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VOORWOORD 
 

Tijdens mijn stage binnen het masterjaar kwam ik in contact met verschillende agressieve kinderen en 

jongeren. Ik merkte dat sommigen kinderen snel boos waren en anderen vaak vrij stiekem en 

behoedzaam agressie gebruikten om hun zin te krijgen. Tijdens de informatiebijeenkomst van 

docenten over scriptie-onderwerpen hoorde ik voor het eerst van proactieve en reactieve agressie. 

Het opdelen van agressie in deze twee basistypen vond ik erg herkenbaar en interessant. Om 

kinderen met deze verschillende typen agressie te helpen is een andere aanpak nodig is. Er bleek nog 

geen goed instrument te zijn om proactieve en reactieve agressie te onderscheiden. De kans om mee 

te werken aan de validering van een nieuwe instrument voor de diagnostiek van reactieve en 

proactieve agressie vond ik daarom erg zinvol. Om deze reden en om me meer te verdiepen in 

reactieve en proactieve agressie besloot ik mijn thesis aan dit onderwerp te wijden.  

 

Tot nu toe had ik nog niet veel ervaring in het doen van onderzoek. Alleen voor mijn 

bacheloronderzoek heb ik de stappen van het ‘onderzoek doen’ doorlopen. Daarbij waren echter de 

vragenlijsten en het databestand al klaar, en hoefden we alleen de scholen te benaderen die al eerder 

hadden meegedaan. In het huidige onderzoek heb ik, naast een uitgebreide verdieping in de al 

aanwezige literatuur, ervaring opgedaan met het opstellen van vragenlijsten, het opstellen van een 

databestand, het analyseren van de data en de verslaglegging van een onderzoek. 

 

Ik wil graag alle scholen bedanken die mee hebben gewerkt aan het onderzoek en in het bijzonder de 

kinderen. Het was erg leuk om in de klassen te komen  en te merken hoe enthousiast alle kinderen 

waren om mee te doen met het onderzoek. Mijn dank gaat ook uit naar de leerkrachten voor de 

prettige medewerking en het invullen van de vragenlijsten, ondanks de hoge werkdruk. Dankzij jullie is 

het mogelijk om onderzoek naar agressief gedrag bij kinderen te doen. Tevens wil ik Herman van 

Boxtel bedanken; bedankt voor het luisterend oor, de vernieuwende ideeën en de rust waarmee u ons 

overtuigde dat het wel goed zou komen met de dataverzameling en het onderzoek. Graag wil ik ook 

Marlieke bedanken. Zonder jou was het afgelopen half jaar een stuk saaier en eenzamer geweest. 

Bedankt voor de steun en gezelligheid die je met je meebrengt! 

 

 

 

 

 

Eline Kuijpers, Utrecht, Juli 2008 
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SUMMARY 
 

In previous research, a distinction has been made between two types of aggression; reactive and 

proactive aggression. Many researchers have adopted the line of reasoning that the phenomenon of 

aggression can be better explained when its function is also taken into account.  

Multiple studies have revealed a very high correlation between the two abovementioned types of 

aggression. This can be partially explained by a lack of adequate measurement instruments in order to 

investigate the two aggression forms. 

In this study, a new measurement technique, called IRPA, which pertains to both aggression types, is 

used. Teachers were asked to fill out the IRPA questionnaires for each of their students. These 

students came both from a regular school (48 kids) as well as from a school for children with 

behavioral problems (75 kids). Results from the analyses indicated a very low correlation between 

reactive and proactive aggression. This signifies that the IRPA technique does really make a 

distinction between the reactive and proactive function of aggression. 

In order to investigate the relation between the types of aggression and the popularity of the students, 

the children filled out a peer nomination form, from which popularity ratings could be derived. In 

addition, specific information concerning the development of the relationships between aggressive and 

other children as well as their moral development has been taken into account. To measure these 

developmental areas, an instrument called OVM-web, was used. The gathered data were 

subsequently used in order to examine the hypotheses of this study.  

The results denote that most of the hypotheses relating to reactive/proactive aggression and 

aggressive behavior in general, are supported. As expected, the students in schools for children with 

behavioral problems were more aggressive than the students in the regular school. However, contrary 

to the prediction, sex differences in reactive aggression were found. 

In line with the hypothesis, aggressive behavior has indeed a negative influence on the development 

of relationships with other children as well as on moral development. Nonetheless, the hypothesized 

specific relation between reactive aggression and rejection was not found. Furthermore, the prediction 

about the specific relation between reactive aggression and autistic spectrum disorders was also 

rejected. Lastly, children with autistic spectrum disorders did not differ on reactive or proactive 

aggression when compared with children with aggressive behavior disorders.  
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INLEIDING 
 

Agressie is een van de vaakst opgemerkte gedragingen in de  ontwikkelingspsychologie, 

speciaal onderwijs en de kinderpsychiatrie (Merk, Orobio de Castro, Koops, & Matthys, 2005). 

Agressief probleemgedrag wordt vaak, samen met aandachtsproblemen overkoepeld door de term 

externaliserend probleemgedrag. Een derde tot de helft van de kinderen die klinisch worden 

doorverwezen in de reguliere hulpverlening vertoont externaliserend probleemgedrag (Burke, Loeber 

& Birmaher, 2002). In Nederland vertoont zo’n 20% van de adolescenten tussen 11 en 16 jaar 

externaliserend probleemgedrag (Vollebergh, van Dorsselaer, Monshouwer, Verdurmen, Van der 

Ende & Ter Bogt, 2006). Een deel van deze jongeren heeft een slechte toekomstprognose en lijdt 

levenslang aan een antisociale gedragsstoornis (Moffit, Caspi, Rutter & Silva, 2001). Agressief gedrag 

in de jeugd is de belangrijkste risicofactor voor delinquent gedrag in de adolescentie (Lipsey & 

Derzon, 1998).  

Zowel voor de kinderen zelf als de omgeving heeft agressief gedrag negatieve gevolgen. 

Kinderen die externaliserend probleemgedrag vertonen worden vaker verworpen door 

leeftijdsgenootjes, hebben meer conflicten in de thuissituatie en lopen meer risico om verslaafd te 

raken en depressief te worden (Coie & Dodge, 1998). Externaliserend probleemgedrag leidt tot hoge 

kosten voor de maatschappij door vernielingen, diefstal en hechtenis. Tevens leidt het tot slachtoffers 

van antisociale daden. Interventies op het gebied van externaliserend probleemgedrag blijken tot nu 

toe weinig op te leveren (Wenar & Kerig, 2000).  

Uit de literatuur komt naar voren dat agressie opgedeeld kan worden in reactieve en 

proactieve agressie (Polman, Orobio de Castro, Koops, Van Boxtel & Merk, 2007). Uit onderzoek blijkt 

dat deze verschillende vormen van agressie andere oorzaken en gevolgen hebben. (Dodge, 

Lochman, Harnish, Bates, & Pettit, 1997; Vitaro, Brendgen & Tremblay, 2002).Tot nu toe zijn er echter 

nog geen adequate instrumenten ontwikkeld om reactieve en proactieve agressie goed te 

onderscheiden. In dit onderzoek zal de validiteit van een nieuw instrument, de IRPA (Instrument voor 

Reactieve en Proactieve Agressie) worden onderzocht. Dit zal gebeuren door onder andere te kijken 

naar de relaties van agressieve kinderen met andere kinderen, hun sociometrische status en hun 

normen en waarden. De kwaliteit van de relaties met andere kinderen en het niveau van morele 

ontwikkeling van de agressieve kinderen wordt gemeten met behulp van onderdelen uit het 

ontwikkelingsvolgmodel (Memelink, Wanningen, Zwaga, Lambers & Borst, 2002). Dit 

ontwikkelingsvolgmodel wordt door alle scholen die in dit onderzoek benaderd zijn gebruikt. De 

sociometrische status wordt onderzocht door middel van peernominaties.  

Naast bovenstaande punten zal er worden gekeken of er een verschil is in de mate van 

agressief probleemgedrag bij kinderen op cluster IV scholen en bij kinderen op scholen voor regulier 

onderwijs. Verder zal er gekeken worden of jongens in deze steekproef meer agressief 

probleemgedrag vertonen dan meisjes en of jongens en meisjes een andere functie van agressie 

gebruiken. Als laatste wordt onderzocht of kinderen met een autisme spectrum stoornis die agressief 

probleemgedrag vertonen vrijwel alleen reactief agressief gedrag vertonen en geen proactief agressief 

gedrag.   
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Het begrip agressie 
 
De definitie van agressie 

Het is belangrijk een heldere afbakening te hebben van het begrip agressie. Wat er nu precies 

bedoeld wordt met de term agressie is niet altijd duidelijk. Door de jaren heen zijn er verschillende 

definities en kenmerken van agressie naar voren gekomen.  Agressie wordt veelal in verband 

gebracht met antisociaal gedrag (Coie & Dodge, 1998). Antisociaal gedrag wordt gedefinieerd als 

gedrag waarbij mensen worden benadeeld en waarbij basisvoorwaarden en normen worden 

overtreden. Agressie is echter niet per definitie antisociaal gedrag en hoeft dan ook niet per definitie 

negatief te zijn.  Als je een agressieve tennisspeler bent is dat niet negatief. Vele managers nemen 

agressieve verkopers aan om hun producten aan de man te brengen (Tremblay, 2000) en ook voor 

politici kan selectief gebruik van verbale agressie effectief zijn. Zelfs fysieke agressie kan in de context 

van zelfverdediging nuttig zijn en dus positief worden geinterpreteerd. 

Volgens Koops (2001) is agressie in de literatuur slecht gedefinieerd en omvat het in de 

onderzoekspraktijk soms allerlei antisociale gedragingen. Aspecten die vaak naar voren komen zijn: 

de intentie van de agressor, de schade die door de agressor wordt veroorzaakt en de culturele 

bepaling van wat als agressief wordt beschouwd. Koops creëerde zijn eigen definitie van agressie: 

‘Agressie is gedrag dat voortkomt uit boosheid’. Wenar en Kerig (2000) hanteerden eenzelfde soort 

definitie: ‘Agressie is gedrag dat verwonding of vernietiging als doel heeft en waar boosheid een 

bijhorend gevoel is’. In dit onderzoek zullen we de meest gebruikte definitie van agressie hanteren 

namelijk: ‘Menselijke agressie is elk gedrag dat is gericht tegen een ander individu met de bedoeling 

om schade aan te richten. De dader moet het idee hebben dat het gedrag het doel zal beschadigen, 

en dat het doel zijn best zal doen dit gedrag te vermijden’ (Anderson & Bushman, 2002). 

Deze definitie van agressie omvat een variëteit aan gedragingen, welke kunnen variëren van 

verbale tot relationele en fysieke agressie (Crick & Grotpeter, 1995).  

 

Soorten agressie 

Er zijn een aantal vormen van agressie (Berk, 2003):  

1. Instrumentele agressie: agressie met als doel het verkrijgen van een object, privilege of ruimte 

zonder de intentie om een ander pijn te doen (vooral bij jonge kinderen); 

2. Fysieke agressie: een vorm van vijandige agressie die bedoeld is om anderen fysieke schade 

toe te brengen zoals schoppen en slaan (Berk, 2003, noemt dit ook wel openlijke agressie); 

3. Verbale agressie: een vorm van vijandige agressie door middel van dreigen iemand in elkaar 

te slaan, uitschelden of je stem verheffen (Berk, 2003, noemt dit ook wel openlijke agressie); 

4. Relationele agressie: een vorm van vijandige agressie om iemands relatie met een 

leeftijdgenoot te beschadigen zoals buitensluiten of roddels verspreiden (Berk, 2003, noemt 

dit ook wel covert¹ agressie). 

 
1 

                                                
Covert: verborgen, verkapt(e).  
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Subtypen van agressie 

In de wetenschap is de ontwikkeling van verschillende agressieve gedragingen jaren 

onderzocht onder één gezamenlijke noemer. Pulkkinen heeft de eerste poging ondernomen het begrip 

agressie te nuanceren door agressief probleemgedrag op te delen in offensieve en defensieve 

agressie (Tremblay, 2000). De vraag rees of agressief gedrag wel adequaat kan worden onderzocht 

onder één gezamenlijke noemer. Verschillende patronen van agressief gedrag zouden verschillende 

paden volgen en kunnen daarom beter apart bestudeerd en behandeld worden. Om deze reden wordt 

er tegenwoordig dan ook onderscheid gemaakt in reactieve en proactieve agressie (Dodge & Coie, 

1987; Vitaro, Gendreau, Tremblay & Oligny, 1998; Kempes, Matthys, de Vries & van Engeland, 2005; 

Smithmyer, Hubbard & Simons, 2000). Verschillende onderzoekers kwamen tot de conclusie dat 

agressie beter te verklaren is als er een onderscheid wordt gemaakt naar functie. Reactieve en 

proactieve agressie bleken namelijk verschillende voorspellers en prognoses te hebben (Dodge, 

Lochman & Harnish, 1997; Vitaro, Brendgen & Tremblay, 2002). Proactieve agressie gedurende de 

pre-adolescentie zou delinquentie voorspellen in de midden-adolescentie. Reactieve agressie 

voorspelt dit niet (Vitaro et. al, 1998).  

Loeber en Hay (1994) beschreven verschillende ontwikkelingspaden die tot verschillende vormen van 

delinquentie leiden in de adolescentie.  

1. Een ‘open pad’ dat gekenmerkt wordt door anderen vervelen, pesten  

en beginnen met vechten in de eerste fase, fysieke agressie in de tweede fase en  

geweld in de derde fase.  

2. Het ‘covert pad’ waarin liegen, diefstal, vandalisme en brandjes stichten uiteindelijk leidt 

tot delinquentie.  

3. Het pad van het autoriteitsconflict, dat gekenmerkt wordt door koppig gedrag, verdediging 

en niet luisteren in de eerste fase, en spijbelen, weglopen en tot laat wegblijven in de 

laatste fase.  

Proactieve agressie zou via de eerste twee paden leiden tot delinquentie en reactieve 

agressie zou via het pad van het autoriteitsconflict tot agressief gedrag leiden. 

Proactief agressief gedrag is gericht op het beïnvloeden van een ander op een aversieve 

manier in een niet uitgelokte situatie. Het gedrag is doelgericht met de intentie om schade aan te 

brengen en te domineren. Proactieve agressie is gepland, instrumenteel en koelbloedig agressief 

gedrag (Dodge, 1991). Bij proactieve agressie wordt agressie gebruikt als doel om iets te bereiken en 

proactief agressieve jeugd verwacht dan ook positieve gevolgen van agressief gedrag (Smithmyer et 

al., 2000).  Proactief agressieve kinderen vinden het gebruik van agressie positiever dan niet-

agressieve kinderen en reactief agressieve kinderen. 

Reactief agressief gedrag komt voort uit een impulsieve en vijandige daad die zich voordoet 

als reactie op een waargenomen dreiging of provocatie. Bij reactief agressieve kinderen is vaak 

sprake van emotionele disregulatie. Reactieve agressie komt voort uit frustraties en irritaties binnen de 

persoon. Reactieve agressie bleek gerelateerd aan vijandige intentietoekenning, afwijzing door 

leeftijdgenoten, een moeilijke ouder-kind relatie en negatieve levenservaringen op jonge leeftijd. Ook 

was er bij reactief agressieve kinderen meer kans op aandachtsproblemen en impulsiviteit. Reactief 
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agressieve kinderen hebben vaker een geschiedenis van fysieke mishandeling en gepest worden. Zij 

vertonen vaak internaliserende problematiek en zijn vaker angstig en depressief dan proactief 

agressieve kinderen en niet agressieve kinderen. Proactieve agressie wordt in verband gebracht met 

leiderschap, acceptatie door leeftijdgenoten en humor (Dodge et al., 1997; Vitaro et al., 2002; Kempes 

et al, 2005). Proactief agressieve kinderen zijn vaak op jonge leeftijd al fysiek agressief, kennen weinig 

angsten en lopen het risico een antisociale persoonlijkheid te ontwikkelen.  

 

Eerdere studies 

Vele studies vonden een hoge correlatie tussen reactieve en proactieve agressie bij kinderen. 

Een hoge correlatie kan voortkomen uit het gebruik van instrumenten die reactieve en proactieve 

agressie niet goed onderscheiden. Het is echter ook mogelijk dat één kind tegelijkertijd zowel 

reactieve als proactieve agressie laat zien (Kempes, Matthys, De Vries & Van Engeland, 2005).Veel 

vragenlijsten die bedoeld zijn om reactieve en proactieve agressie te meten, zoals de Repro 

(Hendrickx, Crombez, Roeyers & Orobio de Castro, 2003), meten agressie in de vorm waarin het 

gedrag zich presenteert. Verschillende functies van agressie worden niet onderscheiden door 

respondenten als zij zich alleen focussen op de vorm van een agressieve daad.  Zo krijgt een kind op 

een dergelijke vragenlijst een hoge score op reactieve en proactieve agressie omdat het kind anderen 

vaak slaat, niet omdat hij of zij reactieve of proactieve motieven heeft om agressie te uiten. Een meta-

analyse van de relatie tussen reactieve en proactieve agressie vond dat directe observaties en 

vragenlijsten die de vorm en de functie van agressie ontrafelden een duidelijke discriminerende 

validiteit hadden (Polman et al., 2007). 

 

Het verloop van agressief gedrag en sekseverschillen 
 

Agressie op baby-, peuter-, kleuterleeftijd 

De fundamentele menselijke emotie woede is cruciaal om te overleven omdat deze 

zelfregulerende en sociaal communicatieve functies heeft (Lemerise & Dodge, 2000). Boosheid 

bereidt het lichaam zowel lichamelijk als geestelijk voor om zichzelf te beschermen en bepaalde zaken 

te verkrijgen (Frijda, 1986). Wanneer boosheid echter niet goed wordt gereguleerd, kan deze een bron 

van ellende zijn.  

Woede en uiting van boosheid komt al voor op zeer jonge leeftijd. Baby’s van 4 maanden oud draaien 

hun hoofd al naar hetgeen of degene die hen frustreert (Stenberg & Campos, 1990). Baby’s van 7 

maanden richten hun agressie naar personen, bijvoorbeeld de moeder. Vanaf 1 jaar gaan kinderen 

hun woede uiten naar leeftijdgenootjes (Caplan, Vespo, Pedersen, & Hay, 1991). Meestal worden 

deze woede-uitbarstingen uitgelokt doordat een ander kind speelgoed afpakt of te dicht in de ruimte 

van het kind komt. Jonge kinderen uiten hun boosheid vaak door te slaan. De meeste ouders ervaren 

dat hun kinderen vanaf het tweede jaar agressie meer uiten in de vorm van meer woede-uitbarstingen. 

Doordat de taal en spraak van het kind meer ontwikkeld is worden de conflicten meer verbaal. Ouders 

maken zich het meeste zorgen over het gedrag van hun kind als het kind 3 jaar oud is en nog steeds 



8 
 

vecht met leeftijdgenootjes, woede-uitbarstingen of frustratietolerantie problemen heeft. Meestal 

nemen deze problemen echter in de leeftijd van 4-8 jaar weer af (Eisenberg, Damon & Lerner, 2006).  

 

Agressie op de basisschool 

Doordat kinderen op school in groepen komen te zitten leren zij hun emoties beter te 

reguleren. Ook leren ze dat ze soms moeten wachten voordat ze kunnen krijgen wat ze willen. Het 

gebruik van fysieke agressie neemt dan ook af. Met de afname van agressie veranderd de vorm en 

functie van agressie. Agressief gedrag wordt gericht op specifieke dyadische relaties (Coie et al., 

1999), en de vorm wordt vijandiger. Agressief gedrag wordt meer persoonsgericht en relationeel (Crick 

& Bigbee, 1998). Uitlokkers van agressie zijn bedreiging en belediging van iemand’s ego (Schwartz, 

McFadden-Ketchum, Dodge, Pettit, & Bates, 1998).  

Gedurende de eerste jaren van de basisschool leren kinderen dat sommige acties onbedoeld 

zijn en andere acties opzettelijk worden uitgevoerd. Kinderen zullen vooral boos worden als de acties 

opzettelijk zijn uitgevoerd. Kinderen worden dus meer intentioneel en richten zich meer op vergelding 

(Hartup, 1974). Bij observaties van kinderen in de leeftijd van 5-9 jaar wordt het verschil in reactieve 

en proactieve agressie duidelijk (Coie et al., 1999). 

 

Problematische agressie 

Ofschoon de meeste kinderen minder vaak agressief reageren gedurende de basisschool, 

worden sommige kinderen moeilijk in de omgang met leeftijdgenootjes, ouders en leerkrachten 

(Loeber et al., 1998). Gedurende de basisschool worden veel kinderen, voornamelijk jongens 

doorverwezen naar de geestelijke gezondheidsklinieken wegens agressieve gedragsproblemen. Deze 

kinderen vertonen niet opeens de agressieve symptomen  als woede-uitbarstingen, snel geïrriteerd 

zijn, verwijten, in discussie gaan en het irriteren van anderen, maar slagen er niet in  om deze 

gedragingen af te leren. Deze gedragingen zijn namelijk niet vreemd voor 4-5 jarigen (Achenbach & 

Edelbock, 1983) maar worden pathologisch wanneer zij op 8-jarige leeftijd nog steeds aanwezig zijn.  

Wanneer agressie pathologisch wordt, wordt het kind gediagnosticeerd met een oppositioneel 

opstandige gedragsstoornis of een gedragsstoornis.  

 

Diagnostische criteria van de DSM-IV-TR 

Diagnostische criteria van een oppositioneel opstandige stoornis volgens het psychiatrisch 

classificatiesysteem, de DSM-IV-TR (APA, 2000) zijn: 

Er bestaat tenminste een halfjaar een patroon van negativistisch, vijandig en opstandig gedrag, 

waarbij ten minste vier van de onderstaande gedragingen aanwezig zijn: 

 Is vaak driftig 

 Maakt ruzie met volwassenen of gaat vaak in discussie met volwassenen 

 Doet vaak niet wat volwassenen van hem vragen 

 Doet regelmatig dingen om anderen te ergeren 

 Geeft anderen de schuld van zijn/haar gedrag 

 Is vaak kribbig of overgevoelig en snel op zijn/haar tenen getrapt 
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 Is vaak boos, gepikeerd of wrokkig 

 Is vaak hatelijk en wraakzuchtig en doet wel eens vervelend om iemand dwars te zitten of 

terug te pakken 

Bovenstaande gedragingen kunnen alleen opgevat worden als indicatie voor een stoornis als ze 

ernstige problemen veroorzaken en minstens zes maanden aanhouden en niet passen bij de 

ontwikkelingsfase van het kind.  

Wanneer dit gedrag zich uitbreid met het stichten van brandjes, liegen, vechten, gebruik van wapens 

en vandalisme, is er sprake van een gedragsstoornis.  

Diagnostische criteria van een gedragsstoornis volgens het psychiatrisch classificatiesysteem, de 

DSM-IV-TR (APA, 2000) zijn: 

Er is sprake van een zich herhalend en hardnekkig gedragspatroon waarbij de fundamentele rechten 

van anderen of belangrijke regels overtreden worden, waarbij tenminste drie van de onderstaande 

gedragingen aanwezig zijn met ten minste één criterium dat in het laatste halfjaar aanwezig is 

geweest: 

Agressie naar mensen en dieren: 

 Pest, bedreigt, of intimideert anderen 

 Geeft aanzet tot vechtpartijen 

 Heeft wel eens een gevaarlijk wapen gebruikt 

 Heeft mensen mishandeld 

 Heeft dieren mishandeld 

 Heeft in direct contact met het slachtoffer gestolen 

 Heeft iemand tot seksueel contact gedwongen 

Vernieling van eigendom: 

 Heeft opzettelijk brand gesticht  

 Heeft opzettelijk eigendommen van anderen vernield 

Onbetrouwbaarheid, bedrog of diefstal: 

 Heeft ingebroken 

 Liegt om goederen of gunsten te verkrijgen of om verplichtingen uit de weg te gaan 

 Heeft zonder direct contact met het slachtoffer voorwerpen van waarde gestolen 

Ernstige schending van de regels 

Blijft vaak, ondanks verbod van ouders, ’s nachts weg beginnend voor het dertiende jaar: 

 Loopt vaak weg en brengt de nacht ergens anders door 

 Spijbelt vaak, beginnend voor het dertiende jaar 

Door de stoornis wordt het functioneren op sociaal gebied, op school of op het werk wezenlijk 

belemmerd (APA, 2000). 

 

Agressie in de puberteit 

In de puberteit kunnen de meer kinderachtige vormen van agressie, zoals stampvoeten, met 

spullen gooien en huilen bij boosheid even terugkomen. Meestal overheersen verbale expressies van 

woede en boosheid, zoals sarcasme, uitschelden, vloeken, voor de gek houden en vernederen 
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(Wenar en Kerig, 2000). In de puberteit en de adolescentie blijft het agressief gedrag in de meeste 

gevallen afnemen. De adolescentie is echter ook de tijd waarin de meest erge vormen van geweld 

toenemen (Lipzy & Derzon, 1998). Vaak is er bij deze jongeren sprake van een gedragsstoornis (APA, 

2000). 

 

Sekseverschillen 

Wetenschappers zijn tot de conclusie gekomen dat in elk geboortecohort jongens meer 

antisociaal gedrag vertonen dan meisjes (Lipzy & Derzon, 1998). Een oppositioneel opstandige 

stoornis en een gedragsstoornis komen dubbel tot viermaal zo vaak voor bij jongens dan bij meisjes 

(Carr, 2006). Deze sekseverschillen doen zich niet voor tijdens de baby- en peutertijd. Vanaf ongeveer 

3 à 4 jaar, wanneer kinderen interacties krijgen met andere kinderen worden de verschillen opvallend, 

vooral wat betreft fysieke agressie (Underwood, 2003). Stanger, Achenbach en Verhulst (1997) 

vonden in hun onderzoek dat jongens agressiever waren dan meisjes op iedere leeftijd tussen 4 en 18 

jaar. Meestal zijn jongens meer fysiek agressief dan meisjes. Dit is een verschijnsel dat in vele 

culturen naar voren komt (Berk, 2003).  

Er wordt beweerd dat het mannelijk hormoon testosteron en androgenen invloed hebben op 

agressief gedrag. Daarnaast blijken kinderen van twee jaar oud zich al bewust te zijn van 

seksestereotypes. Deze jonge kinderen heb al in de gaten dat mannen en vrouwen zich binnen de 

maatschappij naar andere maatstaven dienen te gedragen (Fagot & Leinbach, 1989). Fysieke 

agressie neemt deels door deze sekserollen meer af voor meisjes dan voor jongens. Relationele 

agressie is de enige vorm van agressie waarbij weinig sekseverschillen zijn en waarvoor meisjes in 

sommige studies zelfs hoger scoren dan jongens (Crick & Grotpeter, 1995).  

De verschillen tussen jongens en meisjes kunnen deels verklaard worden doordat jongens 

een ander doel hebben met het laten zien van agressie dan meisjes. Jongens vallen andere kinderen 

fysiek aan om dominantie aan te geven. Meisjes gebruiken relationele agressie om intieme contacten 

met anderen veilig te stellen.  

 Sekseverschillen in proactieve en reactieve agressie zijn tot dusver niet uitgebreid onderzocht. 

Bij een studie van Miller en Lynam (2006) werd gevonden dat mannen meer proactieve agressie 

gebruiken dan vrouwen maar niet meer reactieve agressie. Polman, Orobio de Castro, Koops, Van 

Boxtel en Welmoet (2007) vonden in een meta-analyse geen sekseverschillen tussen reactieve en 

proactieve agressie. Sommige onderzoekers verwachten dat meisjes meer proactieve agressie 

gebruiken omdat proactieve agressie vaker op een covert manier wordt gebruikt en meisjes vooral 

deze manier van agressie gebruiken door te roddelen (Kempes et al., 2005).  Binnen de klinische 

populatie kwamen proactieve en reactieve agressie voor jongens en meisjes evenveel voor (Connor, 

Steingard, Anderson & Melloni ,2003). Ook waren er bij deze groep geen sekseverschillen in de 

frequentie en ernst van het agressieve gedrag.  
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Agressie en sociometrische status 
 

De definitie van sociometrische status 

Meningen die kinderen hebben over andere kinderen zijn gebaseerd op de gedragsreputatie 

die een kind heeft. Gedragsreputaties omvatten belangrijke gebeurtenissen en dragen bij aan de 

sociale status en invloed in de groep. Positieve evaluaties van leeftijdgenoten leiden tot  acceptatie 

waar negatieve evaluaties van leeftijdgenoten leiden tot afwijzing in de groep.  

De plaats in de groep wordt ook wel omschreven als sociometrische status.  

Sociometrische status kan worden gedefinieerd als:  

Een kenmerk dat op een bepaald moment in de tijd aan een individu wordt toegekend. De sociale 

positie van dit individu in relatie tot een specifieke groep wordt daarin uitgedrukt in termen van het 

totaal aantal positieve c.q. negatieve algemene waarderingen van dit individu als persoon, waarmee 

de andere groepsleden afzonderlijk hun relatie tot dit individu kenschetsen, alsmede in termen van het 

verschil van mening dat ten aanzien van deze waarderingen tussen de oordelende groepsleden 

bestaat (Van Boxtel, 1992).  

 

Sociometrische status en agressie 

De rol van afwijzing door de leeftijdgenoten als voorspeller van later externaliserend 

probleemgedrag is niet eenduidig. Er lijkt enig bewijs te zijn voor een pad dat loopt van agressief 

gedrag en moeilijke relaties met leeftijdgenoten naar lange termijn externaliserende problemen (Smith 

& Hart, 2005). Afwijzing door leeftijdgenoten kan ook leiden tot aansluiting bij criminele jongeren wat 

leidt tot agressief gedrag. Doordat de meeste studies correlationeel zijn, is de richting van het verband 

tussen agressief gedrag en afwijzing door leeftijdgenoten niet duidelijk te bepalen. 

Ongeveer 40 tot 50% van de kinderen die afgewezen worden vertonen agressief gedrag 

(Bierman, Smoot & Aumiller, 1993). Volgens sommigen is agressie, onafhankelijk of het is vastgesteld 

door middel van peerevaluaties, observaties of leerkrachtmetingen, het gedragspatroon dat het meest 

is gerelateerd aan afwijzing door anderen (Crick, Casas & Mosher, 1997). Afgewezen kinderen laten 

verschillende vormen van agressie, zoals storend gedrag, fysieke agressie en verbale dreigingen 

meer zien dan niet afgewezen kinderen (Newcomb, Bukowski & Pattee, 1993). Enkele studies leveren 

een bewijs voor een oorzakelijk verband tussen agressie en afgewezen worden. Hierbij werden 

afgewezen jongens in een nieuwe sociale groep geplaatst. Na een paar weken bleek dat deze 

jongens wederom waren afgewezen door hun nieuwe groepsleden. Verbale en fysieke agressie 

werden over het algemeen genoemd als de reden van afwijzing (Dodge, 1983; Coie & Kupersmidt, 

1983).  

Niet alle agressieve daden worden door leeftijdgenoten afgewezen. Agressie in antwoord op 

een directe provocatie wordt door leeftijdgenoten positief beoordeeld. Deze functie van agressie wordt 

door andere kinderen gezien als bewijs dat het kind voor zichzelf op kan komen en dat wordt gezien 

als iets positiefs (Eisenberg, 2006). Niet alle agressieve kinderen worden afgewezen door 

leeftijdgenoten. Ongeveer de helft van de kinderen die door hun klasgenoten als agressief worden 

bestempeld worden door hen afgewezen. Leiderschap en andere sociale vaardigheden maken het 
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mogelijk dat agressieve kinderen kunnen voorkomen dat zij worden afgewezen (Kupersmidt & Dodge, 

2004).  

 

Verschillen in afwijzing in relatie tot reactieve en proactieve agressie 

Als er een onderscheid wordt gemaakt in reactieve en proactieve agressie zijn er verschillen in 

de mate van afwijzing door leeftijdgenoten. Reactief agressieve kinderen worden vaker afgewezen 

door andere kinderen dan proactief agressieve kinderen (Dodge, Coie, Pettit & Price, 1990; Dodge et 

al., 1997). Reactief agressieve kinderen, vooral meisjes, zijn ook vaker het slachtoffer van pesterijen 

en hebben minder wederzijdse vrienden dan proactief agressieve kinderen (Poulin & Boivin, 2000a). 

Proactief agressieve kinderen hebben meer vrienden dan reactief agressieve kinderen (Poulin and 

Boivin, 2000b). Deze vrienden zijn echter wel vaker dan bij reactief agressieve kinderen ook proactief 

agressief en versterken het proactief agressieve gedrag van het kind (Vitaro et al., 1998). Het hebben 

van deze vrienden heeft een positief effect op de depressieve gevoelens van proactief agressieve 

kinderen maar een negatief effect op hun agressieve gedrag.  

 

Het belang van sociometrische status 

De reden om meer aandacht te schenken aan sociometrische status als consequentie van 

agressief gedrag is dat afwijzing door leeftijdgenoten kan bijdragen aan opeenvolgende 

aanpassingsproblemen waaronder toenemend antisociaal gedrag (Haselager, Cilissen, van Lieshout 

& Riksen-Walraven, 2002). Verschillende onderzoekers vonden dat afwijzing het agressieve gedrag 

versterkt, met name bij kinderen die toch al agressief waren (Dodge et al., 2003; Kupersmidt & Coie 

1990; Bierman & Wargo, 1995; Coie, 2004; Patterson & Bank, 1989).  

 

Morele ontwikkeling en agressie 
 
Normen en waarden  

Kinderen worden vaker afgewezen wanneer hun normen en waarden niet aansluiten bij die 

van de groep. Groepen hebben bepaalde normen en waarden over wat goed is en wat niet. De 

toelaatbaarheid van bepaald gedrag en indirect ook voor het kind dat dit gedrag vertoont wordt 

bepaald door of het gedrag past bij de normen en waarden van de groep (Eisenberg, 2006). Een norm 

wordt omschreven als de manier van handelen waarnaar een categorie van personen zich kan of 

moet richten. Een  waarde wordt gedefinieerd als een zedelijke, esthetische of persoonlijke betekenis 

van iets (Van Dale, 2008). Het moreel klimaat van de sociale omgeving waarin een persoon zich 

bevindt kan een beslissende invloed uitoefenen op het gedrag van een persoon. Jongeren met 

antisociaal gedrag sluiten zich vaak ook aan bij andere jongeren met antisociaal gedrag. Kinderen 

leren al op jonge leeftijd wat goed en wat fout is, zij ervaren morele emoties als schaamte en schuld 

en kunnen ongewenst gedrag onderdrukken. Opvoeding, persoonlijkheid en de onderlinge 

afstemming hiervan dragen bij aan de  morele ontwikkeling (Brugman, 2008).  
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De zes stadia van Kohlberg 

Kohlberg (1986) onderscheidde zes stadia in de ontwikkeling van moreel oordelen: 

Stadium 1: oriëntatie op straf en  gehoorzaamheid: angst voor autoriteit en vermijding van  

straf zijn redenen om je moreel te gedragen.  

Stadium 2: oriëntatie op instrumentele zaken: tevreden stellen van eigen behoeften bepaalt  

morele keuzes. 

Stadium 3: de “good boy- good girl” oriëntatie:  het behouden van affectie en goedkeuring van  

vrienden en familie motiveert tot goed gedrag. 

Stadium 4: het behouden van de sociale orde: een plicht om te voldoen aan wetten en regels  

voor je eigen bestwil leidt tot morele aanpassing.  

Stadium 5: sociaal contract oriëntatie: de nadruk ligt op eerlijke procedures om wetten te  

veranderen, om individuele rechten te beschermen en in de behoefte van de meerderheid  

te voorzien.  

Stadium 6: de universeel ethische principe oriëntatie: universele principes die  

goed zijn voor de mensheid leiden tot morele beslissingen (Berk, 2003). 

 

Kinderen doorlopen de stadia in chronologisch volgorde, waarbij de mentale leeftijd belangrijker is dan 

de chronologische. De eerste twee stadia behoren tot de preconventionele fase. In deze fase zijn 

regels en sociale verwachtingen buiten de persoon gelegen en worden ze aangestuurd door 

autoriteitsfiguren. Stadium 3 en 4 behoren tot de conventionele fase en zijn kenmerkend voor de 

volwassen moraliteit. In de conventionele fase zijn regels en sociale verwachtingen geïnternaliseerd. 

Stadium 5 en 6 behoren tot de postconventionele fase. In deze fase wordt moraliteit gedefinieerd in 

termen van abstracte principes en waarden. Stadium 5 en 6 komen bijna uitsluitend voor bij mensen 

met een universitaire scholing. 

De meeste delinquente jongeren redeneren in de overgang tussen stadium 2 en 3. Uit hun 

argumentatie blijkt een oppervlakkig besef van gevoelens van schaamte en schuld (Ferguson, 

Brugman, Eyre & White, 2007). Brugman (2008) spreekt van een stadiumverschil van 1/3 stadium bij 

delinquente jongeren ten opzichte van niet delinquente jongeren. Bij een studie van Gregg, Gibbs en 

Basinger (1994) werd gevonden dat criminele jeugd functioneert in stadium 1 en 2, waar niet 

delinquente jeugd functioneert in stadium 3 en 4. Delinquente jeugd heeft dus een 

ontwikkelingsachterstand ten aanzien van de morele ontwikkeling. Deze ontwikkelingsachterstand 

wordt gezien als een antecedent van delinquent gedrag (Gregg et al., 1994). 

   

Cognitieve vertekening en antisociaal gedrag 

Antisociaal gedrag, waaronder agressief gedrag wijst op tekortkomingen in het morele 

functioneren. Morele gebreken kunnen zich voordoen in het morele oordeel, het inlevingsvermogen, 

de morele emoties, consistentie in de morele identiteit en morele attitudes (Brugman, 2008). 

Forensische psychologen en psychiaters hebben er op gewezen dat delinquente personen zich er van 

bewust zijn dat hun gedrag moreel fout is. De overgrote meerderheid van de delinquente jongeren 

maakt bewust foute keuzes. Delinquente jongeren legitimeren hun wangedrag voor zichzelf en 
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anderen door hun ervaringen anders te interpreteren dan gebruikelijk of normatief is. Delinquente 

jongeren herinterpreteren het gedrag zodanig dat het  consistent is met de eigen morele identiteit. 

Dit herinterpreteren wordt ook wel cognitieve vertekening genoemd. Primaire cognitieve 

vertekening bestaat uit egocentrische vertekening. Bij egocentrische vertekening gaat de aandacht 

volledig uit naar datgene dat in de onmiddellijke belangstelling van de jongeren staat. Met de 

secundaire cognitieve vertekening verhullen of vergoelijken ze de aangerichte schade. Deze 

denkwijze stelt de persoon in staat het gedrag te herinterpreteren in overeenstemming met de eigen 

morele identiteit en de verantwoordelijkheid voor het gedrag af te wijzen. Secundaire cognitieve 

vertekeningen zijn bijvoorbeeld: anderen de schuld geven van eigen daden en minimaliseren/ 

verkeerd benoemen van de gepleegde daden. Cognitieve vertekening is bij delinquente jongeren veel 

sterker aanwezig dan bij normale jongeren en wordt gezien als de belangrijkste drijfveer van 

antisociaal gedrag (Brugman, 2008).  

 

Het belang van morele identiteit 

Kinderen en jongeren kennen allerlei basale morele regels, maar hoeven het niet als noodzakelijk te 

ervaren om zich in overeenstemming met die regels te gedragen. Als er sprake is van een 

discrepantie tussen het oordeel en het gedrag wijst de aanwezigheid van morele gevoelens van 

schuld en schaamte, rechtvaardiging, excuses, of van cognitieve vertekeningen op de aanwezigheid 

van een moreel zelf (Keller & Edelstein, 1993).  

Het ontwikkelen van een morele identiteit is afhankelijk van de mate waarin een persoon 

morele waarden centraal stelt in het zelfbeeld. Bij de ontwikkeling van een morele identiteit gaat men 

zich verantwoordelijk voelen te leven naar morele waarden. Een zwakke of gebrekkige morele 

identiteit kan onvoldoende weerstand bieden aan impulsen tot antisociaal gedrag en antisociaal 

gedrag direct bewerkstelligen. De morele identiteit samen met cognitieve vertekeningen kunnen het 

sekseverschil in antisociaal gedrag verklaren. Meisjes hebben namelijk een sterker moreel zelf en 

maken minder cognitieve vertekeningen dan jongens (Brugman, 2008).  

Astor (1994) heeft aangetoond dat agressieve kinderen niet verschillen van doorsnee kinderen 

in hun beoordeling van proactieve agressie. Ze vinden proactieve agressie even ernstig, 

ontoelaatbaar, onafhankelijk van regels en autoriteiten als niet agressieve kinderen. Echter als het 

gaat om agressie die volgt op een provocatie, reactieve agressie, dan vinden agressieve kinderen dit 

acceptabeler, meer toelaatbaar dan de doorsnee kinderen.   

 
Autisme spectrum stoornissen en agressie  

Agressie is gedrag dat voornamelijk voorkomt bij een oppositioneel opstandige stoornis en 

een gedragsstoornis zoals beschreven in de DSM-IV-TR (APA, 2000). Echter, agressie is ook een 

algemeen en kostbaar probleem bij kinderen met een autisme spectrum stoornis. Bij kinderen met 

autisme, vooral klassiek autisme, komt meer zelfbeschadiging en agressie voor dan bij kinderen met 

andere ontwikkelingsachterstanden (McClintock, Hall & Oliver, 2003). Kinderen met autisme die 

agressief zijn kunnen een gevaar vormen voor zichzelf en mensen om hen heen en zijn daardoor 
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soms beperkt in hun mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving en activiteiten op school 

(Sigafoos, Arthur & Reillly, 2003).  

Het ontstaan van agressief gedrag bij kinderen met autisme spectrum stoornissen en het in 

kaart brengen ervan kan erg moeilijk zijn. Bij autisme spelen antecedenten en gevolgen van 

gebeurtenissen, het blootstellen aan verschillende stimuli of settings, verandering in routine en 

genetische factoren een rol in het gedrag (McGill, Hughes, Teer & Rye, 2001). Kinderen met autisme 

vertonen veel stereotiep gedrag. De stereotypen in het kind worden vaak gezien als het minst 

problematisch van het uitdagende gedrag, waardoor deze minder intensief worden behandeld dan 

agressie en zelfbeschadiging. Echter bij de stereotyperingen van een kind met een autisme spectrum 

stoornis ligt waarschijnlijk de oorzaak van zijn agressie (McGill et al., 2001).  

Kinderen met een autisme spectrum stoornis hebben een groot gebrek aan sociaal inzicht en 

voelen situaties en emoties niet (goed) aan. Ze kunnen niet goed tegen veranderingen en hebben 

moeite met voor hen vreemde situaties als schoolkampen, massale situaties als grote schoolpleinen 

en onregelmatige/ minder gestructureerde situaties als wisselingen en vervanging in het 

leerkrachtenteam. Wanneer niet of te weinig wordt voldaan aan hun behoefte voor structuur kunnen 

deze kinderen gefrustreerd raken en agressief worden.  

Agressie die kinderen met een autisme spectrum stoornis laten zien sluit veelal aan bij 

reactieve agressie omdat het gedrag is dat voortkomt uit frustraties en irritaties binnen de persoon 

door verandering van de structuur. De frustratie uit zich in boosheid, in reactie op een veronderstelde 

dreiging. Het is niet voor de hand liggend dat kinderen met een autisme spectrum stoornis agressie 

gebruiken om bepaalde doelen te bereiken, zoals bij proactieve agressie het geval is. Kinderen met 

een autisme spectrum stoornis zijn vaak emotioneel van slag als zij agressief zijn, en reageren op een 

situatie. Een kenmerk van proactieve agressie is dat het kind agressie gebruikt in een niet uitgelokte 

situatie (Dodge, 1991) en niet emotioneel gedreven wordt maar koelbloedig blijft. Waarschijnlijk 

bedenken kinderen met autisme spectrum stoornissen niet eens dat ze agressie kunnen gebruiken om 

doelen te bereiken omdat zij minder snappen van sociale situaties. Er is tot nu toe nog geen 

onderzoek gedaan naar de relatie tussen reactieve agressie en autisme spectrum stoornissen en 

proactieve agressie en autisme spectrum stoornissen. Het lijkt voor de hand liggend dat kinderen met 

een autisme spectrum stoornis vrijwel alleen reactief agressief zijn en nauwelijk in staat zijn tot 

proactieve agressie. 

 

De onderzoeksvragen 

1. Zit er een verschil tussen regulier en cluster IV onderwijs in agressief probleemgedrag? 

2. Zijn jongens agressiever dan meisjes? 

3. Zijn er verschillen in de functie van agressie bij jongens en meisjes? 

4. Is er een sterkere samenhang tussen reactieve agressie en afgewezen worden dan voor 

proactieve agressie en afgewezen worden? 

5. Zijn de  ‘relaties met kinderen’ minder leeftijdsadequaat ontwikkeld bij kinderen met agressief 

probleemgedrag ten opzichte van niet agressieve kinderen? 
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6. Zijn de ‘normen en waarden’ minder leeftijdsadequaat ontwikkeld bij kinderen met agressief 

probleemgedrag ten opzichte van niet agressieve kinderen ? 

7. Zijn er verschillen in de functie van agressie bij kinderen met een autisme spectrum stoornis in 

vergelijking met kinderen met ODD en CD?  

 

Hypothesen 
1. Er zit een verschil in agressief probleemgedrag in cluster IV onderwijs en regulier 

onderwijs. 

Op cluster IV scholen zitten kinderen die vanwege gedragsproblemen niet binnen het regulier 

onderwijs konden blijven. Op deze scholen zitten onder andere kinderen met een 

oppositioneel opstandige stoornis, een gedragsstoornis en autisme spectrum stoornissen. 

Kenmerken die bij deze stoornissen aanwezig (kunnen) zijn zijn: snel driftig worden, ruzie 

maken met volwassenen, dingen doen om anderen te ergeren, vaak kribbig of overgevoelig 

reageren, boos, gepikeerd of wrokkig zijn en vechtpartijen beginnen. 

 

2. Jongens zijn agressiever dan meisjes.  

Een oppositioneel opstandige stoornis en een gedragsstoornis komen dubbel tot viermaal zo 

vaak voor bij jongens dan bij meisjes (Carr, 2006). Stanger, Achenbach en Verhulst (1997) 

vonden in hun onderzoek dat jongens agressiever waren dan meisjes op iedere leeftijd tussen 

4 en 18 jaar. Meestal zijn jongens meer fysiek agressief dan meisjes, een verschijnsel dat in 

vele culturen naar voren komt (Berk, 2003).  

 

3. Er zijn geen verschillen in de functie van agressie tussen jongens en meisjes.  

Bij een meta-analyse (Polman et al., 2007) en een onderzoek van Conner et al. (2003) 

werden geen sekseverschillen in proactieve en reactieve agressie gevonden. Bij een studie 

van Miller en Lynam (2006) werd gevonden dat mannen meer proactieve agressie gebruiken 

dan vrouwen. Mannen gebruiken niet meer reactieve agressie dan vrouwen. 

 

4. Er is een sterkere samenhang tussen reactieve agressie en afgewezen worden dan 
tussen proactieve agressie en afgewezen worden. 

Volgens sommigen is agressie, onafhankelijk of het is vastgesteld door middel van 

peerevaluaties, observaties of leerkrachtmetingen, het gedragspatroon dat het meest is 

gerelateerd aan afwijzing door anderen (Crick, Casas & Mosher, 1997). Reactief agressieve 

kinderen worden vaker afgewezen door andere kinderen dan proactief agressieve kinderen 

(Dodge, Coie Pettit, & Price, 1990; Dodge et al., 1997). Reactief agressieve kinderen, vooral 

meisjes, zijn ook vaker het slachtoffer van pesterijen en hebben minder wederzijdse vrienden 

dan proactief agressieve kinderen (Poulin & Boivin, 2000a). 

 

5. De ‘relaties met kinderen’ zijn minder leeftijdsadequaat ontwikkeld bij kinderen met 
agressief probleemgedrag ten opzichte van niet agressieve kinderen. 
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Volgens sommigen is agressie, onafhankelijk of het is vastgesteld door middel van 

peerevaluaties, observaties of leerkrachtmetingen, het gedragspatroon dat het meest is 

gerelateerd aan afwijzing door anderen (Crick, Casas en Mosher, 1997). Afgewezen kinderen 

laten verschillende vormen van agressie, zoals storend gedrag, fysieke agressie en verbale 

dreigingen meer zien dan niet agressieve kinderen (Newcomb, Bukowski, & Pattee, 1993). 

 

6. De ‘normen en waarden’ zijn minder leeftijdsadequaat ontwikkeld bij kinderen met 
agressief probleemgedrag ten opzichte van niet agressieve kinderen. 

Brugman (2008) spreekt van een stadiumverschil van 1/3 stadium bij delinquente jongeren ten 

opzichte van niet delinquente jongeren. Bij een studie van Gregg, Gibbs en Basinger (1994) 

werd gevonden dat criminele jeugd functioneert in stadium 1 en 2, waar niet delinquente jeugd 

functioneert in stadium 3 en 4. Delinquente jeugd heeft dus een ontwikkelingsachterstand ten 

aanzien van de morele ontwikkeling. Deze ontwikkelingsachterstand wordt gezien als een 

antecedent van delinquent gedrag (Gregg et al., 1994). 

 
7. Er zijn verschillen in de functie van agressie bij kinderen met een autisme spectrum 

stoornis gebruiken in vergelijking met kinderen met ODD en CD.  

Agressie die kinderen met een autisme spectrum stoornis laten zien sluit veelal aan bij 

reactieve agressie omdat het gedrag is dat voortkomt uit frustraties en irritaties binnen de 

persoon door verandering van de structuur. De frustratie uit zich in boosheid, in reactie op een 

veronderstelde dreiging. Het is niet voor de hand liggend dat kinderen met een autisme 

spectrum stoornis agressie gebruiken om bepaalde doelen te bereiken, zoals bij proactieve 

agressie het geval is. Kinderen met een autisme spectrum stoornis zijn vaak emotioneel van 

slag als zij agressief zijn, en reageren op een situatie. 

 

 
METHODE 

 
Participanten 

De participanten komen van één reguliere basisschool en twee cluster IV scholen uit verschillende 

provincies in Nederland. In totaal zijn er 123 leerlingen met een gemiddelde leeftijd van 10.76 

(SD=1.17) uit groep 5 tot en met 8 van drie basisscholen onderzocht. Kinderen in de groep met 

agressief probleemgedrag (N=75) waren afkomstig van twee scholen voor kinderen met 

gedragsproblemen (cluster IV). Deze kinderen waren tussen de 8 en 13 jaar oud. Kinderen worden 

naar deze scholen verwezen wanneer de ernst van hun gedragsproblemen volgens ouders, 

leerkrachten en diagnostici significant interfereert met het sociaal functioneren en het volgen van 

regulier onderwijs onmogelijk maakt. De kinderen in de controlegroep (N= 48)  waren afkomstig van  

één reguliere basisschool.  
 

 



18 
 

Tabel 1. Leeftijd voor kinderen van Cluster IV scholen (N= 75) en de reguliere school (N=48). 

 
                                        Cluster IV onderwijs                 Regulier onderwijs 
                              _________________________                   ___________________ 
                                
 Gemiddelde SD  Gemiddelde  SD  Sig. 
                            
 
Leeftijd                                    11.09 1.19      10.23                .93                     <.001  

                               
 
 

De kinderen afkomstig van het cluster IV onderwijs waren gemiddeld 11.09 (SD=1.19) jaar oud en de 

kinderen afkomstig van de reguliere school waren gemiddeld 10.23 (SD=.93) jaar oud. Dit verschil is 

significant; t= 4.50; df= 116.31; p< .001 bij tweezijdige toetsing.  
 

Meetinstrumenten 

IRPA  
(Polman & Orobio de Castro, 2007). Gedragsproblemen werden gemeten met het Instrument voor 

Reactieve en Proactieve Agressie (IRPA) dat door de leerkrachten moest worden ingevuld. De IRPA 

is een experimentele vragenlijst en vormt een bewerking van de vragenlijst van Kupersmidt, 

Willoughby en Bryant (1998). In de IRPA wordt onderscheid gemaakt tussen de vorm en de functie 

van agressie. In de IRPA zitten qua vorm drie fysieke items (slaan, schoppen, duwen), één verbaal 

item (pesten), één verborgen item (stiekem) en één relationeel item (roddelen). De nadruk ligt aldus 

op fysieke agressie. Door vorm en functie van agressie te onderscheiden, is het wellicht mogelijk om 

beter onderscheid te maken tussen kinderen die reactieve en proactieve agressieve vertonen. 

Allereerst wordt in deze lijst gevraagd naar de vorm van de agressie (“hoe vaak schopte deze leerling 

afgelopen maand andere kinderen?”) en daarna naar de functie van deze vorm van agressie (‘om de 

baas te spelen’, ‘omdat deze leerling zich bedreigd of aangevallen voelde’). Per functie wordt op een 

vijfpuntsschaal aangegeven hoe vaak dit van toepassing was in de afgelopen maand (nooit, zelden, 

soms meestal of steeds). De proactieve agressieschaal werd gemeten met de items ‘om te kwetsen of 

om gemeen te zijn’, ‘om de baas te spelen’, en ‘omdat het kind hier plezier in had’. De reactieve 

schaal werd gemeten door de items ‘omdat het kind van streek raakte omdat anderen hem plaagden’, 

omdat het kind zich bedreigd of aangevallen voelde’ en ‘omdat het kind kwaad was’. Uit onderzoek 

van Polman, Orobio de Castro, Thomaes en Van Aken (2008) blijkt dat de reactieve en proactieve 

schaal van de IRPA nauwelijks correleren (r=.03). Cronbach’s alpha’s bij deze vragenlijst waren .87 

voor reactieve agressie en .78 voor proactieve agressie. De schalen voor reactieve en proactieve 

agressie van de IRPA hadden in deze studie (waarbij een groot deel van de participanten afkomstig is 

uit een klinische populatie) een correlatie van .30 (p <.01). Het zou kunnen uitmaken of de correlatie 

tussen proactieve en reactieve agressie is berekend over een steekproef die afkomstig is uit een (min 

of meer) klinische populatie of uit een normale populatie. Daarom zijn aanvullende analyses gedaan 

over verschillende subgroepen. Voor de leerlingen van de reguliere basisschool was de correlatie .16 

en voor de leerlingen van de cluster IV-scholen .11. Beide correlaties zijn niet significant. 
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Ontwikkelingsvolgmodel 

De  informatie over de ontwikkelinglijnen 1.5.2 ‘relaties met kinderen’ en 1.6 ‘omgang met afspraken, 

regels en materialen’ werden uit het ontwikkelingsvolgmodel (OVM-web) van iedere school gehaald. 

Bij lijn 1.6 ‘omgang met afspraken, regels en materialen’ gaat het om de voormalige ontwikkelingslijn 

‘normen en waardenoriëntatie’. Deze is hieronder afgebeeld. Het ontwikkelingsvolgmodel is een 

longitudinaal observatie-instrument waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm 

van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen zijn uitgewerkt. De ontwikkelingslijnen geven relatieve 

scores ten opzichte van de eigen leeftijd weer. Het ontwikkelingsvolgmodel wordt door de leerkracht 

ingevuld. Met behulp van de ontwikkelingslijnen kan er bepaald worden hoe ver een leerling voor of 

achterloopt in zijn ontwikkeling ten opzichte van wat qua leeftijd van hem of haar verwacht mag 

worden. De indeling in ontwikkelingsfasen is ontleend aan wetenschappelijk onderzoek en gegevens 

uit de ontwikkelingspsychologie. In dit onderzoek werd het ontwikkelingsvolgmodel voor midden- en 

bovenbouw gebruikt (Memelink et al., 2002).    
 
 
MBB 1.5.2 Relaties met kinderen 
 

Figuur 1. Ontwikkelingslijn ‘relaties met kinderen’ uit het Ontwikkelingsvolgmodel. 
 
 
MBB 1.6 Normen en waardenoriëntatie  
 

Figuur 2. Ontwikkelingslijn ‘normen en waardenoriëntatie’ uit het Ontwikkelingsvolgmodel. 
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Houdt meer 
rekening met de 
inbreng van de 
ander, maar in  het 
handelen 
overheerst nog het 
eigen perspectief.  
Ruzies worden 
opgelost door eerlijk 
te delen 
(gelijkwaardigheid).  
 

Er ontstaat steeds 
meer een 
groepsgevoel, men 
maakt afspraken met 
elkaar. Sociale 
motivatie: 
vanzelfsprekendheid 

De invloed van 
de groep wordt 
sterk: 
populariteit, 
helpen ook 
plagen etc. 
Kiest bewust 
met wie hij een 
activiteit doet. 
            

Er ontstaan 
groepjes binnen 
de groep. De 
kinderen 
vergelijken zich 
met elkaar en 
letten op elkaar. 
Geheimen gaan 
een rol spelen in 
de interactie. 
Sociale 
motivatie: Meer 
eigenheid 
(echtheid) in 
vriendschappen. 
 

Bepaalt de 
eigen positie in 
de groep 
vooral op 
basis van de 
ander 
(worsteling ‘wat 
wil ik’ en ‘wat wil 
de groep’) Legt 
ruzies bij door 
uitpraten en 
afspraken 
maken.  

Analyseert  
gedrag, snapt 
hoe iets is 
gegaan en kan 
dan uitleggen. 
Denkt 
genuanceerd 
over 
groepsgenoten, 
vriendschappen 
worden hechte, 
bestendige 
relaties. Sociale 
motivatie: eigen 
keuzes maken 
en deze 
uitleggen aan de 
ander. 
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Vergelijkt zichzelf 
voortduren d met de 
ander en eist dat 
iedereen zich aan 
dezelfde regels 
houdt. Begint goed 
gedrag te tonen 
zonder beloning 
met concrete 
dingen of gunsten. 
 

Behandelt de 
ander zoals hij 
zelf ook door 
diegene wordt 
behandeld (oog 
om oog, tand om 
tand). Regels 
worden 
losgekoppeld 
van het gezag 
van de 
volwassene. 

Begint te 
anticiperen op 
gedrag van 
anderen. Doet 
actief mee in het 
stellen van 
regels. 
            

Doorziet 
strijdigheid van 
motieven. Beseft 
steeds meer dat 
regels ook voor 
jezelf belangrijk 
zijn.  
 

Houdt zich aan 
regels en 
afspraken om 
zelf een goed 
gevoel over te 
krijgen. 
Goedkeuring van 
buitenaf is nog 
wel heel 
belangrijk. Geeft 
een regel of een 
afspraak een 
eigen inkleuring.  

Voldoet aan een 
eigen innerlijke 
norm (i.t.t. 
concrete 
goedkeuring). Rol 
van de 
volwassene wordt 
steeds mindere 
belangrijk, 
leeftijdsgenoten 
zijn nu de 
normaangever. Dit 
kan een innerlijk 
conflict 
veroorzaken.  
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Peernominaties 

Aan de hand van een zelf opgestelde peernominatielijst geven de kinderen in de klas aan welke 

kinderen in de klas ze aardig vinden en welke kinderen ze onaardig vinden. De rolbeschrijvingen die in 

het onderzoek worden gebruikt zijn omschrijvingen van een reactief agressief kind, een proactief 

agressief kind, een aardig en een onaardig kind. Rol 1 is de reactieve rolbeschrijving, rol 2 de 

proactieve rolbeschrijving. Rol 5 werd niet meegenomen in de analyses. 

 
Rol 1: 
Als deze jongen/ meisje zijn zin niet krijgt, dan wordt hij/ zij altijd boos. Hij/ zij voelt zich snel 
benadeeld en heeft het idee dat hij/zij vaak wordt dwars gezeten. Hij/zij wordt snel kwaad als anderen 
hem/haar plagen. 
 

   
 
 
Rol 2: 
Deze jongen/ meisje is vaak gemeen tegen anderen, terwijl hij/ zij daar geen reden voor heeft. Hij/ zij 
pest en plaagt vaak andere mensen. Hij/ zij vindt het leuk om gemeen tegen anderen te doen. Voor 
anderen is het soms moeilijk om te begrijpen waarom hij/ zij zo agressief doet. Hij/ zij wil zijn zin 
krijgen door geweld te gebruiken.  
 
 
 
 
 
 
Rol 3: 
Deze jongen/ dit meisje is altijd erg aardig tegen iedereen. 
 
 
 
 
 

 
Rol 4: 
Deze jongen/ dit meisje is niet zo aardig. 
 
 
 
 

 
Rol 5: 
Deze persoon maakt makkelijk vrienden. Hij/ zij heeft veel vrienden en de meeste mensen vinden 
hem/ haar een leuk persoon.  
 
 
 
 

 
 
DSM-IV-TR Diagnose 

Diagnoses van de leerlingen op basis van de DSM-IV-TR (2000) classificatie werden in het 

databestand bijgevoegd op basis van het leerling-dossier. 
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Procedure 

Twee cluster IV basisscholen en twee reguliere basisscholen die gebruik maakten van het 

ontwikkelingsvolgmodel voor de midden- en bovenbouw (Memelink et al., 2002) werden telefonisch 

benaderd om te deel te nemen aan het onderzoek. Wanneer de scholen hadden toegezegd mee te 

doen aan het onderzoek, werd door middel van een brief aan de ouders van de leerlingen 

toestemming gevraagd voor deelname van hun kind aan het onderzoek. De IRPA en de lijsten 

waarmee de leerkracht het IQ konden schatten en waarop ze een mogelijke stoornis van het kind aan 

konden geven werden een week voordat de school werd bezocht, opgestuurd.  

Door de leerkrachten van groep 5, 6, 7 en 8 werd een IRPA ingevuld voor iedere leerling van hun klas. 

Tijdens de eerste meting werd bij alle leerlingen klassikaal een peernominatie-vragenlijst afgenomen. 

De afname van de peernominatie-vragenlijst werd ingeleid met een verhaal over een film die wij (de 

onderzoekers, samen met de klas) ‘zogenaamd’ zouden gaan maken en welke rollen we daarvoor 

nodig hadden. De leerlingen kregen vervolgens de peernominatie-vragenlijst. Op het bord schreven 

we (de onderzoekers) alle namen van de kinderen in de klas. Voor de namen werden nummers gezet. 

We legden de kinderen uit dat het de bedoeling was dat zij bij iedere rolomschrijving de nummers van 

de kinderen moesten opschrijven die zij het meest geschikt vonden om die rol te spelen. Er wordt 

verteld dat er geen foute antwoorden zijn en dat de kinderen per rol zo veel of zo weinig nummers 

mochten aangeven als zij zelf wilden. Bovendien verzekerden wij de participanten ervan dat de 

gegevens die zij invulden vertrouwelijk zouden worden behandeld. Nadat alle gegevens van de IRPA 

waren ingevoerd en de IQ schatting en de diagnose-informatie verzameld waren, werden de 

onderdelen ‘relaties met kinderen’ en ‘normen en waardenoriëntatie’ van het ontwikkelingsvolgmodel 

verkregen en aan het bestand toegevoegd. 

 
 

RESULTATEN 

 

Regulier onderwijs versus cluster IV onderwijs en de mate van agressief probleemgedrag 

Groepsverschillen tussen kinderen die van cluster IV scholen afkomstig waren en kinderen die van 

regulier onderwijs afkomstig waren in de mate van agressiviteit, reactief en proactief agressief gedrag 

werden getest met behulp van t-tests op de schaal mate van agressiviteit, de reactieve en de 

proactieve agressie schaal van de IRPA. De resultaten zijn weergegeven in tabel 2. Kinderen van 

cluster IV (M=.96, SD=.86) onderwijs bleken agressiever te zijn dan de kinderen van het regulier 

onderwijs (M=.21, SD=.22; t=7.21; df=88.37; p<.001, bij éénzijdige toetsing). Reactieve agressie bleek 

meer voor te komen in de cluster IV groep (M=1.62, SD=1.21) dan in de reguliere groep (M=.49, 

SD=.51). Dit verschil is significant; t= 7.75; df= 112.3; p< .001 bij tweezijdige toetsing. Proactieve 

agressie bleek ook meer voor te komen in de cluster IV groep (M=.94, SD=.88) dan in de reguliere 

groep (M=.27, SD=.40). Dit verschil was tevens significant; t= 5.71; df= 111.01; p< .001 bij tweezijdige 

toetsing.  
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Tabel 2. IRPA Reactief en IRPA Proactief voor kinderen van Cluster IV scholen (N= 75) en de reguliere 

school (N=48).   

    Cluster IV onderwijs   Regulier onderwijs   

   M                    SD  M                      SD Sig. 

      

Mate agressiviteit         .96              .86  .21                 .22   <.001 

IRPA Reactief    1.62             1.09  .49                 .51   <.001 

IRPA Proactief     .94               .88  .27                 .40      <.001 

 

 
Sekseverschillen in de mate en functie van agressief gedrag 

Sekseverschillen in de mate van agressief gedrag, reactieve en proactieve agressie werden 

onderzocht met t-tests op de reactieve en proactieve agressie schaal van de IRPA. De resultaten zijn 

weergegeven in tabel 3. De jongens en meisjes afkomstig van de cluster IV scholen en de reguliere 

school werden in één groep genomen. Jongens (M=.76, SD=.76) bleken agressiever te zijn dan 

meisjes (M=.36, SD=.74). Dit verschil is significant; t=2.45; df=121; p<.01 bij éénzijdige toetsing. In 

deze steekproef bleken jongens (M=1.37, SD=1.08) reactief agressiever te zijn dan meisjes (M=.52, 

SD=.67). Dit verschil is ook significant; t=4.98; df=71.97; p< .001, bij tweezijdige toetsing. Jongens 

(M=.73, SD=.84) bleken ook proactief agressiever te zijn dan meisjes (M=.48, SD=.61).  Dit verschil is 

echter niet significant. In deze steekproef is geen rekening gehouden met het feit dat er veel meer 

jongens afkomstig waren van cluster IV onderwijs dan meisjes.  

      

Tabel 3. Reactieve en proactieve agressie bij jongens (N=95) en meisjes (N=28).   

    Jongens   Meisjes   

   M                    SD  M                      SD Sig. 

      

Mate agressiviteit     .76              .76  .36                 .74 <.01 

Reactieve agressie   1.37             1.08  .52                 .67   <.001 

Proactieve agressie     .73               .84  .48                 .61     n.s. 

      

Er werden ook afzonderlijke analyses uitgevoerd per type school. De resultaten zijn weergegeven in 

tabel 4 en 5. Meisjes (M=1.19, SD=1.34) van de cluster IV groep bleken hoger te scoren op de mate 

van agressief gedrag dan jongens (M=.94, SD=.81) van de cluster IV groep. Dit verschil was echter 

niet significant. Jongens (M=1.64, SD=1.12) van de cluster IV groep bleken hoger te scoren op 

reactieve agressie dan meisjes (M=1.37, SD=.74) van de cluster IV groep. Dit verschil was echter ook 

niet significant Meisjes bleken hoger te scoren op proactieve agressie dan jongens. Dit verschil was 

echter eveneens niet significant. 
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Tabel 4. Reactieve en proactieve agressie bij jongens (N=69) en meisjes (N=6) van Cluster IV onderwijs. 
 

  

    Jongens   Meisjes   

   M                    SD  M                      SD Sig. 

      

Mate agressiviteit                    .94                 .81                     1.19               1.34   n.s. 

Reactieve agressie      1.64               1.12  1.37                  .74 n.s. 

Proactieve agressie        .92                 .89  1.10                  .89 n.s. 

 

Jongens (M=.28, SD=.24) afkomstig van de reguliere school bleken agressiever te zijn dan meisjes 

(M=.14, SD=.16) die afkomstig waren van de reguliere school. Dit verschil was significant; t=2.47; 

df=43; p<.05 bij éénzijdige toetsing. Jongens (M=.65, SD=.52) bleken ook bij de reguliere school 

hoger te scoren op reactieve agressie dan meisjes (M=.30, SD=.44). Dit verschil was significant 

(t=2,56; df=46,0; p<.05 bij tweezijdige toetsing). Meisjes (M=.31, SD=.40) scoorden iets hoger op 

proactieve agressie dan jongens (M=.23, SD=.41). Dit verschil was niet significant.  

      

Tabel 5. Reactieve en proactieve agressie bij jongens (N=26) en meisjes (N=22) van regulier onderwijs.   

    Jongens   Meisjes   

   M                    SD  M                      SD Sig. 

      

Mate agressiviteit  .28              .24               .14                .16       <.05 

Reactieve agressie   .65              .52  .30                .44       <.05 

Proactieve agressie   .23              .41  .31                .40           n.s. 

      

Sociometrische status en agressie 
Met behulp van correlaties (Pearson r) met éénzijdige toetsing werd gekeken of er een verband is 

tussen proactieve agressie en reactieve agressie en aardig dan wel onaardig gevonden worden. Er 

werd bovendien gekeken of er een sterker verband was tussen reactieve agressie (gemeten door de 

IRPA) en onaardig gevonden worden dan tussen proactieve agressie (gemeten door de IRPA) en 

onaardig gevonden worden. De resultaten van deze analyses zijn weergegeven in tabel 6. Er werd 

een negatieve correlatie gevonden tussen reactieve agressie op de IRPA en de aardige 

peernominatie (r=-.26; p<.01) en proactieve agressie op de IRPA en de aardige peernominatie (r=-.21; 

p<.01). 

Er werd een positieve correlatie van .34 gevonden tussen proactieve agressie op de IRPA en de 

onaardige peernominatie (p<.01). Tussen reactieve agressie op de IRPA en de onaardige 

peernominatie werd een correlatie van .36 gevonden (p<.01). Om te bepalen of er een significant 

verschil tussen deze correlaties aanwezig was, werd de correlaties omgezet in z-scores. Met behulp 

van deze Fisher’s Z transformatie kan worden geconcludeerd dat het verband tussen proactieve en 
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reactieve agressie enerzijds en de mate waarin kinderen onaardig worden gevonden anderzijds, voor 

beide typen agressie even sterk is: het verschil tussen de correlaties is niet significant. Hetzelfde geldt 

voor de correlatie met de aardignominaties. 

De correlatie tussen de peernominaties onderling waren wat anders. De correlatie tussen de reactieve 

peernominatie en de onaardige peernominatie was .54 en de correlatie tussen de reactieve 

peernominatie en de aardige peernominatie was -.32 . De correlatie tussen de proactieve 

peernominatie en de onaardige peernominatie was .64. en de correlatie tussen de proactieve 

peernominatie en de aardige peernominatie was -.39. Als de reactieve en proactieve peernominaties 

dus werden gecorreleerd met aardig of onaardig gevonden worden, was er een sterker verband 

tussen proactieve agressie en onaardig respectievelijk aardig gevonden worden dan tussen reactieve 

agressie en onaardig respectievelijk aardig gevonden worden. Bij toetsing van de verschillen op basis 

van de Fisher Z-transformatie bleken deze verschillen echter niet significant. 

 

Overeenstemming tussen leerkracht en leerlingen 
Om te vergelijken of de kinderen die reactief agressief waren volgens de IRPA ook door hun 

klasgenoten als reactief agressief werden genomineerd, werd de correlatie (Pearson r) tussen de 

reactieve schaal van de IRPA en de peernominaties op reactieve agressie berekend (zie tabel 6). Er 

bleek een significantie relatie te zijn van .36 (p<.01). Dit is een middelmatig positieve samenhang. 

Tussen de peernominaties op proactieve agressie en de proactieve schaal van de IRPA bleek een 

significante samenhang te zijn van .53 (p<.01). Dit is een redelijk grote positieve samenhang.  
 

Tabel 6. Correlatiematrix IRPA reactief en IRPA proactief met peernominaties. 

 Reactief 
IRPA 

Proactief 
IRPA 

Reactieve 
peernominatie 

Proactieve 
peernominatie 

Aardig peer-
nominatie 

Onaardig peer- 
nominatie 

       

Reactief  IRPA -      

Proactief  IRPA .30** -     

Reactieve peernominatie .36** .22* -    

Proactieve peernominatie .32**  .53**  .47** -   

Aardig peernominatie     -.26**     -.21** -.32** -.39** -  

Onaardig peernominatie .36**  .34**  .54**  .64** -.29** - 

Noot. *p<.05, **p<.01. 

 

 
Ontwikkelingsachterstanden op relaties met andere kinderen en normen en waarden in relatie 
tot agressief gedrag 

Het verband tussen de achterstand op de ontwikkelingslijnen ‘relaties met kinderen’ en ‘normen en 

waardenoriëntatie’ en mate van agressie als geheel, reactieve agressie en proactieve agressie werd 

getoetst met behulp van Pearson r, éénzijdige toetsing. De resultaten zijn weergegeven in tabel 7. Alle 

correlaties bleken significant (p<.01). Er bleek zowel tussen de achterstand op ‘relaties met kinderen’ 

en de mate van agressiviteit en tussen de achterstand op ‘normen en waardenoriëntatie’ en de mate 

van agressiviteit een correlatie van .50 te zijn.  Tussen de reactieve schaal van de IRPA en de 

achterstand op ‘relaties met kinderen’ bleek een correlatie van .29 te zijn en tussen de proactieve 
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schaal van de IRPA en de achterstand op ‘relaties met kinderen’ bleek een correlatie van .39 te zijn. 

Tussen de reactieve schaal van de IRPA en de achterstand op ‘normen en waardenoriëntatie’ werd 

een correlatie gevonden van .35. Tussen de proactieve schaal van de IRPA en de achterstand op 

‘normen en waardenoriëntatie’ werd een correlatie gevonden van .37. Reactief agressieve kinderen 

bleken over het algemeen iets minder achterstand te hebben dan proactief agressieve kinderen. Dit 

verschil bleek bij toetsing niet significant. 
 

Tabel 7. Correlatiematrix Achterstand relaties met kinderen, achterstand normen en waarden en de mate van agressiviteit. 

 Achterstand 

relaties met 
kinderen 

Achterstand 

normen en 
waarden 

Reactief IRPA Proactief IRPA Mate 

agressiviteit 

      

Achterstand 

relaties met 

kinderen 

 

- 

    

Achterstand 

normen en 

waarden 

 

.86** 

 

- 

   

Reactief IRPA .29** .35** -   

Proactief IRPA .39** .37** .30** -  

Mate agressiviteit .50** .50** .58** .61** - 

Noot. *p<.05, **p<.01. 

 

Functie van agressie bij autisme spectrum stoornissen 

Om een duidelijk overzicht te krijgen welke DSM-IV-TR stoornissen aanwezig waren in deze 

steekproef werd een overzicht gemaakt van alle aanwezige stoornissen (zie tabel 8). 
 

Tabel 8. Stoornissen volgens DSM-IV-TR classificatie 

Stoornis Aantal 
  

ODD 4 

ADHD 9 

PDD-NOS 27 

Gedragsstoornis NAO 1 

Stoornis in de impulscontrole 1 

Asperger 1 

Autistische stoornis 6 

Gedragsstoornis 2 

Geen stoornis 57 

PTSS 1 

Stoornis in de kinderleeftijd NAO 1 

Angststoornis 2 

Totaal 123 
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Na een overzicht te hebben gemaakt van alle aanwezige DSM-IV-TR stoornissen, werden de 

gedragsstoornissen (ODD en CD) en de autisme spectrum stoornissen in afzonderlijke groepen 

geplaatst (zie tabel 9). 

 
 Tabel 9. Stoornissen in groepen   

Stoornis in groepen Aantal 

Groep 1 (Gedragsstoornissen) 7 

Groep 2 (Autisme spectrum stoornissen) 34 

Totaal 41 
 

Met behulp van een onafhankelijke t-test werden verschillen tussen de groepen op reactieve en 

proactieve agressie getoetst (zie tabel 10). Uit tabel 10 blijkt dat kinderen met een autisme spectrum 

stoornis hoger scoren op de schaal reactieve agressie van de IRPA dan kinderen met agressieve 

gedragsproblemen, dit verschil is echter niet significant. De kinderen met agressieve 

gedragsproblemen scoren hoger op de schaal proactieve agressie van de IRPA dan de kinderen met 

een autisme spectrum stoornis, echter dit verschil is eveneens niet significant. Er zijn dus geen 

verschillen in de functie van agressie tussen kinderen met een autisme spectrum stoornis en kinderen 

met agressieve gedragsproblemen.  

Kinderen met een autisme spectrum stoornis bleken meer reactieve agressie (M=1.64, SD=1.16) te 

vertonen dan proactieve agressie (M=0.84, SD=0.83). Dit verschil is met een paarsgewijze t-test 

getoetst en blijkt ook significant; t= 3.26; df= 66; p<.01. Dit betekent dat kinderen met een autisme 

spectrum stoornis inderdaad meer reactieve agressie vertonen dan proactieve agressie. Dit komt 

overeen met de verwachtingen, echter uit de tabel blijkt ook dat kinderen met agressieve 

gedragsproblemen ook hoger scoren op reactieve agressie dan op proactieve agressie. Aangezien dit 

een algemeen voorkomende trend lijkt te zijn, kan niet gesteld worden dat specifiek voor kinderen met 

een autisme spectrum stoornis geldt dat zij voornamelijk reactief agressief zijn.  

 
Tabel 10. Gemiddelden Reactief IRPA en Proactief IRPA bij autismespectrum stoornissen (N=34) en gedragsstoornissen (N=7). 

  Autisme Spectrum Stoornissen Gedragsstoornissen 
 M SD M SD 
Reactief IRPA 1.64 1.16 1.55   .91 
Proactief IRPA   .84    .83 1.10   .83 
Mate agressiviteit             .93                             .86                        1.11       1.08        

 
 

CONCLUSIE EN DISCUSSIE 
 

Het belangrijkste doel van dit onderzoek was te bepalen of de IRPA een adequaat instrument is om 

reactieve en proactieve agressie te onderscheiden. Om de validiteit van de IRPA te onderzoeken werd 

er gekeken naar de relaties van agressieve kinderen met andere kinderen, hun sociometrische status 

en hun normen en waarden. Ook werden sekseverschillen in functies van agressief gedrag 

onderzocht. Als extra doelstelling van dit onderzoek werd er gekeken of kinderen met autisme 
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spectrum stoornissen een andere functie van agressie gebruiken dan kinderen met 

gedragsstoornissen. Indien de te verwachten verbanden gevonden zouden worden, wordt dit gezien 

als onderbouwing van de validiteit van de IRPA.  

 
Validiteit en sekseverschillen in reactieve en proactieve agressie 

Met betrekking tot de validiteit kan er gesteld worden dat er een lage samenhang is gevonden tussen 

de reactieve en de proactieve schaal van de IRPA. Er kan dus worden gesteld dat de IRPA een goed 

instrument is om reactieve en proactieve agressie te onderscheiden. De betrouwbaarheid van de 

IRPA was voor beide schalen hoog. Cronbach’s alpha’s voor de reactieve schaal was .87 en voor de 

proactieve schaal .78.  

Met betrekking tot sekseverschillen waren er verschillen in de functies van agressief gedrag per type 

school. Wanneer alle participanten bij elkaar werden genomen bleken jongens reactief agressiever te 

zijn dan meisjes. Ook bij de reguliere school bleken jongens reactief agressiever te zijn dan meisjes. 

Bij de kinderen die afkomstig waren van de cluster IV school bleken geen sekseverschillen te zijn. Op 

proactieve agressie bleken bij geen van de drie onderzoeksgroepen significante sekseverschillen te 

zijn. Zowel bij de regulier onderwijs groep als bij de cluster IV groep scoorden jongens wel hoger op 

reactieve agressie en meisjes hoger op proactieve agressie. Ofschoon er geen significante verschillen 

voor proactieve agressie werden gevonden lijkt er een tendens te zijn dat jongens meer reactieve 

agressie gebruiken en meisjes meer proactieve agressie. Dit komt overeen met het idee van Kempes 

et al. (2005) dat meisjes vooral een covert manier van agressie gebruiken als roddelen om iemand 

zwart te maken. De hypothese was dat er geen sekseverschillen zouden zijn op basis van de tot nu 

toe gevonden resultaten. De tot nu toe gevonden resultaten waren niet erg eenduidig. Een verklaring 

voor de verschillen in uitkomst bij de reguliere school in vergelijking met de cluster IV school is dat er 

op een cluster IV school veel kinderen zitten die agressief gedrag vertonen; het is een van de 

toelatingscriteria, zowel voor jongens als voor meisjes. Het is dan ook begrijpelijk dat binnen de cluster 

IV school geen sekseverschillen zijn gevonden.  

Om een vergelijking te maken met de normale populatie kan het beste gekeken worden naar de 

uitkomsten van de reguliere school. Al uit eerdere studies is gebleken dat meisjes een meer covert 

vorm van agressie gebruiken, zoals relationele agressie. Aansluitend bij het idee van Kempes et al. 

(2005) lijkt het voor de hand liggend dat meisjes een meer stiekemere vorm van agressie gebruiken 

zoals roddelen en anderen buitensluiten. In dit licht past proactieve agressie beter bij meisjes dan bij 

jongens. Jongens tonen hun agressie openlijker zoals bij reactieve agressie het geval is. Bovendien 

laten zij in de meeste gevallen meer agressie zien dan meisjes. Meisjes zijn, vanuit bepaalde 

sekserollen misschien minder geneigd hun boosheid openlijk te tonen. Wellicht is er ook een 

biologisch bepaald verschil in agressie door het verschil in hormoonhuishouding. Zo wordt het 

mannelijk hormoon testosteron in verband gebracht met agressie. Dat mannen meer reactieve 

agressie laten zou dus eveneens verklaard kunnen worden door hun hoeveelheid testosteron.  
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Verbanden tussen sociometrische status en reactieve en proactieve agressie 

Er bleken geen verschillen te zijn in de sociometrische status van reactief agressieve kinderen ten 

opzichte van proactief agressieve kinderen. Er bleek een significant verband te zijn tussen reactieve 

agressie vertonen en onaardig gevonden worden door je klasgenoten. Er bleek ook een significant 

verband tussen proactieve agressie vertonen en onaardig gevonden worden door je klasgenoten. 

Beide typen agressie hadden een negatief verband met aardig gevonden worden. 

Bij deze uitkomsten moet worden aangetekend dat het hier gaat om correlaties tussen kindkenmerken 

die door de leerkracht (op de IRPA) zijn beoordeeld enerzijds en kindkenmerken die door klasgenoten 

zijn beoordeeld (aardig c.q. onaardig gevonden worden). Als de kinderen echter zelf kinderen in hun 

klas als proactief en reactief agressief moeten benoemen blijkt dat de samenhang tussen proactief 

agressief gevonden worden en onaardig gevonden worden het grootst is. Er bestaat ook een 

samenhang tussen de reactieve peernominatie en onaardig gevonden worden. Deze samenhang is 

echter een stuk kleiner dan de samenhang tussen de proactieve peernominaties en onaardig 

gevonden worden.  

Tegen de verwachtingen van de resultaten uit eerdere studies in, blijkt dat kinderen die door hun 

klasgenoten als proactief agressief worden genomineerd in deze steekproef onaardiger worden 

gevonden dan kinderen die door hun klasgenoten als reactief agressief worden genomineerd. De 

meeste studies gaven echter aan dat reactief agressieve kinderen eerder worden afgewezen door hun 

klasgenootjes en dat proactief agressieve kinderen meer vrienden hebben. Het kan zijn dat vrienden 

van proactief agressieve kinderen zich niet op school bevinden. Het verschil zou ook verklaard kunnen 

worden door de terminologie die is gebruikt in de proactieve rolbeschrijving die in dit onderzoek is 

gebruikt. In de rolbeschrijving wordt het woordje ‘gemeen’ herhaaldelijk gebruikt, evenals ‘het leuk 

vinden om te pesten en plagen’ en ‘zijn zin willen krijgen door geweld te gebruiken’. Dit oogt wat 

ernstiger dan de reactieve rolbeschrijving, waarin een kind snel boos wordt als hij geplaagd wordt. Het 

is goed mogelijk dat de kinderen daarom de genomineerde proactieve kinderen onaardiger vonden 

dan de genomineerde reactieve kinderen.  

 

Verbanden tussen OVM-variabelen en reactieve en proactieve agressie 

Agressieve kinderen bleken een grotere achterstand te hebben op zowel hun ontwikkeling van relaties 

met andere kinderen als hun normen en waarden ontwikkeling (zoals deze ontwikkeling wordt 

waargenomen door leerkrachten die de kinderen dagelijks observeren). In eerdere studies was al 

gevonden dat agressieve kinderen meer moeite hebben om vriendschappen aan te gaan. Ook was al 

uit eerdere studies gebleken dat jongeren die delinquent gedrag vertonen, waaronder agressief 

gedrag, een ontwikkelingsachterstand hebben in hun morele ontwikkeling. De uitkomst van dit 

onderzoek komt dus overeen met verwachtingen op basis van de onderzoeksliteratuur.  

 
Reactieve agressie en autisme spectrum stoornissen 

Verondersteld werd dat kinderen met een autisme spectrumstoornis alleen reactief agressief zijn. Ze 

zouden agressief reageren als reactie op frustratie die ze ervaren. Verwacht werd dat kinderen met 

een autisme spectrumstoornis niet proactief agressief zijn, omdat dit sociaal inzicht vereist, wat 
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ontbreekt bij deze kinderen. Uit dit onderzoek is gebleken dat kinderen met een autisme spectrum 

stoornis zowel reactief als proactief agressief zijn. Kinderen met een autisme spectrum stoornis 

gebruiken wel meer reactieve agressie dan proactieve agressie. Echter, dit was ook het geval bij 

kinderen met gedragsstoornissen. Voornamelijk reactief agressief zijn is dus niet uniek voor kinderen 

met autisme spectrum stoornissen. Er werden in dit onderzoek geen verschillen gevonden in de 

functie van agressie bij gedragstoornissen in vergelijking met autisme spectrum stoornissen. Dit kan 

mogelijk verklaard worden door het feit dat het merendeel van groep kinderen met een autisme 

spectrum stoornis PDD-NOS hadden. Mogelijk zou het verschil wel gevonden worden als het 

onderzocht wordt met kinderen met klassiek autisme. Bij het klassiek autisme zijn alle kenmerken van 

een autistische stoornis, zoals geïrriteerd raken bij veranderingen, weinig contact zoeken met 

leefgenootjes en niet goed tegen onverwachte omstandigheden kunnen, altijd aanwezig. Bij kinderen 

met PDD-NOS kunnen slechts enkele kenmerken van autisme van toepassing zijn. PDD-NOS is dan 

ook over het algemeen een minder ernstige vorm van autisme. 

Het is tevens mogelijk dat er geen unieke relaties tussen reactieve en proactieve agressie enerzijds en 

autisme spectrum stoornissen en gedragsstoornissen anderzijds zijn gevonden, doordat het 

merendeel van de agressieve onderzoeksgroep een stoornis binnen het autisme spectrum had en er 

maar enkele jongens daadwerkelijk een gedragsstoornis hebben. In vervolgonderzoek is het goed om 

ervoor te zorgen dat er meer kinderen met een gedragsstoornis in de onderzoeksgroep zitten, 

Mogelijk worden de verwachte relaties dan wel gevonden.  

 
Beperkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Dit onderzoek kent enkele beperkingen. Allereerst is er sprake van een verschil in referentiegroep bij 

de leerkrachten die de IRPA hebben ingevuld. Docenten op cluster IV onderwijs zijn meer agressief 

gedrag in de klas gewend. Waarschijnlijk zetten zij het agressieve gedrag van een kind af tegen de 

rest van de klas. Hierdoor zouden zij het agressieve gedrag van kinderen die binnen de klas relatief 

weinig agressie laten zien kunnen onderrapporteren. Leerkrachten van het reguliere onderwijs zouden 

in deze lijn het gedrag van een drukker kind kunnen overrapporteren. Bij de IRPA is geen duidelijke 

normgroep waarmee de leerlingen worden vergeleken. Hierdoor is de vragenlijst mogelijk niet op 

dezelfde manier ingevuld door de leerkrachten van de twee typen scholen. 

In dit onderzoek is de leerkracht de belangrijkste informant die dient om reactieve en proactieve 

functies te onderscheiden. Leerkrachten kunnen het kind observeren in de klas, zij zien conflicten 

tussen kinderen en observeren interacties tussen de kinderen. De overeenstemming tussen welke 

kinderen door de leerkrachten als reactief agressief worden bestempeld en welke kinderen door hun 

klasgenoten als reactief agressief worden genomineerd blijkt in het onderzoek echter middelmatig te 

zijn. Leerlingen vinden dus andere kinderen reactief agressief dan hun leerkracht. Het blijft moeilijk om 

in te schatten waarom een kind precies agressie gebruikt. Het is de vraag of anderen goed in kunnen 

schatten wat de drijfveer van een specifiek kind is om agressie te gebruiken. Bij de peernominaties 

werden vaak bij de proactieve en reactieve rol dezelfde kinderen genomineerd. Waarschijnlijk zijn 

kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 nog niet in staat om een adequaat onderscheid te maken in 

reactieve en proactieve agressie. Het is belangrijk om ook andere informanten te gebruiken dan 
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leerkrachten bij onderzoek naar de functies van agressie. In vervolgonderzoek zou bijvoorbeeld ook 

een IRPA vragenlijst bij de ouders van het kind kunnen worden afgenomen. 

Bij de OVM-gegevens was het opvallend dat bij bijna ieder kind, ook die op de school voor regulier 

onderwijs, bij beide ontwikkelingslijnen die gebruikt zijn in dit onderzoek een achterstand naar voren 

komt van een paar maanden. De data wanneer de docent voor het laatst de ontwikkelingslijnen had 

bijgewerkt zijn in dit onderzoek niet verkregen. Doordat het niet duidelijk was wanneer de 

ontwikkelingslijnen het laatst zijn bijgewerkt, en doordat de leeftijd is berekend op het moment dat de 

ontwikkelingslijnen zijn ingevoerd, is er waarschijnlijk in veel gevallen een verschil van een paar 

maanden ontstaan wat in dit onderzoek is meegenomen als achterstand. Een aanbeveling voor 

vervolgonderzoek is dan ook om de data wanneer de docent voor het laatst de ontwikkelingslijnen 

heeft bijgewerkt mee te nemen in het onderzoek. 

In dit onderzoek was sprake van een vrij kleine steekproef. Doordat er weinig meisjes in de steekproef 

zaten, konden de sekseverschillen niet adequaat worden geanalyseerd. Bovendien bleken er heel 

weinig kinderen met gedragstoornissen in de steekproef te zitten, waardoor de power van de 

betreffende statistische toetsen bij de analyse van de verschillen tussen de autisme spectrum stoornis 

groep en de gedragsstoornis groep te kort schoot. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bovendien 

niet echt te generaliseren naar de populatie. De kinderen die afkomstig waren van een reguliere 

basisschool waren allemaal afkomstig van één openbare basisschool uit een dorp. Wanneer er ook 

basisscholen mee waren genomen uit een stad en wanneer deze scholen wat meer verdeeld waren 

over het land waren de uitkomsten van dit onderzoek meer te generaliseren geweest. Wellicht dat er 

dan andere uitkomsten uit het onderzoek waren gekomen. 

Voor vervolgonderzoek is aan te raden een grotere steekproef te nemen van verschillende reguliere 

basisscholen en verschillende cluster IV scholen uit verschillende provincies in Nederland. Hierdoor 

kan er met meer zekerheid worden gesteld dat de resultaten van het onderzoek generaliseerbaar zijn 

naar de totale populatie. Bovendien is het met een grotere steekproef mogelijk om sekseverschillen en 

verschillen in functie van agressie tussen kinderen met een gedragsstoornis en kinderen met een 

autisme spectrum stoornis beter te onderzoeken.   
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