven zich zowel in steden als in dorpen bevonden. Er waren twee 

meetmomenten, waarbij de gezinnen tijdens het huisbezoek vragenlijsten kregen overhandigd. 

Zowel de vaders als de moeders werden gevraagd deze in te vullen en terug te sturen in de 
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bijgeleverde retourenveloppe. In de vragenlijsten kwamen onderwerpen als ouderschap, 

zelfregulatie en gedragsproblemen aan de orde.  

 

Meetinstrumenten 

Zelfregulatie  

De Children’s Behaviour Questionnaire (CBQ; Rothbart, Ahadi, Hershey, & Fisher, 2001) 

is een vragenlijst ontworpen voor ouders om een gedetailleerde beoordeling van het 

temperament van kinderen van drie tot zeven jaar te geven. Voor dit onderzoek werd een naar 

het Nederlands vertaalde versie van de CBQ (Majdandžić & van den Boom, 2007) afgenomen 

bij beide ouders. De lijst bestaat uit 195 items die de reacties van kinderen in verschillende 

situaties over de afgelopen zes maanden beschrijven. De items worden beantwoord aan de 

hand van een zevenpunt Likert schaal die loopt van ‘helemaal niet van toepassing’ tot 

‘volledig van toepassing’. Ook werd de ouder in de gelegenheid gesteld om het item met ‘niet 

van toepassing’ te beantwoorden wanneer het kind niet in deze situatie was geobserveerd. 

Aan de hand van vijftien schalen kunnen er uitspraken worden gedaan over temperament. Er 

werd gebruik gemaakt van de schaal ‘Inhibitory Control’ om de mate van zelfregulatie bij 

kinderen gerapporteerd door vaders en moeders vast te stellen. Deze bestaat uit 13 items 

waaronder ‘Mijn kind is niet erg voorzichtig en oplettend bij het oversteken van een straat’.  

Voor beide ouders is de betrouwbaarheid van deze schaal berekend. Bij de moeders was er 

sprake van een cronbach’s alpha van .74 en bij de vaders was deze .78. Aangezien er een 

sterke correlatie bestond tussen de rapportages van zelfregulatie door de moeders en de vaders 

(r = .63 , p < .01 ), werd het gemiddelde van de scores van beide ouders genomen om een 

score voor zelfregulatie gerapporteerd door ouders samen te stellen. 

  

Externaliserend probleemgedrag  

Een vragenlijst waarmee het externaliserend probleemgedrag gemeten kan worden is de 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997). Huidig onderzoek maakte 

gebruik van de Nederlands vertaalde versie van deze vragenlijst (Van Widenfelt, Goedhart, 

Treffers, & Goodman, 2003). De SDQ geeft het gedrag, de emoties en relaties van kinderen 

en jongeren weer en is ontwikkeld voor kinderen van vier tot en met zestien jaar. Er bestaat 

een zelfrapportage versie, een versie voor ouders en een versie voor leraren. Er komen vijf 

schalen aan bod, namelijk gedragsproblemen, emotionele symptomen, hyperactiviteit, relaties 

met leeftijdsgenoten en prosociaal gedrag, die elk uit vijf items bestaan. Deze items worden 

beantwoord aan de hand van een driepunt schaal van nul tot twee, die bestaat uit ‘niet waar’, 
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‘een beetje waar’ en ‘helemaal waar’. De mate van externaliserend probleemgedrag werd 

gemeten aan de hand van de schalen gedragsproblemen en hyperactiviteit. Voorbeelden van 

items zijn ‘Heeft vaak driftbuien of woede-uitbarstingen’ (gedragsproblemen) en ‘Rusteloos, 

overactief, kan niet lang stilzitten’ (hyperactiviteit). 

Ook voor deze schalen is voor beide ouders berekend wat de betrouwbaarheid hiervan is. 

Voor de schaal gedragsproblemen was op het eerste meetmoment bij de moeders sprake van 

een cronbach’s alpha van .71 en bij de vaders van .65. Bij de schaal hyperactiviteit bestond op 

driejarige leeftijd een cronbach’s alpha van .83 bij de moeders en .79 bij de vaders. Tussen de 

rapportages van moeders over beide schalen bestond een sterke correlatie  (r = .52, p < .01). 

Bij de vaders was er sprake van een redelijk sterke correlatie (r = .42, p < .01). Bij het 

meetmoment op zevenjarige leeftijd waren de cronbach alpha’s voor moeders en vaders op de 

schaal gedragsproblemen respectievelijk .79 en .69. Voor de schaal hyperactiviteit was op het 

tweede meetmoment de cronbach’s alpha van de moeders .82 en van de vaders .77. Er 

bestond een redelijk sterke correlatie tussen de beide schalen op zevenjarige leeftijd voor de 

moeders (r = .45, p < .01). Bij de vaders was de correlatie sterk (r = .64, p < .01). Aangezien 

er op beide meetmomenten voor vaders en voor moeders sprake was van een redelijk sterke 

tot sterke correlatie, konden de schalen gedragsproblemen en hyperactiviteit steeds 

samengenomen worden om een variabele te maken voor externaliserend probleemgedrag. 

Vervolgens werd er gekeken of er op driejarige leeftijd en op zevenjarige leeftijd significante 

correlaties bestonden tussen externaliserend probleemgedrag gerapporteerd door vaders en 

door moeders. Op het eerste meetmoment (r = .77, p < .01) en het tweede meetmoment (r = 

.66, p < .01) werden er sterke significante correlaties gevonden. Er konden tenslotte 

variabelen gemaakt worden, waarbij voor elk meetmoment de vader- en moederrapportages 

over externaliserend probleemgedrag samengenomen konden worden.  

 

RESULTATEN 

 

Sekseverschillen  

In Tabel 1 zijn de beschrijvende statistieken te vinden voor jongens en meisjes op de 

verschillende gecreëerde variabelen. Om te onderzoeken of er zich sekseverschillen voordoen 

in zelfregulatie op driejarige leeftijd en externaliserend probleemgedrag op driejarige en 

zevenjarige leeftijd is een eenweg ANOVA uitgevoerd. Het verschil in zelfregulatie tussen 

jongens (M = 5.05) en meisjes (M = 5.20) op de leeftijd van drie jaar bleek niet significant te  
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Tabel 1. 
Beschrijvende statistieken gecreëerde variabelen per sekse 

 

zijn (F(1,69) = .73, ns). Dit spreekt de  verwachting   die  hierover   vanuit  de   literatuur  

opgesteld   is   tegen.  Het   verschil   in externaliserend probleemgedrag tussen jongens       

(M = .57) en meisjes (M = .51) van drie jaar bleek net als volgens de verwachting niet 

significant te zijn (F(1,69) = .50, ns). Met zeven jaar bestond er ook geen significant verschil 

(F(1,39) = 1.28, ns) voor externaliserend probleemgedrag tussen jongens (M = .55) en meisjes 

(M = .42), dit was niet zoals verwacht werd. In Tabel 2 staan de correlaties tussen de 

verschillende gecreëerde variabelen voor jongens en meisjes weergegeven.  

 

Stabiliteit  

De verwachting dat er sprake is van rangorde stabiliteit van externaliserend 

probleemgedrag op driejarige leeftijd naar zevenjarige leeftijd, wordt getoetst aan de hand van 

de Pearson correlatietest. Hier komt uit naar voren dat er een significante positieve correlatie 

tussen bestaat (r = .61, p < .001). Om te bekijken of er eveneens zoals verwacht sprake is van 

stabiliteit in gemiddelden wordt er een gepaarde T-toets uitgevoerd. Deze analyse geeft geen 

significant verschil (t(40) = .47, ns) aan tussen externaliserend probleemgedrag op drie jaar 

(M = .50) en op zeven jaar (M = .48), Dit houdt in dat het probleemgedrag inderdaad in 

dezelfde mate aanhoudt en de verdeling tussen de kinderen hetzelfde blijft op de leeftijd van 

drie tot zeven jaar. Kinderen die op driejarige leeftijd hoog scoorden op externaliserend 

probleemgedrag, scoorden dus over het algemeen ook hoger op zevenjarige leeftijd. Bij 

kinderen met een lage score hierop op drie jaar, was de score op zeven jaar over het algemeen 

ook laag.  

 

Pearson correlatietest 

Vervolgens is er onderzocht of er een verband bestaat tussen zelfregulatie van kinderen op 

driejarige leeftijd en het vertonen van externaliserend probleemgedrag op respectievelijk drie 

jaar en op zeven jaar. Tussen zelfregulatie en externaliserend probleemgedrag, beide op 

driejarige  leeftijd,  werd  een  sterke  significante  negatieve  correlatie  gevonden  (r =   - .72,  

 Jongens Meisjes 
 M Bereik Sd M Bereik Sd 
 
Zelfregulatie op drie jaar 

 
5.05 

 
3.17 – 6.62 

 
.71 

 
5.20 

 
3.62 – 7.08 

 
.73 

Externaliserend 
probleemgedrag op drie jaar 

 
.57 

 
.05 – 1.70 

 
.41 

 
.51 

 
.05 – 1.10 

 
.31 

Externaliserend 
probleemgedrag op zeven jaar 

 
.55 

 
.00 – 1.35 

 
.42 

 
.42 

 
.00 – 1.20 

 
.31 
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Tabel 2. 
Correlaties tussen  variabelen 
 Zelfregulatie op drie jaar 

 
Externaliserend 

probleemgedrag op drie jaar 
Externaliserend 

probleemgedrag op zeven jaar 
Zelfregulatie op drie jaar 

 
1 -.77*** -.45 

Externaliserend 
probleemgedrag op drie jaar 

-.65*** 1 .69** 

Externaliserend 
probleemgedrag op zeven jaar 

-.24 .53* 1 

Note. Correlaties boven de diagonaal zijn van de jongens en onder de diagonaal van de meisjes.   
* p < .05.  ** p < .01.  *** p < .001.  
 

Wanneer er gekeken wordt naar de correlatie tussen zelfregulatie op drie jaar en 

externaliserend probleemgedrag op zeven jaar, blijkt deze middelmatig significant en negatief 

te zijn (r = -.32, p < .05). Kinderen die hun gedrag goed kunnen reguleren laten een lage mate 

van externaliserend probleemgedrag zien. De verwachting dat er een relatie bestaat tussen 

zelfregulatie en het probleemgedrag op beide leeftijden wordt dus bevestigd. Hoe slechter de 

gedragsregulatie wordt, des te meer externaliserende problemen het kind zal hebben. 

 

Hiërarchische multipele regressieanalyses 

Tenslotte zijn er hiërarchische multipele regressieanalyses uitgevoerd. Hiermee werd eerst 

gekeken of de door de ouders gerapporteerde zelfregulatie op driejarige leeftijd, de sekse en 

de interactie hiertussen, het externaliserende probleemgedrag kan voorspellen op driejarige 

leeftijd. De resultaten van deze regressieanalyse zijn te vinden in Tabel 3. Hierbij was 

externaliserend probleemgedrag op driejarige leeftijd de afhankelijke variabele. Bij stap één 

werd sekse ingevoerd als onafhankelijke variabele. In stap twee was dit zelfregulatie en bij 

stap drie de interactie tussen sekse en zelfregulatie. Het model was significant               

(F(3,67) = 26.03, p < .001) en verklaart 54% van de variantie in externaliserend 

probleemgedrag op drie jaar. Er werd een hoofdeffect gevonden van zelfregulatie (β = -.87,   

p < .001). Daarnaast laat de interactie tussen zelfregulatie en sekse een trend zien richting 

significantie (β = .23, p = .051). Het interactie-effect is met een post-hoc analyse onderzocht 

om te kijken hoe de verdeling in externaliserend probleemgedrag bij kinderen van drie jaar, 

voorspeld aan de hand van zelfregulatie, eruit ziet voor beide seksen. Hiervoor werd een 

enkelvoudige regressieanalyse per sekse uitgevoerd. De Beta voor de meisjes (βm) was -.24    

(p = .052) en voor de jongens (βj) was deze -.45 (n.s.). Het interactie-effect is weergegeven in 

Figuur 1. Hier is bij beide seksen te zien dat wanneer een kind moeite heeft met het reguleren 

van gedrag, deze meer externaliserend probleemgedrag laat zien dan een kind dat daar weinig 

moeite mee heeft. Bij jongens is het verschil tussen het vertonen van externaliserend 

probleemgedrag  bij een lage en een hoge mate van zelfregulatie echter groter dan bij meisjes. 
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Tabel 3. 

Hiërarchische multipele regressieanalyse voor de voorspelling van externaliserend probleemgedrag 

op drie jaar  

Stap Variabelen B SE B  Β ∆R2 

1. Sekse -.08 .12 -.09 .01 
2. Sekse -.01 .09 -.01  
 Zelfregulatie -.71 .09 -.71*** .50*** 
3. Sekse -.01 .08 -.02  
 Zelfregulatie -.87 .11 .87***  
 Zelfregulatie x Sekse .33 .17 .23+ .03+ 

+ p < .10; * p < .05; ** p < .01;  *** p < .001.  

 

Vervolgens is er nog een hiërarchische multipele regressieanalyse uitgevoerd om te kijken 

of zelfregulatie op driejarige leeftijd een voorspellende rol speelt bij externaliserend 

probleemgedrag op zevenjarige leeftijd en of er hierbij sprake is van een interactie-effect 

tussen sekse en zelfregulatie op driejarige leeftijd. De resultaten van deze regressieanalyse 

staan genoteerd in Tabel 4. Hierbij was externaliserend probleemgedrag op zeven jaar de 

afhankelijke variabele. Er werd één stap voorafgaand aan de drie stappen uit de vorige 

regressieanalyse  toegevoegd.  Bij  deze  eerste  stap  werd  het  probleemgedrag  op  drie  jaar  

ingevoerd als onafhankelijke variabele. Er komt een significant model naar voren        

(F(4,36) = 6.27, p < .01). Het model verklaart 41% van de variantie in externaliserend 

probleemgedrag op zeven jaar. Er werd hier geen hoofdeffect van zelfregulatie gevonden en 

daarnaast was er ook geen sprake van een interactie-effect tussen sekse en zelfregulatie in de 

voorspelling van externaliserend probleemgedrag op zevenjarige leeftijd. Het model verklaart 

tenslotte 4.4% (n.s.) van de verandering in probleemgedrag van drie naar zeven jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. De voorspelling van externaliserend probleemgedrag aan de hand van zelfregulatie en sekse, 

beide op driejarige leeftijd. 
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Tabel 4. 

Hiërarchische multipele regressieanalyse voor de voorspelling van externaliserend probleemgedrag 

op zeven jaar  

Stap Variabelen B SE B  Β  ∆R2 

1. Externaliserend probleemgedrag op 3 jaar .22 .05 .61*** .37*** 
2. Externaliserend probleemgedrag op 3 jaar .21 .05 .59***  
 Sekse -.05 .05 -.13 .02 
3. Externaliserend probleemgedrag op 3 jaar .27 .06 .76***  
 Sekse -.05 .05 -.14  
 Zelfregulatie .08 .06 .23 .03 
4. Externaliserend probleemgedrag op 3 jaar .28 .07 .78***  
 Sekse -.05 .05 -.14  
 Zelfregulatie .09 .09 .28  
 Zelfregulatie x Sekse -.02 .09 -.05 .00 

* p < .05; ** p < .01;  *** p < .001. 

 

CONCLUSIE EN DISCUSSIE 
 

Zelfregulatie in kinderen ontwikkelt zich als gevolg van verschillen in reactiviteit en 

omgevingsinvloeden (Zeanah & Fox, 2004). Uit de literatuur komt menig bewijs naar voren 

voor een relatie tussen zelfregulatie en externaliserend probleemgedrag (Calkins en Dedmon, 

2000; Eisenberg & Losoya, 1997; Zeman et al., 2002). Huidig onderzoek richtte zich 

eveneens op deze relatie en onderzocht of externaliserend probleemgedrag vanuit 

zelfregulatie voorspeld kan worden. Het grootste deel van de verwachtingen werd bevestigd 

met de resultaten van dit onderzoek.  

De resultaten uit dit onderzoek benadrukken het belang van het signaleren van problemen 

met de zelfregulatie op jonge leeftijd. Allereerst werd onderzocht of er sekseverschillen 

bestaan in de zelfregulatie op drie jaar en het externaliserend probleemgedrag op drie- en 

zevenjarige leeftijd. Huidig onderzoek vond geen significant verschil in zelfregulatie op 

driejarige leeftijd, ondanks dat er vanuit de literatuur bewijs naar voren kwam voor een 

sekseverschil in zelfregulatie vanaf 22 maanden (Kochanska & Murray, 1998), Eveneens 

werd het verwachte sekseverschil in externaliserend probleemgedrag op zevenjarige leeftijd 

niet ondersteund. Op driejarige leeftijd werd er tenslotte ook geen sekseverschil gevonden in 

dit probleemgedrag. Dit laatste komt echter wel overeen met resultaten uit eerder onderzoek 

(Smeekens et al., 2007).  

Vervolgens is er gekeken of er sprake is van stabiliteit in gemiddelden en rangorde 

stabiliteit van probleemgedrag bij de kinderen op driejarige en zevenjarige leeftijd. Resultaten 

lieten zien dat de gemiddelden in externaliserend probleemgedrag op drie en op zeven jaar 

niet significant van elkaar verschilden en dat er sprake was van rangorde stabiliteit. Dit is 
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beide zoals verwacht werd. Als een kind op drie jaar sterk externaliserend probleemgedrag 

vertoont, zal hij of zij dit ook op zeven jaar vertonen. Andersom zal een kind dat op 

zevenjarige leeftijd weinig externaliserend probleemgedrag vertoont, ook maar weinig van 

deze problemen hebben vertoond op driejarige leeftijd. Wanneer er dus eenmaal sprake is van 

externaliserend probleemgedrag is de prognose dat dit niet snel zal verminderen. Zo vonden 

Campbell en collega’s (1991) dat een groot deel van de onderzoeksgroep één jaar later bij de 

nameting nog steeds aanhoudende externaliserende problemen had. Vanuit dit resultaat gezien 

is het essentieel zo vroeg mogelijk te voorkomen dat een kind externaliserend 

probleemgedrag ontwikkelt.   

Huidig onderzoek richt zich op het verband dat er bestaat tussen zelfregulatie en 

externaliserend probleemgedrag. Hiervoor is er eerst gekeken of er een relatie bestaat tussen 

zelfregulatie op driejarige leeftijd en het probleemgedrag op drie en op zeven jaar. Zoals 

verwacht werd vanuit eerdere onderzoeken (bv. Calkins & Dedmon, 2000; Eisenberg & 

Losoya, 1997; Murray & Kochanska, 2002; Zeman et al., 2002), kwam ook uit huidig 

onderzoek deze samenhang bij beide leeftijden naar voren. Op beide leeftijden werd er een 

negatieve correlatie gevonden, waarbij zelfregulatie sterker correleerde met externaliserend 

probleemgedrag op driejarige leeftijd dan op zevenjarige leeftijd. Kinderen die op driejarige 

leeftijd goed in staat waren hun gedrag te reguleren, vertoonden weinig externaliserend 

probleemgedrag op driejarige en op zevenjarige leeftijd. Bij een slechtere zelfregulatie op 

driejarige leeftijd, lieten kinderen juist meer van dit probleemgedrag zien. Onderzoek van 

Campbell en collega’s (1991) wijst uit dat wanneer een kind problemen heeft zijn of haar 

gedrag te controleren op jonge leeftijd, deze externaliserend gedrag kan gaan vertonen en dat 

dit gedrag ook aan zal houden. Deze kinderen missen vaardigheden die de gedragsexpressie 

van impulsen en gevoelens regelen (Eisenberg et al., 1997). Aangezien de correlatie met 

externaliserend probleemgedrag op zeven jaar (r = -.32, p < .05) een stuk lager en minder 

significant was dan op drie jaar (r =  -.72, p < .001), wordt er verwacht dat er op zeven jaar 

meer andere factoren een rol spelen bij dit probleemgedrag. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat 

op zevenjarige leeftijd de omgeving een grotere rol speelt, omdat de kinderen dan ook naar 

school gaan en er meer interactie bestaat met verschillende andere mensen dan de ouders. Het 

resultaat wijst in elk geval op het belang om kinderen te ondersteunen in het proces om tot 

zelfregulatie te komen en ze hierin zoveel mogelijk te stimuleren. Ouders zullen hierin de 

grootste rol moeten spelen. Wanneer zij namelijk niet in staat zijn hun kinderen externe steun 

te bieden bij hun pogingen emoties te reguleren, wordt het kind belemmerd nieuwe 
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strategieën te ontwikkelen om zijn of haar emoties te reguleren (Stansbury & Zimmerman, 

1999).  

Er is tenslotte gekeken of zelfregulatie het externaliserend probleemgedrag op drie jaar en 

op zeven jaar kan voorspellen. Hierbij werd ook aandacht besteed aan de aanwezigheid van 

een interactie-effect. Het belangrijkste gevonden resultaat is dat zelfregulatie op driejarige 

leeftijd een significante voorspeller is van externaliserend probleemgedrag op deze zelfde 

leeftijd. Vanuit literatuuronderzoek (Campbell et al., 1991; Lewis et al., 2006) werd verwacht 

dat zelfregulatie een belangrijke voorspeller is en deze verwachting is hiermee deels 

bevestigd. Dit betekent dat wanneer er gekeken wordt naar de mate waarin een kind zijn of 

haar eigen gedrag kan reguleren, er op een leeftijd van drie jaar een schatting gemaakt kan 

worden in welke mate deze externaliserend probleemgedrag vertoont op drie jaar. Daarnaast 

bestond er nog een interactie-effect tussen sekse en zelfregulatie bij het voorspellen van 

externaliserend probleemgedrag op driejarige leeftijd. Dit houdt in dat het externaliserende 

probleemgedrag, voorspeld door zelfregulatie, bij de verschillende seksen een andere 

ontwikkeling doormaakt. Jongens vertonen sterker externaliserend probleemgedrag bij een 

lage zelfregulatie dan meisjes. Bij een hoge zelfregulatie ligt de mate van externaliserend 

probleemgedrag bij jongens en meisjes ongeveer gelijk. Hierover was geen verwachting 

opgesteld aangezien er gebrek aan literatuur over dit onderwerp was.  

Wanneer er gekeken wordt of zelfregulatie op driejarige leeftijd een voorspellende factor 

is bij externaliserend probleemgedrag op zevenjarige leeftijd, blijkt dit geen significante 

voorspeller te zijn. Dit komt niet overeen met de opgestelde verwachting. Er werd eveneens 

geen interactie-effect tussen sekse en zelfregulatie gevonden in de voorspelling van 

externaliserend probleemgedrag. 

Temperament en gedragsproblemen zijn gescheiden maar toch ook gerelateerde 

fenomenen (Lemery, Essex, & Smider, 2002). Daarnaast wordt ook wel gedacht dat 

temperament en gedragsproblemen verschillende manifestaties zijn van hetzelfde 

onderliggende proces. Hierdoor zou item-inhoud overlap van de gebruikte vragenlijsten een 

rol kunnen spelen bij het verklaren van de opvallend goede resultaten van dit onderzoek. Het 

item ‘Rusteloos, overactief, kan niet lang stilzitten’ uit de SDQ die gebruikt wordt om 

gedragsproblemen te meten komt erg bijvoorbeeld met het item ‘Heeft moeite met stil zitten 

wanneer het moet (bijv. in de bioscoop of bij de kapper)’ uit de CBQ die zelfregulatie meet. 

Onderzoek van Lemery, Essex en Smider (2002) wees uit dat deze item-inhoud overlap niet 

het verband tussen beide door de moeder gerapporteerde temperament en gedragsproblemen 

in de vroege kindertijd verklaarde. Het gevonden resultaat in de voorspelling van 
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externaliserend probleemgedrag kan dus niet alleen afhankelijk zijn van het overlap van 

bepaalde items in de twee vragenlijsten. 

Er moet daarnaast rekening gehouden worden met de verschillende beperkingen van 

huidig onderzoek. Allereerst is er sprake van een relatief kleine onderzoeksgroep. Vooral het 

aantal gezinnen op het tweede meetmoment is klein. Dit komt doordat er voor huidig 

onderzoek gebruik is gemaakt van een onderzoeksgroep waarbij nog niet alle data verzameld 

is. Het zijn dus voorlopige resultaten die nog aangevuld moeten worden. Bij een klein 

onderzoeksgroep is het moeilijk om kleine tot middelmatige effecten te ontdekken. De 

voorlopige resultaten moeten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden en kunnen niet 

zomaar gegeneraliseerd worden naar de hele bevolking. 

Als tweede beperking worden de kenmerken van de onderzoeksgroep besproken. Qua 

opleidingsniveau, leeftijd van de ouders en woonplaats bestaat er een aardige verdeling in de 

groep. Het valt echter op dat er op het gebied van nationaliteit er bijna alleen sprake is van 

Nederlanders. In het vervolg zouden er meer gezinnen vanuit verschillende culturen bij het 

onderzoek betrokken moeten worden. Vanuit onze multiculturele samenleving gezien bestaat 

er dan een grotere mogelijkheid om te generaliseren. Het gebrek aan variatie in kenmerken 

van de onderzoeksgroep had nog een ander gevolg. Zo was het niet mogelijk om effecten van 

andere variabelen op de relatie tussen zelfregulatie en externaliserend probleemgedrag te 

onderzoeken. Er is bijvoorbeeld alleen gekeken naar eerstgeboren kinderen en er was alleen 

sprake van intacte gezinnen. Voor vervolgonderzoek is het interessant om te kijken of er 

andere variabelen van invloed zijn. Bij huidig onderzoek is het juist positief dat er sprake is 

van homogeniteit van de onderzoeksgroep, er is hier bewust voor gekozen. Dit maakt het dan 

alleen niet mogelijk om alles te onderzoeken. 

  Tot slot is huidig onderzoek alleen gericht op rapportages door de ouders. Er is dus 

alleen gekeken naar het gedrag dat de kinderen volgens hun ouders in de thuissituatie 

vertoonden. Voor een betrouwbaarder resultaat zou er gekeken moeten worden naar 

verschillende contexten. Hierbij zouden leerkrachtrapportages een belangrijke rol kunnen 

vervullen. Bij onderzoek naar probleemgedrag bij jonge adolescenten werd de consistentie 

bekeken tussen rapportages vanuit verschillende informanten (Thomas, Forehand, Armistead, 

Wierson, & Fauber, 1990). Zoals ook uit huidig onderzoek bleek, bestond er consistentie in de 

rapportages door vaders en moeders. Leerkrachten bleken, wanneer het om externaliserend 

probleemgedrag ging, echter minder problemen te signaleren bij de jonge adolescenten. Dit 

kan verklaard worden door de structuur die de leerlingen geboden wordt op school of doordat 

de leerkracht minder goed bekend is met de leerling dan zijn of haar ouders. Daarnaast zou 
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het zo kunnen zijn dat de ouders het probleemgedrag eventueel erger inschatten dan het 

daadwerkelijk is. Meerdere informanten kunnen in elk geval meer duidelijkheid bieden over 

de ernst van het probleemgedrag waneer het in verschillende contexten vertoond wordt. 

Concluderend kan er gesteld worden dat vervolgonderzoek van belang is om de resultaten 

goed te kunnen interpreteren, maar er bestaan vanuit huidig onderzoek in elk geval duidelijke 

aanwijzingen voor een samenhang tussen zelfregulatie en het externaliserend probleemgedrag 

bij jonge kinderen. Zelfregulatie komt naar voren als een voorspellende factor bij de 

ontwikkeling van dit probleemgedrag en hierbij bestaat eveneens een interactie-effect tussen 

zelfregulatie en sekse in de voorspelling van een verandering in externaliserend 

probleemgedrag van drie naar zeven jaar. Het is vanuit maatschappelijk oogpunt van belang 

en zeker interessant te onderzoeken vanuit welke factoren externaliserend probleemgedrag 

nog meer voorspeld kan worden en hoe de kans hierop zo klein mogelijk gemaakt kan 

worden.  
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