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Voorwoord 

 

Deze thesis is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de studentes Wendy Strikkers en Maaike 

van Spijk–Muurling. Zij hebben beiden de eindverantwoordelijkheid voor een gedeelte van de thesis. 

De onderdelen die betrekking hebben op het verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering 

zijn gezamenlijk geschreven. De onderdelen die betrekking hebben op vriendschap zijn door Maaike 

geschreven en de onderdelen over pesten door Wendy. Ten slotte zijn de onderdelen die betrekking 

hebben op de onderlinge samenhang tussen de vier variabelen weer gezamenlijk beschreven.  

 Dan wil ik nog een aantal mensen bedanken. Ten eerste de thesisbegeleidster Liesbeth Aleva, 

voor haar hulp, advies en commentaar dat ze gegeven heeft om de thesis tot een goede afronding te 

kunnen brengen. Wendy Strikkers, bedankt voor de prettige samenwerking. Het was inspirerend om 

samen te brainstormen en te overleggen en van jouw kennis over statistiek heb ik veel geleerd. Ook 

wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun bemoedigingen tijdens het schrijven van deze 

thesis. Ten slotte mijn man Roeland, bedankt dat je me steeds hebt gesteund en aangemoedigd en dat 

je altijd naar me luisterde. De koppen koffie die je me bracht tijdens het schrijven, smaakten heerlijk 

en zorgden steeds voor een gezellige onderbreking. Ook was ik zo blij dat je voor me bad. Want ik 

vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft! (Filippenzen 4:13 uit de Bijbel) 
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Samenvatting 

 

Deze thesis richt zich op het verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering en wat de 

invloed van vriendschap hierop is. In dit cross- sectionele onderzoek beantwoordden leerlingen uit 

groep 6, 7 en 8 van de basisschool vragen over sociale relaties en pestgedrag in de klas. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen twee typen teruggetrokken gedrag, te weten verlegen en geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag. Bovendien is de zelfwaardering onderverdeeld in de globale en sociale 

zelfwaardering. Voor vriendschap is gekeken naar het aantal genoemde vrienden en naar het aantal 

wederzijdse vrienden. Uit de resultaten blijkt een negatief verband tussen teruggetrokken gedrag en 

zelfwaardering, met name geïsoleerd teruggetrokken gedrag verklaart veel van de variantie in de 

sociale zelfwaardering. Het aantal wederzijdse vrienden heeft een positief verband met geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag. Bij verlegen teruggetrokken gedrag heeft sekse meer invloed dan het aantal 

vrienden. Er is geen significant verband gevonden tussen vriendschap en globale zelfwaardering. 

Echter, het aantal genoemde en wederzijdse vrienden heeft een positief verband met de sociale 

zelfwaardering. Daarnaast blijkt dat geïsoleerd teruggetrokken kinderen met meer wederzijdse 

vrienden een hogere sociale zelfwaardering hebben dan geïsoleerd teruggetrokken kinderen met 

dezelfde mate van teruggetrokken gedrag met minder wederzijdse vrienden (modererend effect). 

Zowel bij verlegen als bij geïsoleerd teruggetrokken gedrag heeft het aantal wederzijdse vrienden ook 

een mediërend effect op sociale zelfwaardering. Dit betekent dat de mate van teruggetrokken gedrag 

beïnvloedt hoeveel vrienden een kind heeft, wat vervolgens de zelfwaardering van een kind 

beïnvloedt. Ten slotte blijkt dat dit laatste verband alleen geldt voor kinderen die gepest worden. Bij 

kinderen die niet gepest worden is er alleen sprake van een direct verband tussen de mate van 

teruggetrokken gedrag en zelfwaardering en gaat de invloed van teruggetrokken gedrag op 

zelfwaardering niet via vriendschap.  
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Inleiding 

 

Kinderen groeien op in een sociale omgeving waarin zowel positieve als negatieve relaties 

met leeftijdgenoten kunnen ontstaan. Deze relaties met leeftijdgenoten bieden kinderen een unieke 

context voor de emotionele en sociale ontwikkeling (Piaget, 1932; Sullivan, 1953, in: Rubin et al., 

2006). Zowel persoonsfactoren als de omgevingsfactoren bepalen hoe de ontwikkeling van een kind 

verloopt. Vroege ervaringen in de sociale omgeving hebben gevolgen voor het welzijn op lange 

termijn. Kinderen die zich in sociale situaties terugtrekken vanuit verlegenheid of het niet mee mogen 

doen van leeftijdgenoten, denken wellicht anders over zichzelf dan kinderen die niet teruggetrokken 

zijn. Hiernaar is in de huidige studie onderzoek verricht onder 1242 basisscholieren tussen de 8 en 14 

jaar oud. 

 

Teruggetrokken gedrag 

 

Wat precies verstaan wordt onder teruggetrokken gedrag komt in de wetenschappelijke 

literatuur niet duidelijk naar voren. Er worden verschillende definities gehanteerd. Volgens Rubin, 

Burgess, Coplan (2002) kan teruggetrokkenheid worden omschreven als het consistent vertonen van 

alle vormen van eenzaam gedrag in het ontmoeten van bekende of onbekende leeftijdgenoten. Zij 

onderscheiden hierin het zichzelf terugtrekken van de groep (passieve teruggetrokkenheid) en 

geïsoleerd worden door anderen (actieve isolatie) als gevolg van afwijzing. In de literatuur wordt vaak 

het totale construct van teruggetrokkenheid onderzocht en wordt er weinig aandacht besteed aan de 

verschillende typen van teruggetrokken gedrag die daarbinnen bestaan.  

Onderzoek naar teruggetrokkenheid is een relatief nieuwe ontwikkeling. Theoretische 

literatuur over de oorsprong en de psychologische waarde van teruggetrokkenheid ontstond pas in de 

late jaren tachtig. Voor die tijd werd voornamelijk onderzoek gedaan naar het ontstaan en de stabiliteit 

van verlegenheid. Asendorpf (1990) bedacht een model voor teruggetrokkenheid waarin verlegenheid 

wordt onderscheiden van andere vormen van teruggetrokkenheid. In dit model zijn twee dimensies van 

teruggetrokken gedrag opgesteld: de tendens om toe te naderen en de tendens om te ontwijken. 

Kinderen met een grote mate van toenadering en een kleine mate van ontwijking worden ‘sociaal’ 

genoemd; de enige classificatie in het model waarbij er geen sprake is van teruggetrokkenheid. 

Kinderen met weinig toenadering en veel ontwijking kunnen omschreven worden als ‘ontwijkend’ en 

de kinderen die weinig toenadering en weinig ontwijking tentoonspreiden worden geclassificeerd als 

‘onsociaal’. Verlegen teruggetrokken kinderen hebben zowel een hoge tendens van toenaderen als een 

hoge tendens van ontwijken. Dit wordt het toenadering- ontwijkings conflict genoemd (Coplan, 

Prakash, O’Neil, & Armer, 2004). Verlegen teruggetrokken kinderen hebben het verlangen om contact 

te hebben met anderen, maar zijn terughoudend vanwege een voortdurende angst voor een negatieve 
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afloop. Geïsoleerd teruggetrokken kinderen willen ook contact met anderen, maar trekken zich terug 

omdat ze door leeftijdgenoten actief worden buitengesloten (Rubin et al., 2002). In deze thesis wordt 

er onderscheid gemaakt tussen verlegen en geïsoleerd teruggetrokken gedrag. Verlegen 

teruggetrokken kinderen onderscheiden zich hierbij in het ‘niet mee durven doen’ met leeftijdgenoten, 

en geïsoleerd teruggetrokken kinderen in het ‘niet mee mogen doen’ met leeftijdgenoten.  

Weinig onderzoekers hebben de ontwikkeling bekeken van teruggetrokken gedrag op de lange 

termijn (Oh, Rubin, Bowker, Booth-LaForce, Rose-Krasnor, & Laursen, 2008). Over de verlegen 

vorm van teruggetrokken gedrag is bekend dat de ontwikkeling van het teruggetrokken gedrag al 

begint bij de conceptie. Onderzoekers hebben vastgesteld dat de aanleg voor verlegenheid toe te 

wijzen is aan variatie in de genetische en omgevingsfactoren binnen het kind (Daniels & Plomin, 

1985; Fox & Calkins, 1993; Reiss, Neiderhiser, Hetherington, & Plomin, 2000, in: Miller & Coll, 

2007). Over het verloop van geïsoleerd teruggetrokken gedrag is niets bekend in de literatuur. De 

bestaande literatuur beschrijft dat teruggetrokkenheid relatief stabiel is en dat de afloop in de late 

kindertijd en de vroege adolescentie grotendeels negatief is. Vijfentwintig procent van de kinderen die 

op tweejarige leeftijd teruggetrokken gedrag vertonen, zijn op zevenjarige leeftijd verlegen (Kagan, 

2001, in: Miller & Coll, 2007). De volhardendheid van verlegen gedrag lijkt voort te komen uit 

interacties tussen een genetische aanleg, de opvoeding en andere nabije factoren in de sociale 

omgeving van het kind (Miller & Coll, 2007). Teruggetrokkenheid in de vroege kindertijd wordt 

vooral gekenmerkt door een gebrek in het perspectief innemen van een ander (LeMare & Rubin, 1987, 

in: Rubin et al., 2002). Daarnaast zijn strategieën van teruggetrokken kinderen minder assertief en 

minder direct en lopen de verzoeken van teruggetrokken kinderen naar leeftijdgenoten vaker uit op 

mislukking (Rubin et al., 1984, in: Rubin et al., 2002).  

Afwijzing door leeftijdgenoten kan tot gevolg hebben dat teruggetrokken kinderen de 

mislukkingen in sociale situaties gaan toeschrijven aan interne, persoonlijke oorzaken in plaats van 

aan andere mensen of situaties. De vroege ervaringen in sociaal falen kunnen er voor zorgen dat 

angstige en onzekere kinderen zich nog verder terugtrekken van hun leeftijdgenoten (Rubin et al., 

2002). In de middel tot late kindertijd ontwikkelt teruggetrokken gedrag zich tot een grote risicofactor 

(Rubin et al., 2002). Teruggetrokken kinderen gaan opvallen en worden vaak afgewezen door 

leeftijdgenoten. Het resultaat van de opvallendheid en de afwijzing is vaak een negatieve zelfperceptie 

over sociale relaties en vaardigheden en een gevoel van eenzaamheid. Er is echter vrij weinig 

onderzoek gedaan naar de mogelijk negatieve invloed van teruggetrokken gedrag op de 

zelfwaardering. Het huidige onderzoek hoopt bij te dragen aan de wetenschappelijke kennis over de 

zelfwaardering van teruggetrokken kinderen. Bovendien is deze kennis van belang voor het 

ontwikkelen van interventies. Wellicht zijn interventies gericht op het aangaan van sociale contacten 

zinvol voor teruggetrokken kinderen zodat ze meer aansluiting vinden bij leeftijdgenoten. Bovendien 

zouden er interventies op scholen kunnen worden opgezet om positieve relaties in de klassen te 

bevorderen.  
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Zelfwaardering 

 

Er zijn vele termen die gebruikt worden om aspecten van het zelf weer te geven. 

Voorbeelden hiervan zijn zelfbeeld, zelfwaardering en zelfconcept. Vooral de definities zelfbeeld en 

zelfwaardering zijn in het verleden veelvuldig door elkaar gebruikt (Oosterwegel, 1993). Het 

bepalen van een eenduidige definitie van zelfwaardering, in kader van dit onderzoek, is om deze 

reden wenselijk. Veerman en Straathof (1993) hanteren een hiërarchisch construct. Volgens 

Veerman en Straathof is de zelfwaardering, samen met het zelfbeeld, een onderdeel van het 

zelfconcept, het geheel aan denkbeelden dat een persoon ten aanzien van zichzelf heeft. Het 

zelfbeeld omvat een relatief objectieve beschrijving van eigenschappen en prestaties. Zelfwaardering 

omvat daarentegen een evaluatie van het eigen functioneren of het ‘zelf’ als persoon, hoe 'goed' of  

'slecht' deze eigenschappen of prestaties worden gevonden. Deze evaluatie van het eigen 

functioneren speelt een hoofdrol in dit onderzoek. 

Al op jonge leeftijd vormen kinderen een beeld van zichzelf, waar ze wel of niet tevreden 

mee zijn, en dat wordt in verband gebracht met het eigen functioneren (van der Meulen, 1993). Er 

vindt echter een ontwikkeling plaats in waaraan kinderen hun zelfbeeld en zelfwaardering ontlenen. 

Jonge kinderen baseren hun oordeel over hun eigen kunnen en vaardigheden op concrete en 

observeerbare eigenschappen, zoals de kleur van hun haar. Ze zijn echter nog niet in staat om 

zichzelf te evalueren aan de hand van sociale vergelijkingen of een oorzaak van hun gevoel aan te 

wijzen (Harter, 1990). De realisatie dat andere mensen een bepaalde mening hebben over hen en hun 

gedrag en dat deze meningen kunnen verschillen ontstaat voor het achtste levensjaar (Oosterwegel, 

1993). Het belang van sociale vergelijkingen neemt op deze leeftijd sterk toe, maar kinderen zijn 

echter nog niet zelf bewust genoeg om deze mening van anderen te internaliseren en kritiek te 

hebben op hun eigen gedrag (Harter, 1999). Na hun achtste levensjaar beschrijven kinderen zichzelf 

steeds meer in termen van competenties. Ook zien ze in dat deze competenties niet stabiel zijn, per 

situatie kunnen verschillen en dat gevoelens over hun competentie kunnen verschillen van de visie 

van anderen (Harter, 1999). Er wordt een balans gevormd tussen mogelijkheden en beperkingen. 

Terwijl de zelfwaardering eerst nog in termen van een globale zelfwaardering wordt gezien, wordt 

vanaf deze leeftijd de zelfwaardering steeds meer ontleend aan de specifieke domeinen.  

Volgens Harter (1990; Harter, 1999) is zelfwaardering een multi-dimensioneel product dat 

bestaat uit een globale zelfwaardering en de competentie beleving, een meer specifieke evaluatie van 

het eigen functioneren op een bepaald domein, zoals sociale relaties. Aan zelfwaardering kunnen dus 

niet alleen diverse specifieke aspecten worden onderscheiden, maar ook een meer globaal aspect, dat 

als overkoepelend begrip kan worden gehanteerd. De globale zelfwaardering is echter niet een 

optelsom van de verschillende domeinen, maar een complexe combinatie van oordelen over 

afzonderlijke kenmerken van de eigen persoon. Het aantal domeinen waarop de zelfwaardering 

wordt gebaseerd neemt volgens Harter (1999) toe naarmate het kind ouder wordt. Harter 
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onderscheidt voor kinderen van 8 tot 12 jaar vijf domeinen, namelijk schoolvaardigheden, sociale 

acceptatie door leeftijdgenoten, sportieve vaardigheden, gedragshouding en fysieke verschijning.  

Bij de constructie van haar zelfwaarderingsmodel maakt Harter (1999) onder andere gebruik 

van twee alom gerespecteerde benaderingen op zelfwaardering. William James stelde in 1890 dat 

zelfwaardering afhankelijk is van de overeenstemming tussen de daadwerkelijke competenties van 

een persoon op een bepaald domein en de waarde die iemand hecht aan deze competenties. Hij 

maakte hierbij onderscheid tussen een ‘Me-Self’, als object, en de ‘I-Self’, als beoordelaar. Charles 

Horton Cooley daarentegen stelde in 1902 juist dat (sociale-) interacties met anderen de grootste 

invloed hebben op de ontwikkeling van het zelf, en er dus sprake is van sociale vergelijking. De 

zelfwaardering wordt volgens Cooley ontleend aan het beeld dat anderen van ons hebben. Hij maakt 

hierbij de vergelijking met een spiegel. Dit beeld kan expliciet door de ander worden geformuleerd, 

of door ons zelf geïnterpreteerd. Ook Harter (1999) concludeert dat de ontwikkeling van 

zelfwaardering voor een groot deel wordt beïnvloed door de internalisering van het beeld dat 

anderen, die belangrijk zijn voor het kind, van hen hebben. Wel hecht Harter in haar theorie aan 

beide benaderingen veel belang. Ze veronderstelt dat een hogere competentie op domeinen die 

belangrijk zijn voor het kind, wordt geassocieerd met een hogere zelfwaardering, ongeacht de 

hoeveelheid sociale steun die het kind ontvangt. Echter veronderstelt ze ook dat meer sociale steun 

samen gaat met een hogere zelfwaardering, ongeacht de mate van competentie op dat bepaalde 

domein. Gezamenlijk beïnvloedt de verhouding tussen de competenties en het beeld van anderen de 

mate van zelfwaardering. De laagste waarden van zelfwaardering kunnen volgens Harter (1999) 

gevonden worden bij mensen die incompetent zijn op belangrijke domeinen en daarbij weinig 

positieve steun ontvangen. Verschillende studies bevestigen deze theorie, en laten zien dat 

ervaringen met leeftijdgenoten, zoals pesten en afwijzing geassocieerd worden met zelf verwijt, een 

lage zelfwaardering en een lager zelfbeeld (Boivin & Hymel, 1997; Caldwell, Rudolph, Troop-

Gordon, & Kim, 2004; Ladd & Troop-Gordon, 2003). De mate waarin de zelfwaardering wordt 

gebaseerd op de beoordeling van anderen in de latere ontwikkeling neemt volgens Harter (1998) af 

en kan per kind verschillen.  

 

Teruggetrokken gedrag en zelfwaardering 

 

De bestaande literatuur over teruggetrokken gedrag en zelfwaardering is beperkt, maar een 

aantal bevindingen worden besproken. Uit onderzoek blijkt dat teruggetrokken gedrag op lange 

termijn gevolgen heeft voor de zelfwaardering (Boivin, & Hymel, 1997). Als kinderen op zevenjarige 

leeftijd door leeftijdgenoten werden gezien als sociaal teruggetrokken, voorspelde dit op veertien 

jarige leeftijd een negatieve zelfperceptie van sociale competentie, een lage zelfwaardering, 

eenzaamheid en een onveilig gevoel in de buurt van leeftijdgenoten (Rubin, Chen, McDougall, 

Bowker, & McKinnon, 1995, in: Rubin et al., 2002). Ook hebben de teruggetrokken kinderen in deze 
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studies vaak een lagere waardering voor de eigen competentie dan andere kinderen. Vooral op het 

gebied van sportieve prestaties blijken ze zichzelf negatiever te waarderen en hebben ze minder dan 

andere kinderen het gevoel dat ze sociaal geaccepteerd worden (Bokhorst, 1999). De verklaring voor 

het verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering kan zijn dat teruggetrokken kinderen 

wellicht de neiging hebben om hun sociale situatie negatiever te evalueren. Dit wordt mogelijk 

veroorzaakt door een onderliggende neiging tot inhibitie en onzekerheid (Rubin et al., in: Boivin en 

Hymel, 1997) en de motivatie om toenadering te zoeken, terwijl er tegelijkertijd een behoefte is om 

leeftijdgenoten in de sociale omgeving te ontwijken (Rubin & Asendorpf, 1993, in: Rubin et al., 

2002).  

De meeste literatuur bespreekt het verband tussen teruggetrokken gedrag en de zelfwaardering 

op het sociale vlak, minder is bekend over de algemene zelfwaardering van teruggetrokken kinderen. 

Ook wordt er weinig onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van teruggetrokkenheid. Naar 

aanleiding hiervan is een eerste onderzoeksvraag geformuleerd: Is er sprake van een verband tussen 

de mate van teruggetrokken gedrag en zelfwaardering? Hierbij wordt ook gekeken naar de 

verschillende typen van teruggetrokken gedrag en zelfwaardering. Gebaseerd op de eerder besproken 

literatuur wordt verwacht dat kinderen die meer teruggetrokken gedrag vertonen een lagere 

zelfwaardering hebben dan kinderen die minder teruggetrokken gedrag vertonen. Daarnaast wordt 

verwacht dat dit verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering verschilt per vorm van 

teruggetrokkenheid en zelfwaardering. Waarbij het verband tussen geïsoleerde teruggetrokkenheid met 

zelfwaardering sterker zal zijn dan die van verlegen teruggetrokkenheid, door de afgewezen aard van 

de teruggetrokkenheid. Ook is de verwachting dat teruggetrokkenheid meer invloed heeft op het 

sociale domein van zelfwaardering dan het globale, omdat het globale domein een breder construct 

omvat.  
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Vriendschap 

   

Mogelijk zijn er in de sociale omgeving factoren die invloed uitoefenen op de zelfwaardering. 

Harter (1999) noemt sociale steun als een belangrijke voorspeller van zelfwaardering. Mogelijk kan 

hieronder vriendschap worden verstaan. Gepest worden kan worden opgevat als de afwezigheid van of 

beperkte sociale steun. Wanneer bekend is of deze factoren een rol spelen in hoe teruggetrokken 

kinderen zichzelf waarderen, kan in interventies op deze onderwerpen worden ingegaan. 

Vriendschap bij kinderen is een vrijwillige, wederzijdse en wederkerige relatie tussen een kind 

en een leeftijdgenoot (Rubin, Burgess, & Coplan, 2002). Kinderen maken al op jonge leeftijd vrienden 

(Sebanc, Kearns, Hernandez, & Galvin, 2007). Rond het vierde levensjaar heeft driekwart van de 

kinderen een wederzijdse vriendschap die wordt gekenmerkt door samen tijd doorbrengen, 

samenwerken, wederkerigheid in sociale interacties en verschillende vormen van genegenheid (Hinde 

et al., 1985; Howes, 1983, in: Hartup & Abecassis, 2002). Kinderen die op de ene leeftijd vrienden 

hebben, hebben hoogstwaarschijnlijk ook vrienden op andere leeftijden (Elicker, Englund, & Sroufe, 

1992, in: Hartup & Abecassis, 2002). Dit geeft een belangrijke continuïteit aan in de sociale relaties 

van kinderen. De tijd die met vrienden wordt doorgebracht neemt toe in de basisschooljaren en bereikt 

een piek in de adolescentie. Vriendschap heeft verschillende functies, zoals de bevestiging van 

interesses, wensen en angsten, het geven van genegenheid, steun en emotionele veiligheid (Rubin, 

2004, in: Ciairano, Rabaglietti, Roggero, Bonino, & Beyers 2007). 

Gedurende de laatste decennia zijn onderzoekers het eens geworden dat de kwaliteit van 

vriendschap belangrijker is voor het welzijn van een kind dan de kwantiteit van vriendschap, zoals het 

aantal vrienden of de tijd die met vrienden wordt besteed. Van goede kwaliteit kan worden gesproken 

als vrienden steun aan elkaar geven, ze bij elkaar terecht kunnen om over problemen te praten en als 

ze samen plezier hebben (Ciairano et al., 2007). Kinderen met vriendschappen die van goede kwaliteit 

zijn, rapporteren meer welzijn (Berndt, Hawkins, & Jiao, 2005, in: Ciairano et al., 2007), minder 

eenzaamheid (Ladd, Kochenderfer, & Coleman, 1996, in: Ciairano et al., 2007), een beter functioneren 

op school (Ladd & Price, 1987, Tomado, Schneider, de Domini, Greenman & Fonzi, 2005, in: 

Ciairano et al., 2007), een grotere vaardigheid voor het omgaan met stress (Hartup & Stevens, 1997, 

in: Ciairano et al., 2007) en een hogere zelfwaardering (Bishop & Inderbitzen, 1995, in: Ciairano et 

al., 2007). Renshaw en Brown (1993 in: Boivin & Hymel, 1997) beschrijven echter dat het hebben van 

een enkele vriend genoeg is om gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan. Gezien de verschillende 

bevindingen wat betreft het belang van kwantiteit en kwaliteit van vriendschap, is het interessant om te 

onderzoeken wat het belang is van de kwantiteit van vriendschap.  

Vriendschappen kunnen bescherming bieden tegen allerlei vormen van sociaal emotionele 

problemen (Sullivan, 1953, in: Ciairano et al., 2007). Waarschijnlijk is de meest belangrijke functie 

van vriendschap het bieden van een veilige basis buiten de familie, van waaruit de invloed van het 

eigen gedrag op zichzelf, op leeftijdgenoten en op de omgeving kan worden ontdekt (Ciairano et al., 
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2007). Ook maken kinderen op jonge leeftijd al onderscheid tussen een gewone en een beste vriend 

(Sebanc et al., 2007). Uit onderzoek bij kinderen in de middenkindertijd en adolescentie blijkt dat 

beste vriendschappen meer invloed lijken te hebben en van betere kwaliteit zijn dan andere 

vriendschappen. Schoolgaande kinderen rapporteren meer zorg, gezelligheid, intimiteit en exclusiviteit 

in hun beste vriendschappen dan in hun andere vriendschappen (Cleary, Ray, Lobello, & Zachar, 

2002, in: Sebanc et al., 2007).  

  Het hebben van een vriend komt evenveel voor bij jongens als bij meisjes. Het hebben van 

een beste vriend komt echter meer voor bij meisjes dan bij jongens (Sebanc et al., 2007). Meisjes 

hebben vaker een kleinere vriendengroep dan jongens (Benenson, 1994, in: Sebanc et al., 2007). 

Bovendien zijn de vriendschappen van meisjes veelal intiemer dan die van jongens (Berndt & Perry, 

1986). In de adolescentie vinden jongens de vriendschappen met de andere sekse vaak meer belonend 

dan een vriendschap met dezelfde sekse. Adolescente meisjes vinden de vriendschappen met jongens 

en met meisjes even waardevol.  

 

Vriendschap en teruggetrokken gedrag 

 

Men zou verwachten dat teruggetrokken kinderen minder wederzijdse vrienden hebben dan 

andere kinderen, omdat ze weinig initiatief nemen in contact met leeftijdgenoten en minder reageren 

op initiatieven van leeftijdgenoten (Wanlass, & Prinz, 1982, in: Rubin et al., 2002). Uit onderzoek bij 

teruggetrokken kinderen van vijf tot acht jaar blijkt echter dat teruggetrokken kinderen net zoveel 

wederzijdse vrienden hebben als hun leeftijdgenoten (Ladd & Burgess, 1999, in: Rubin et al., 2002). 

Teruggetrokken kinderen hebben minder interacties dan gemiddeld met leeftijdgenoten, maar ze 

hebben wel nu en dan contact en nemen deel aan parallel spel. Deze ontmoetingen zijn waarschijnlijk 

voldoende voor teruggetrokken kinderen om andere kinderen als hun vriend te zien en zelf ook 

genomineerd te worden als vriend.  

Teruggetrokken kinderen in de late kindertijd zijn ook in staat tot het vormen van het meest 

hechte en het meest invloedrijke type van vriendschap, namelijk een beste vriendschap (Berndt, 1999, 

in: Rubin, Wojslawowicz, Rose-Krasnor, Booth-LaForce, & Burgess, 2006). De beste vriendschappen 

van teruggetrokken kinderen in de late kindertijd verschillen wel kwalitatief, maar niet kwantitatief 

van de beste vriendschappen van niet- teruggetrokken kinderen (Rubin et al., 2006). Teruggetrokken 

kinderen hebben net zo goed wederzijdse en stabiele beste vriendschappen, maar hun ervaringen zijn 

minder positief. Zij beoordelen hun beste vriendschappen significant minder positief wat betreft hulp 

en begeleiding, intimiteit, oplossen van conflicten en de vriendschapskwaliteit over het geheel dan 

kinderen in de controle groep. Dit kwam overeen met de mening van de beste vrienden van 

teruggetrokken kinderen. Wellicht wordt de lagere kwaliteit veroorzaakt door de verlegenheid en 

teruggetrokkenheid die ook in de vriendschap voortduurt. Het kan moeilijk zijn om plezier te hebben 

of intiem te worden met een vriend die weinig ideeën, suggesties, hulp en begeleiding geeft en weinig 
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emotionele en sociale steun biedt. Ondanks de minder hoge kwaliteit van de vriendschappen van 

teruggetrokken kinderen, houdt bijna zeventig procent van de beste vriendschappen stand gedurende 

het schooljaar. Wellicht zien teruggetrokken kinderen in de midden- en late kindertijd in dat een 

vriendschap waardevol is en doen ze hun best de vriendschap te behouden (Rubin et al., 2006).  

Teruggetrokken kinderen met een wederzijdse beste vriendschap worden door hun 

leeftijdgenoten als populairder en socialer beoordeeld dan verlegen, teruggetrokken kinderen zonder 

beste vrienden (Rubin et al., 2006). Ook lijkt vriendschap een positieve invloed te hebben op de 

sociaal cognitieve verwerking van teruggetrokken kinderen (Burgess, Wojslawowicz, Rubin, Rose-

Krasnor, & Booth-LaForce, 2006). Zo blijkt uit onderzoek van Burgess et al. (2006) dat in situaties 

waarbij goede vrienden betrokken zijn, teruggetrokken kinderen minder de neiging hebben om 

zichzelf de schuld te geven van sociale problemen dan in situaties met onbekende leeftijdgenoten. De 

steun van een hechte, wederzijdse vriendschap kan de angst en bezorgdheid van teruggetrokken 

kinderen doen bedaren. Deze bevindingen komen overeen met onderzoeken waarin de beschermende 

functie van vriendschap werd aangetoond (Hodges, Boivin, Vitaro, Bukowski, 1999). Ook wanneer er 

in spannende situaties een goede vriend bij betrokken is, ervaren teruggetrokken kinderen de negatieve 

gebeurtenis als minder emotioneel beladen dan wanneer er onbekende leeftijdgenoten bij betrokken 

zijn (Burgess et al., 2006).  

Het begrip van vriendschap is bij teruggetrokken kinderen veel minder ontwikkeld dan bij 

leeftijdgenoten. Teruggetrokken kinderen zien vriendschap vaak als het ontvangen van steun of hulp 

van de vriend (Schneider & Tessier, 2007). Hierbij staan de eigen behoeften meer op de voorgrond 

dan de behoeften van de ander. Ook wordt door sociaal teruggetrokken kinderen weinig naar de 

intimiteit in een vriendschap verwezen, terwijl dit een van de belangrijkste kenmerken van 

vriendschappen is.  

Er is vrij weinig bekend wat de invloed is van vriendschap op teruggetrokken gedrag. De 

tweede onderzoeksvraag is: Is er een verband tussen vriendschap en teruggetrokken gedrag? Daarbij 

maakt het wellicht nog verschil of een kind het gevoel heeft vrienden te hebben of dat de vriendschap 

wederzijds is. Verwacht wordt dat een kind dat meer vrienden heeft, minder teruggetrokken is. Als een 

kind wederzijdse vrienden heeft, zal dit een positiever effect hebben op het teruggetrokken gedrag dan 

wanneer een kind alleen denkt vrienden te hebben.  

 

 Vriendschap en zelfwaardering  

 

Volgens de interpersoonlijke theorie van Sullivan (1953, in: Ciairano et al., 2007) zijn zelf- 

validatie en verbetering van de zelfwaardering belangrijke kenmerken die vriendschappen bieden. 

Vriendschap vergroot de zelfwaardering van kinderen en vermindert de psychosociale moeilijkheden 

in de overgang van de kleuterschool naar de basisschool naar de middelbare school (Simmons, 

Burgeson, & Reef, 1988, in: Hartup & Abecassis, 2002). McGuire en Weisz (1982, in: Hartup & 
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Abecassis, 2002) vonden ook dat de steun in vriendschappen bij schoolgaande kinderen verband houdt 

met zelfwaardering. Bovendien hebben de vriendschappen in de kindertijd ook invloed op de 

toekomst. Zo bleek dat vriendschap in het midden van de kindertijd gevoelens van zelfwaarde in de 

volwassenheid voorspelt (Bagwell, Newcomb, & Bukowski, 1998, in: Hartup & Abecassis, 2002). 

Ciairano, Rabaglietti, Roggero, Bonino en Beyers (2007) deden onderzoek naar vriendschappen bij 

adolescenten van veertien tot twintig jaar oud. Gevonden werd dat er een verband was tussen 

vriendschappen van hoge kwaliteit en een positievere zelfwaardering. Bovendien was er een verband 

tussen vriendschap van lage kwaliteit en een minder positieve zelfwaardering.  

Thomas en Daubman (2001) deden onderzoek naar het verband tussen de kwaliteit van 

vriendschap en zelfwaardering tussen adolescente jongens en meisjes. Voor meisjes werd een verband 

gevonden tussen de kwaliteit van vriendschap en zelfwaardering. Steunende en interpersoonlijk 

belonende interacties met een beste vriend van de andere sekse was positief gecorreleerd met een 

hogere zelfwaardering. Ook rapporteerden de meisjes die op vriendschapskwaliteit hoger scoorden, 

hogere niveaus van zelfwaardering. Dit verband werd niet gevonden voor adolescente jongens. 

Aangezien de identiteitsontwikkeling van meisjes nauw samenhangt met interpersoonlijke relaties 

(Chodorrow, 1974, 1980; Douvan & Adelson, 1966; Gilligan, 1982, in: Thomas & Daubman, 2001), is 

het begrijpelijk dat meisjes met sterke en interpersoonlijke relaties een hogere zelfwaardering hebben. 

Bovendien is de adolescentie een periode waarin het vormen van relaties met de andere sekse 

toeneemt en belangrijker wordt (Douvan & Adelson, 1966, in: Thomas & Daubman, 2001) waardoor 

goede relaties met de andere sekse de zelfwaardering positief kunnen beïnvloeden en goede 

vriendschappen met iemand van hetzelfde geslacht minder effect hebben op de zelfwaardering. In 

tegenstelling tot meisjes leren jongens juist om zichzelf te waarderen op basis van hun succes op 

gebieden zoals sport en school (Berndt, 1983; Caldwell & Peplau, 1982; Clark & Ayers, 1992, 1993, 

in: Thomas & Daubman, 2001). De nadruk in hun ontwikkeling ligt minder op interpersoonlijke 

relaties. Dit kan een verklaring zijn voor de bevinding dat de vriendschapskwaliteit minder invloed 

heeft op de zelfwaardering van jongens dan op de zelfwaardering van meisjes.  

De bevindingen van Ciairano et al. (2007) en Thomas en Daubman (2001) komen niet met 

elkaar overeen. In het eerste onderzoek wordt er een verband gevonden tussen vriendschap en 

zelfwaardering, terwijl dit verband in het tweede onderzoek alleen voor meisjes wordt gevonden. 

Bovendien is er meer onderzoek gedaan naar de kwaliteit dan naar de kwantiteit van vriendschap. Dit 

maakt het interessant om het verband tussen vriendschap en zelfwaardering verder te onderzoeken. De 

derde onderzoeksvraag is: Is er een verband tussen vriendschap en zelfwaardering? Verwacht wordt 

dat er een positief verband is tussen vriendschap en zelfwaardering. Als een kind meer vrienden heeft, 

zal het een hogere zelfwaardering hebben dan een kind dat minder vrienden heeft. Hierbij wordt 

wederom onderscheid gemaakt tussen het gevoel vrienden te hebben en het hebben van wederzijdse 

vrienden. Waarschijnlijk heeft het hebben van wederzijdse vrienden een positievere invloed op de 

zelfwaardering dan alleen te denken dat er sprake is van vriendschap. Bovendien wordt verwacht dat 
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vriendschap een positievere invloed heeft op de sociale zelfwaardering dan op de globale 

zelfwaardering.  

 

Vriendschap en het verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering 

 

De invloed van afwijzing en teruggetrokkenheid op de zelfwaardering van een kind in sociale 

situaties lijkt gedeeltelijk gemedieerd te worden door actuele negatieve ervaringen met leeftijdgenoten 

(Boivin en Hymel, 1997). Het is echter nog niet bekend in hoeverre vriendschappen of een enkele 

hechte vriendschap teruggetrokken kinderen kunnen beschermen tegen negatief denken over zichzelf 

en de relatie met hun leeftijdgenoten (Rubin et al., 2002). Wellicht maakt het ook nog uit om wat voor 

soort vriend het gaat (Hartup & Abecassis, 2002). Vriendschappen met sociaal aangepaste kinderen 

heeft een meer bevorderlijke invloed op de ontwikkeling dan vriendschappen met slecht aangepaste 

kinderen. Vriendschappen kunnen aan de ene kant een positieve invloed hebben op de ontwikkeling 

door sociale steun en een beter welzijn ten gevolge van ervaringen in een hechte relatie. Aan de andere 

kant zijn agressieve vrienden risicofactoren wanneer de kinderen niet goed gesocialiseerd zijn en 

agressief gedrag oproepen in elkaar (Hartup & Abecassis, 2002).  

Er is weinig onderzoek gedaan naar mogelijke versterkende of verzwakkende effecten van 

vriendschap op de zelfwaardering van teruggetrokken kinderen. Wat de bijdrage is van vriendschap op 

het verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering moet uit de huidige studie blijken. De 

vierde onderzoeksvraag is: Is het verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering anders 

voor kinderen met minder of meer vrienden? De verwachting is dat teruggetrokken kinderen met meer 

vrienden een hogere zelfwaardering zullen hebben dan teruggetrokken kinderen met minder vrienden 

(modererend effect, vierde hypothese). Bovendien wordt verwacht dat de mate van teruggetrokken 

gedrag van invloed is op de hoeveelheid vriendschappen, wat op zijn beurt de mate van zelfwaardering 

beïnvloedt (mediërend effect, vijfde hypothese). Ten slotte is het interessant te kijken of het verband 

tussen vriendschap en zelfwaardering verschillend is voor verlegen of geïsoleerd teruggetrokken 

kinderen. Boivin en Hymel (1997) stellen dat wanneer het hebben van weinig vriendschappen 

opgelegd is door leeftijdgenoten (bijvoorbeeld door afwijzing), het mogelijk een negatievere invloed 

op de zelfwaardering heeft dan wanneer het kind uit eigen beweegredenen weinig vrienden heeft. 

Verwacht wordt dat als een geïsoleerd teruggetrokken kind minder vrienden heeft, dit een negatievere 

invloed heeft op de zelfwaardering dan als een verlegen teruggetrokken kind minder vrienden heeft.  

 

Vriendschap en gepest worden in verband met teruggetrokken gedrag en zelfwaardering. 

 

Tot slot wordt in samenwerking met Strikkers (2008) dit laatste verband uitgebreid met de 

vraag of vriendschap en gepest worden samen een invloed hebben op de zelfwaardering van 

teruggetrokken kinderen. Gepest worden kenmerkt zich door het herhaaldelijk en voor langere tijd 
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worden blootgesteld aan negatieve gedragingen van een of meerdere personen, die leiden tot fysieke 

verwonding en/of psychisch lijden (Olweus, 1993). Pestgedrag kan vele vormen aannemen en omvat 

onder andere fysiek geweld, verbaal geweld, sociale manipulatie en vernieling van goederen. Hoewel 

pestgedrag soms ten onrechte wordt aangezien voor plagen, laat pesten zich echter goed onderscheiden 

van plagen, door de afwezigheid van gelijkwaardigheid. Bij deze ongelijkheid kan er sprake zijn van 

een onevenredig aantal daders en slachtoffers of een mindere weerbaarheid van het slachtoffer. Uit 

onderzoek van Strikkers (2008, unpublished) blijkt dat er een positief verband is tussen gepest worden 

en teruggetrokken gedrag. Er is een negatief verband tussen gepest worden en zelfwaardering. Ook is 

gebleken dat de invloed van de mate van teruggetrokkenheid op zelfwaardering groter wordt naarmate 

een kind meer gepest wordt. Dit betekent dat teruggetrokken kinderen die meer gepest worden een 

lagere zelfwaardering hebben dan teruggetrokken kinderen die minder gepest worden. Zie Strikkers 

(2008) voor een meer gedetailleerde beschrijving van dit onderwerp en haar gevonden resultaten.   

Volgens het zelfwaarderingsmodel van Harter (1998) hebben sommige kinderen de neiging om hun 

zelfwaardering te koppelen aan het sociale oordeel van anderen. Volgens Rudolph, Caldwell en 

Conley (2005) kunnen kinderen het sociale oordeel van anderen beïnvloeden door een negatieve 

beoordeling te vermijden of een positieve beoordeling op te zoeken door middel van goede 

vriendschappen. Hoewel dit niet expliciet in de literatuur genoemd wordt, zou pestgedrag hierbij 

kunnen worden beschouwd als een vorm van negatieve beoordeling en teruggetrokken gedrag als een 

vorm van vermijding wat zou betekenen dat er een gezamenlijk verband is tussen teruggetrokken 

gedrag, zelfwaardering, vriendschap en gepest worden. Ook Baumeister en Leary (1995) laten in hun 

onderzoek zien dat deze vier factoren mogelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bedreiging 

van sociale relaties, bijvoorbeeld door middel van pesterijen kunnen volgens Baumeister en Leary 

(1995) leiden tot eenzaamheid, depressie en een lage zelfwaardering. Verder zouden deze problemen 

invloed hebben op de manier waarop deze kinderen omgaan met leeftijdgenoten, zoals het vertonen 

van teruggetrokken gedrag en passiviteit, welke op hun beurt het pestgedrag weer versterken (Boivin, 

Hymel & Bukowski, 1995). Schwartz, McFadyen-Ketchum, Dodge, Pettit, en Bate (1999) vonden in 

hun onderzoek dat de relatie tussen gepest worden en teruggetrokken gedrag wordt gemedieerd door 

de aanwezigheid van dyadische vriendschappen. Hodges, Boivin, Vitaro en Bukowski (1999) 

bevestigen in hun onderzoek naar vriendschappen van kinderen, het verband tussen vriendschap en 

pestgedrag. Uit hun resultaten bleek dat het hebben van een wederzijdse vriend en een beschermende 

vriend een negatief verband hield met toekomstige pesterijen. Als een kind een vriend had, was er 

minder risico op toekomstig slachtofferschap. Tot slot bleek uit het onderzoek van Boivin en Hymel 

(1997) dat teruggetrokkenheid en afwijzing door leeftijdgenoten een voorspellende factor was voor 

minder vriendschappen in de klas. Strikkers (2008) toonde in haar onderzoek aan dat gepest worden 

een modererende factor is in het verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering. De zesde 

onderzoeksvraag die hieruit voortvloeit is: Is er sprake van een gezamenlijke invloed van vriendschap 

en gepest worden op het verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering?  
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Verwacht wordt dat gepest worden een modererend effect heeft op het verband tussen 

teruggetrokken gedrag, wederzijdse vriendschap en zelfwaardering. Deze moderatie zou ten eerste 

plaats kunnen vinden tussen teruggetrokken gedrag en wederzijdse vriendschap in de vorm van een 

gemediëerde moderator. Hierbij zou gepest worden het verband tussen teruggetrokken gedrag en 

wederzijdse vriendschap kunnen versterken. Teruggetrokken kinderen die meer gepest worden zouden 

daarbij minder wederzijdse vriendschappen hebben dan teruggetrokken kinderen die minder gepest 

worden, waarna deze vriendschap de mate van zelfwaardering positief beïnvloedt. Daarnaast kan de 

moderatie ook plaatsvinden tussen wederzijdse vriendschap en zelfwaardering in de vorm van een 

gemodereerde mediator. Hierbij heeft teruggetrokken gedrag een negatief effect op wederzijdse 

vriendschap, waarna gepest worden het verband tussen wederzijdse vriendschap en zelfwaardering 

verzwakt. Kinderen die minder wederzijdse vrienden hebben (als gevolg van het vertonen van 

teruggetrokken gedrag) en gepest worden hebben een lagere zelfwaardering dan kinderen met minder 

wederzijdse vrienden die niet gepest worden. Een analyse van de vier variabelen zal moeten uitwijzen 

of er sprake is van een moderatie van gepest worden en waar deze plaatsvindt.  

 

 

Onderzoekshypothesen 

 

Samenvattend zullen de volgende hypothesen worden onderzocht; 

 

1.Er is sprake van een negatief verband tussen de mate van teruggetrokkenheid en zelfwaardering, 

waarbij kinderen met een hogere score op teruggetrokkenheid een lagere zelfwaardering hebben dan 

kinderen met een lagere score op teruggetrokkenheid.  

2.Er is sprake van een negatief verband tussen vriendschap en teruggetrokken gedrag, waarbij 

kinderen met meer vrienden minder teruggetrokken gedrag vertonen dan kinderen met minder 

vrienden. 

3.Er is sprake van een positief verband tussen vriendschap en zelfwaardering, waarbij kinderen met 

meer vrienden een hogere zelfwaardering hebben dan kinderen met minder vrienden.  

4.Er is sprake van een modererend effect van vriendschap op het verband tussen teruggetrokken 

gedrag en zelfwaardering. Dit betekent dat teruggetrokken kinderen met meer vrienden een hogere 

zelfwaardering hebben dan teruggetrokken kinderen met dezelfde mate van teruggetrokkenheid met 

minder vrienden. 

5. Er is sprake van een mediërend effect van vriendschap op het verband tussen teruggetrokken gedrag 

en zelfwaardering. Dit betekent dat de mate van teruggetrokken gedrag van invloed is op de 

hoeveelheid vriendschappen, wat op zijn beurt de mate van zelfwaardering beïnvloedt.  
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6. Er is sprake van een gezamenlijk verband van vriendschap en gepest worden op het verband tussen 

teruggetrokken gedrag en zelfwaardering, waarbij gepest worden een modererend effect heeft op het 

verband tussen teruggetrokkenheid, wederzijdse vriendschap en zelfwaardering. Deze moderatie vindt 

plaats tussen teruggetrokken gedrag en wederzijdse vriendschap in de vorm van een gemediëerde 

moderator en tussen wederzijdse vriendschap en zelfwaardering in de vorm van een gemodereerde 

mediator. Deze verwachtingen zijn schematisch weergegeven in Figuur 1. 

 

 

 
 

Zelfwaardering 

 
 

Gepest worden 

 

Teruggetrokken 

gedrag 
- 

+ - 

- 

 

Wederzijdse 

Vriendschap 

+ - 

Figuur 1. Overzicht van verwachte verbanden. 
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Methoden 

 

Het Dutch Consortium On Bullying (DCOB) is een samenwerkingsverband tussen de Vrije 

Universiteit Amsterdam (F. A. Goossens, T. Olthof), de Universiteit Utrecht (M. Vermande, L. 

Aleva, B. Orobio de Castro) en de Rijksuniversiteit Groningen (M. van der Meulen). Het project is 

een longitudinaal onderzoek waarin pestgedrag in verband wordt gebracht met het gebruik van 

sociale strategieën, machtsambities, groepslidmaatschap en de verkregen toegang tot hulpbronnen. 

Voor het huidige onderzoek was een databestand beschikbaar uit het project van het DCOB.  

  

Participanten. 

 

Aan dit onderzoek namen 1242 leerlingen deel uit de groepen 6, 7 en 8 van het reguliere 

basisonderwijs. Veel leerlingen hebben niet alle vragen beantwoord die van belang zijn voor dit 

onderzoek. Dit heeft tot gevolg dat het aantal participanten per onderzoeksvraag verschilt. In de 

resultaten is het aantal participanten vermeld waar de resultaten op gebaseerd zijn. Daarnaast zijn 43 

participanten uitgesloten van het onderzoek. In de voorbereidende analyses zal hier verder op 

worden ingegaan. De participanten zijn allen afkomstig van 12 verschillende scholen uit Apeldoorn 

en Deventer, en zijn redelijk evenredig verdeeld over de klassen (groep 6 N = 399, groep 7 N = 444, 

groep 8 N = 399). Onder de leerlingen waren er 627 jongens en 615 meisjes, tussen de 8 en 14 jaar 

oud, met een gemiddelde leeftijd van 11;3 jaar (SD = 11.42 maanden). De verhouding tussen jongens 

en meisjes komt overeen met wat in de gemiddelde populatie verwacht mag worden. Wel is er sprake 

van een redelijk homogene groep, met overwegend autochtone kinderen. Resultaten zijn hierdoor 

slechts generaliseerbaar voor de autochtone bevolking.  

 

Onderzoeksdesign. 

 

De desbetreffende scholen zijn benaderd door de IJsselgroep Educatieve Dienstverlening, in 

opdracht van de Universiteit Utrecht. Aan de participanten, in de selecte steekproef, is gevraagd deel 

te nemen aan een longitudinaal survey onderzoek, waarbij gedurende vier jaar, eens per jaar, 

dezelfde gegevens worden verzameld bij dezelfde respondenten. Bij aanvang van de studie, in 2006, 

bestond de onderzoeksgroep uit leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Deze leerlingen worden 

gedurende vier jaar gevolgd, waarbij ze in het tweede jaar (2007) in groep 7, 8 en het eerste jaar van 

het voortgezet onderwijs zitten, in het derde jaar (2008) in groep 8 en jaar 1 en 2 van het voortgezet 

onderwijs en in het vierde en laatste jaar (2009) in de klassen 1 en 2 van het voorgezet onderwijs. In 

dit onderzoek is echter alleen gebruik gemaakt van de gegevens uit het eerste onderzoeksjaar.  
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Meetinstrumenten. 

 

In het survey-onderzoek zijn gegevens verzameld over een groot aantal aspecten, met behulp 

van een klassikale vragenlijst en een individueel interview. Hierbij werden de volgende onderwerpen 

gemeten: pestrollen, gebruik pro- en antisociale strategieën, mate van toegang tot hulpbronnen, 

sociometrische status, gepercipieerde populariteit, sociale netwerken, machtsambities, narcisme, pro- 

en reactieve agressie, depressie, angst, lichamelijke klachten en teruggetrokken gedrag. Wij hebben 

in dit onderzoek echter niet van alle meetinstrumenten gebruik gemaakt. Om de mate van 

teruggetrokken gedrag te meten, is de ‘Revised Class Play’ gebruikt en voor het meten van de 

zelfwaardering een deel van de CBSK. Deze meetinstrumenten waren onderdeel van de klassikale 

vragenlijst. Om het aantal vrienden van een kind te meten, is een zelfrapportage over vriendschap 

gebruikt en voor het meten van het pestgedrag zelf- en peernominaties over slachtofferschap. Deze 

onderzoeksmiddelen maakten deel uit van het individuele interview.  

 

Teruggetrokken gedrag.  

 

Teruggetrokken gedrag is in dit onderzoek onderzocht met behulp van de Revised Class Play 

(RCP), als onderdeel van het individuele interview. De originele versie van Masten, Morison en 

Pellegrini (1985) bestaat uit 15 positieve en 15 negatieve items, waarbij het kind als ‘regisseur van 

een toneelstuk’ rollen moet toebedelen aan klasgenoten die het beste bij de rol passen. De test meet 

daarbij drie factoren, namelijk sensitief/geïsoleerd, agressief/ontwrichtend (beide negatieve items) en 

sociabiliteit/leiderschap (de positieve items). In dit onderzoek is echter gebruik gemaakt van een 

aangepaste versie van de RCP van Aleva (2003). Deze bestaat uit 21 items, waaronder een 

teruggetrokkenheidschaal van 14 items. De teruggetrokkenheidschaal bestaat uit 7 items die 

betrekking hebben op passief/angstig (verlegen, niet mee durven doen) teruggetrokken gedrag en 7 

items die betrekking hebben op actief/geïsoleerd (geïsoleerd, niet mee mogen doen en buitengesloten 

worden) teruggetrokken gedrag. De resterende 7 items hebben betrekking op sociabel gedrag en 

zullen in dit onderzoek niet worden gebruikt. Een voorbeeld van geïsoleerdheid-item is “Weet je 

iemand uit jouw klas die vaak niet mee mag doen van andere kinderen?” Een voorbeeld van een 

verlegenheid-item is “Weet je iemand uit jouw klas die het eng vindt voor de klas te praten (iets te 

zeggen).”  

Van de 7 items op de schalen is een somscore gemaakt voor verlegen teruggetrokken gedrag 

en een somscore voor geïsoleerd teruggetrokken gedrag. De betrouwbaarheid (Cronbach’s alfa) is 

hoog: .92 voor geïsoleerd gedrag en een alfa van .86 voor verlegen gedrag. Tot slot zijn de 

somscores gedeeld door het aantal leerlingen in de klas, waardoor een percentage is verkregen van 

leerlingen in de klas die het kind benoemen als zijnde verlegen of geïsoleerd. Dit is gedaan omdat 

het aantal leerlingen in de klassen verschilt en daardoor het aantal peernominaties niet representatief 
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is voor de mate waarin een kind door de klas wordt gezien als teruggetrokken. Er is sprake van een 

zwakke correlatie tussen de twee vormen van teruggetrokken gedrag (Pearson r = .362, p < .01). Het 

vinden van een zwakke correlatie bevestigt dat verlegen en geïsoleerde teruggetrokkenheid 

verschillende vormen zijn van teruggetrokken gedrag. Met deze reden is gekozen voor het apart 

analyseren van de twee variabelen.  

 

Zelfwaardering. 

 

Zelfwaardering is gemeten met behulp van onderdelen uit de Competentie Belevingsschaal 

voor Kinderen, bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar (Veerman, Straathof & Treffers, 1997). Het 

gaat hierbij om een vertaling van de Amerikaanse versie, ontwikkeld door Susan Harter op basis van 

haar zelfwaarderingmodel. De originele vragenlijst bevat 36 items die door de leerling zelf worden 

ingevuld. De test geeft een beeld van de manier waarop een kind zichzelf ervaart en hoe het zijn of 

haar eigen vaardigheden en capaciteiten op verschillende levensgebieden inschat. De originele 

vragenlijst heeft betrekking op de competentie beleving van schoolvaardigheden, sportieve 

vaardigheden, sociale zelfwaardering, fysieke verschijning, gedragshouding en tot slot gevoel van 

eigenwaarde (globale zelfwaardering). In kader van dit onderzoek zijn echter alleen de items 

afgenomen die betrekking hebben op het globale zelfwaardering (6 items) en sociale zelfwaardering 

(6 items). De items van de CBSK bestaan uit twee tegengestelde stellingen, waaruit het beste 

alternatief gekozen moet worden. Vervolgens moet het kind aangeven of het deze stelling ‘een 

beetje’ of  ‘helemaal’ op zichzelf van toepassing vindt (zie Figuur 2). 

 
 Hele- 

maal 
waar 
voor 

mij 

Een 
beetje 
waar 
voor 
mij 

   Een 
beetje 
waar 
voor 

mij 

Hele- 
maal 
waar 
voor 

mij 
 

1. 

 

   maar    

Figuur 2. Voorbeeld item ‘sociale acceptatie’-schaal CBSK. 

 

Voor aanvang van de analyses zijn waar nodig vragen omgecodeerd, waardoor een hogere 

score (variërend van 1 tot 4) op de schaal correspondeert met een hogere zelfwaardering. Daarna is 

voor zowel de globale zelfwaarderingschaal als de sociale acceptatieschaal een somscore berekend, 

die waarden tussen 6 en 24 aan kan nemen. De Cronbach’s alfa van de 6 items van globale 

zelfwaardering is .81, wat duidt op een hoge interne consistentie. De betrouwbaarheid van de sociale 

acceptatie schaal is Cronbach’s alfa van .78, hetgeen ook hoog is. Er is sprake van een zwak tot 

matige correlatie tussen de twee vormen van zelfwaardering (Pearson r = .464, p < .01), waardoor 

Sommige kinderen 
vinden het moeilijk 
om vrienden te 
maken. 

Andere kinderen 
vinden het best 
gemakkelijk om 
vrienden te maken. 
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ook bij de schalen van zelfwaardering is gekozen voor het apart analyseren van de twee variabelen. 

Omdat de naam ‘sociale acceptatie’ van de domeinspecifieke vorm van zelfwaardering verwarrend 

kan zijn, is gekozen voor het gebruik van de term sociale zelfwaardering. 

 

Gepest worden 

 

Het aantal kinderen dat slachtoffer is van pestgedrag is op twee manieren vastgesteld. Ten 

eerste is er gebruik gemaakt van peer-nominaties waarbij de kinderen zelf moesten aangeven welke 

kinderen volgens hen in hun klas gepest werden. Hierbij moest onderscheid gemaakt worden tussen 

fysiek, verbaal, materieel, direct sociaal en indirect sociaal pesten. Per vorm is een score verkregen 

van het aantal leerlingen dat het kind heeft genomineerd als slachtoffer. Deze score is vervolgens 

gedeeld door het aantal leerlingen in de klas, waardoor een percentage is ontstaan van het aantal 

kinderen uit de klas dat het kind als slachtoffer benoemt. Dit is net als bij teruggetrokken gedrag 

gedaan om te voorkomen dat er door verschillende klassengroottes een vertekend beeld ontstaat. Er 

is sprake van een matige tot hoge correlatie (Pearson r  varieert tussen de .53 en .77) tussen de 

verschillende vormen van gepest worden. Daarom is gekozen voor een somscore van de gepest-

schalen. De betrouwbaarheid van de gepest-schaal is een hoge Cronbach’s alfa van .85.  

Bij de analyses is naast de peer-nominaties gebruik gemaakt van zelfrapportages, waarin de 

kinderen zichzelf als slachtoffer konden benoemen en daarbij de mate van gepest worden konden 

aangeven. Bij de zelfrapportages is gebruik gemaakt van een 5-punt Likert-schaal, waarbij het kind 

de keuze had uit 1= nooit gepest, 2 = één keer per jaar, 3= één keer per maand, 4 = één keer per week 

en 5 = elke dag. Analyses zijn uitgevoerd op basis van de peer- nominaties en de zelfrapportages. 

 

Vriendschap 

 

Vriendschap is gemeten aan de hand van zelfrapportage waarbij de kinderen moesten 

aangeven hoeveel vrienden ze hebben. Voor vriendschap zijn er twee variabelen gebruikt, te weten 

het aantal genoemde vrienden en het aantal wederzijdse vrienden. Het aantal genoemde vrienden is 

het aantal kinderen dat de respondent noemt als vriend. Het aantal wederzijdse vrienden zijn de 

kinderen die door de respondent zijn genoemd als vriend en ook zelf aangeven dat de respondent hun 

vriend is. Door dit onderscheid te maken, kan worden bekeken of het uitmaakt voor de mate van 

verlegen en geïsoleerd teruggetrokken gedrag of een respondent vriendschappen heeft die wederzijds 

zijn, of dat de respondent alleen denkt dat hij vrienden heeft.  
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Procedure 

 

Het onderzoek heeft gedeeltelijk klassikaal plaats gevonden in de klas door middel van een 

vragenlijst. De klassikale vragenlijst bestond uit vragen die betrekking hadden op zelfwaardering, 

gepercipieerde populariteit, mate van toegang tot hulpbronnen, depressie, angst, lichamelijke 

klachten, narcisme en machtsambities, en duurde ongeveer 45 minuten. Daarnaast is bij iedere 

leerling een individueel interview mondeling afgenomen. Dit individuele interview bestond uit 2 

sessies, van ieder een half uur, die plaats vonden op twee verschillende dagen. Het interview had 

betrekking op pestrollen, vriendschap, sociale netwerken, gebruik pro- en antisociale strategieën, 

teruggetrokken gedrag, sociometrische status en pro- en reactieve agressie. 

 

Data analyse 

 

Voor het analyseren van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van multipele regressie 

analyses, waarbij is gekozen voor de ‘enter’ of simultane methode, deze zorgt voor een simultane 

vergelijking van de afhankelijke variabele met alle onafhankelijke variabelen. Er is voor deze vorm 

van analyseren gekozen omdat er verscheidene onafhankelijke variabelen, zoals teruggetrokken 

gedrag, vriendschap en gepest worden tegelijkertijd invloed kunnen uitoefenen op de afhankelijke 

variabele zelfwaardering. Bij het uitvoeren van de analyses is gecontroleerd voor de variabelen sekse 

en leeftijd, om het unieke effect van teruggetrokken gedrag op zelfwaardering te onderzoeken. Dit is 

gedaan omdat uit bestudeerde literatuur blijkt dat zowel de mate van teruggetrokkenheid, als die van 

zelfwaardering voor jongens en meisjes en per leeftijd kan verschillen. Deze controle van sekse en 

leeftijd is ook uitgevoerd bij de analyses die betrekking hebben op gepest worden.  

Om de invloed van vriendschap op de relatie tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering 

te bestuderen wordt tevens gebruik gemaakt van een multipele regressie analyse, waarbij gekeken is 

naar de aanwezigheid van een modererend effect. Het modererende effect van vriendschap wordt 

hierbij gekenmerkt door een significant effect van de interactievariabele vriendschap * 

teruggetrokken gedrag op zelfwaardering, waarbij gecontroleerd wordt voor de variabelen sekse en 

leeftijd en de hoofdeffecten van vriendschap en teruggetrokken gedrag. De interactievariabele 

vriendschap * teruggetrokken is verkregen door het vermenigvuldigen van de scores op vriendschap 

en teruggetrokken gedrag. Daarnaast zijn er mediatie-analyses uitgevoerd met behulp van een SPSS 

macro, ontwikkeld door Dudley en Benuzillo (2004) waarbij de significantie van verschillende 

verbanden is getest die voorwaardelijk zijn voor de aanwezigheid van een mediërend effect. 

Daarnaast is er bij de mediatie-analyses een Sobel-test uitgevoerd (Sobel, 1982), ontwikkeld door 

dhr. Sobel in 1982, om de significantie van het mediërende effect te bepalen. 
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Voorbereidende analyses 

 

Voordat is overgegaan op het uitvoeren van analyses voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen, is bekeken of de variabelen voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden bij 

het uitvoeren van een multipele regressie. Hierbij zijn de variabelen getest op multi-collinariteit, 

normaal verdeling, grootte van de steekproef en uitschieters. Berekeningen van de multi-collinareit 

toonde bij iedere berekening een tolerantie van rond de 1, wat aangeeft dat er een lage correlatie is 

tussen de verschillende onafhankelijke variabelen. De variabelen ‘gepest worden’ aan de hand van 

peer-nominaties, verlegen teruggetrokken gedrag en geïsoleerd teruggetrokken gedrag bleken niet 

normaal verdeeld, er was sprake van een positief scheve verdeling (skewness en kurtosis). Met deze 

reden is een logtransformatie uitgevoerd, waardoor een normaal verdeling is ontstaan.  

Verschillende literatuurbronnen tonen aan dat er sprake is van een hoge correlatie tussen 

teruggetrokken gedrag en agressie. Rubin en Mills (1988, in: Younger & Daniels, 1992) vonden een 

overlap van geïsoleerd teruggetrokken gedrag met agressiviteit. Boivin en Hymel (1997) vonden 

echter geen overlap tussen teruggetrokken gedrag en agressie. In onze eigen data is de variabele 

agressie gebaseerd op de mate waarin het kind andere kinderen uit de klas wel eens slaat, schopt of 

duwt. Uit de analyse van onze eigen data blijkt dat er sprake is van een matige, maar significante, 

correlatie tussen geïsoleerde teruggetrokkenheid en agressie (Pearson r = .535, p < .01), en een 

zwakke correlatie tussen verlegen teruggetrokken gedrag en agressie (Pearson r = .362, p < .01). Om 

er zeker van te zijn dat agressief gedrag niet de reden is van buitensluiting door klasgenoten, is 

besloten om bij analyses die betrekking hebben op geïsoleerd teruggetrokken gedrag, kinderen die 

scoren op agressie niet in de analyse mee te nemen. Het ging hierbij om 43 kinderen die een score 

hadden op agressie variërend tussen 3 en 9 (uit een range van 0 tot 12). De overgebleven 725 

participanten die data hebben ingevuld over geïsoleerde teruggetrokkenheid hadden allen een score 

van 0 op de agressieschaal.  
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Resultaten  

 

Hypothese 1. Er is sprake van een negatief verband tussen de mate van teruggetrokken gedrag 

en zelfwaardering. 

 

Verlegen teruggetrokken gedrag en globale zelfwaardering 

 

Voor het toetsen van de hypothese of er sprake is van een negatief verband tussen teruggetrokken 

gedrag en zelfwaardering, is de relatie tussen verlegen teruggetrokken gedrag en globale 

zelfwaardering bekeken. Hiervoor is in de eerste stap de controlevariabele ‘sekse’ ingevoerd en in de 

tweede stap de controle variabele ‘leeftijd’. In de derde en laatste stap is de getransformeerde variabele 

‘verlegen teruggetrokken gedrag’ toegevoegd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat sekse een 

significante bijdrage levert aan de verklaarde variantie van de globale zelfwaardering. De bijdrage is 

echter maar zeer klein, namelijk R²= 0,8% (zie Tabel 1). Het gaat hierbij om een negatief verband (β = 

-.088), wat voor deze steekproef inhoudt dat meisjes een lagere globale zelfwaardering hebben dan 

jongens. De variabelen leeftijd en verlegen teruggetrokken gedrag blijken geen significante bijdrage te 

leveren aan de globale zelfwaardering.  

 

Tabel 1. Resultaten van de multipele regressie voor het model met sekse (1) en leeftijd in maanden (2) en verlegen 

teruggetrokken gedrag (3) als onafhankelijke variabelen en globale zelfwaardering als te voorspellen variabele (N=602) 

Model Variabele B  

(gestandaardiseerde) 

R² R² 

(change) 

P 

1 Sekse -.088 .008 .008 .030 

2 Sekse 

Leeftijd 

-.088 

.002 

 

.008 

 

.000 

 

.970 

3 Sekse 

Leeftijd  

Verlegen teruggetrokken  

-.075 

.005 

-.064 

 

 

.012 

 

 

.004 

 

 

.126 

 

 

Verlegen teruggetrokken gedrag en sociale zelfwaardering 

 

Om het verband tussen verlegen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering in de vorm van sociale 

zelfwaardering te toetsen zijn in de regressie analyse in de eerste twee stappen weer de variabelen 

sekse en leeftijd gebruikt. In de derde stap is hieraan verlegen teruggetrokken gedrag aan toegevoegd, 

met als te voorspellen variabele sociale zelfwaardering. Uit de analyse blijkt dat sekse en leeftijd geen 

significante bijdrage leveren aan de variantie in sociale zelfwaardering. De bijdrage van verlegen 
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teruggetrokken gedrag is daarentegen wel significant (zie Tabel 2). Gezamenlijk verklaren de 

variabelen sekse, leeftijd en verlegen teruggetrokken gedrag 5% van de variantie in sociale 

zelfwaardering. Wanneer gecontroleerd wordt voor sekse en leeftijd, verklaart verlegen 

teruggetrokken gedrag nog 4,3%. Het verband tussen verlegen teruggetrokken gedrag en sociale 

zelfwaardering is negatief (β = -.213). Dit betekent dat kinderen die lager scoren op verlegen 

teruggetrokkenheid, een hogere sociale zelfwaardering hebben dan de kinderen die hoger scoren op 

verlegen teruggetrokkenheid.  

 

Tabel 2. Resultaten van de multipele regressie voor het model met sekse (1) en leeftijd in maanden (2) en verlegen 

teruggetrokken gedrag (3) als onafhankelijke variabelen en sociale zelfwaardering als te voorspellen variabele (N=601) 

Model Variabele B  

(gestandaardiseerde) 

R² R²  

(change) 

P 

1 Sekse -.070 .005 .005 .084 

2 Sekse 

Leeftijd 

-.068 

.036 

 

.006 

 

.001 

 

.373 

3 Sekse 

Leeftijd  

Verlegen teruggetrokken  

-.024 

.049 

-.213 

 

 

.050 

 

 

.043 

 

 

 

.000 

 

 

Geїsoleerd teruggetrokken gedrag en globale zelfwaardering  

 

Om te toetsen of er een verband is tussen geїsoleerd teruggetrokken gedrag en globale zelfwaardering, 

is een multipele regressie uitgevoerd. Voor sekse en leeftijd is gecontroleerd.  

 

Tabel 3. Resultaten van de multipele regressie voor het model met sekse (1) en leeftijd in maanden (2) en geїsoleerd 

teruggetrokken gedrag (3) als onafhankelijke variabelen en globale zelfwaardering als te voorspellen variabele (N=493) 

Model Variabele B 

(gestandaardiseerde) 

R² R² 

(change) 

P 

1 Sekse -.057 .003 .003 .205 

2 Sekse 

Leeftijd 

-.057 

.010 

 

.003 

 

.000 

 

.824 

3 Sekse 

Leeftijd  

Geїsoleerd teruggetrokken  

-.054 

.018 

-.236 

 

 

.059 

 

 

.055 

 

 

.000 
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Er blijkt een significant verband te zijn tussen geїsoleerd teruggetrokken gedrag en globale 

zelfwaardering. De uitkomst van de regressie analyse is dat 5,9 % van de verklaarde variantie van 

globale zelfwaardering wordt verklaard door sekse, leeftijd en geїsoleerd teruggetrokken gedrag (zie 

Tabel 3). Als gecontroleerd wordt voor sekse en leeftijd is de verklaarde variantie 5,5%. Sekse en 

leeftijd zijn niet significant. Er is sprake van een negatief verband tussen geїsoleerd teruggetrokken 

gedrag en globale zelfwaardering (ß= -.236). Dit betekent dat kinderen die lager scoren op geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag, een hogere globale zelfwaardering hebben dan kinderen die hoger scoren op 

geïsoleerd teruggetrokken gedrag.  

 

Geїsoleerd teruggetrokken gedrag en sociale zelfwaardering  

 

Vervolgens is getoetst of er een verband is tussen geїsoleerd teruggetrokken gedrag en sociale 

zelfwaardering. Wederom is voor sekse en leeftijd gecontroleerd.  

 

Tabel 4. Resultaten van de multipele regressie voor het model met sekse (1) en leeftijd in maanden (2) en geїsoleerd 

teruggetrokken gedrag (3) als onafhankelijke variabelen en sociale zelfwaardering als te voorspellen variabele (N=492) 

Model Variabele B  

(gestandaardiseerde) 

R² R²  

(change) 

P 

1 Sekse -.056 .003 .003 .213 

2 Sekse 

Leeftijd 

-.054 

.039 

 

.005 

 

.001 

 

.394 

3 Sekse 

Leeftijd  

Geїsoleerd teruggetrokken  

-.050 

.055 

-.456 

 

 

.213 

 

 

.208 

 

 

.000 

 

Sekse, leeftijd en geїsoleerd teruggetrokken gedrag blijken 21,3 % procent van de verklaarde variantie 

van sociale zelfwaardering te verklaren (zie Tabel 4). Dit is significant. Als gecontroleerd wordt voor 

sekse en leeftijd, verklaart geїsoleerd teruggetrokken gedrag 20,8 % van de variantie van sociale 

zelfwaardering. Sekse en leeftijd hebben geen significante invloed op de sociale zelfwaardering. Het 

verband tussen geїsoleerd teruggetrokken gedrag en sociale zelfwaardering is negatief (ß= -.456). Dit 

betekent dat kinderen die lager scoren op geïsoleerd teruggetrokken gedrag een hogere sociale 

zelfwaardering hebben dan kinderen die hoger scoren op geïsoleerd teruggetrokken gedrag.  

 

Samenvattend kan worden gezegd dat er een negatief verband is tussen geïsoleerd teruggetrokken 

gedrag en zelfwaardering. Dit verband bestaat tussen geїsoleerd teruggetrokken gedrag en de beide 

vormen van zelfwaardering. Dit betekent dat wanneer het geїsoleerd teruggetrokken gedrag laag is, de 

zelfwaardering hoog is; wanneer het geїsoleerd teruggetrokken gedrag hoog is, de zelfwaardering laag 
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is. Als wordt gekeken naar de verschillende vormen van zelfwaardering verklaart geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag een groter deel van de variantie van sociale zelfwaardering dan van globale 

zelfwaardering. Tussen verlegen teruggetrokken gedrag en globale zelfwaardering is geen significant 

verband gevonden. Wel blijkt er een klein verband tussen sekse en globale zelfwaardering te zijn, 

waarbij meisjes een lagere globale zelfwaardering hebben dan jongens. Ook is er een significant 

negatief verband tussen verlegen teruggetrokken gedrag en sociale zelfwaardering. Dit betekent dat 

een kind dat lager scoort op verlegen teruggetrokkenheid een hogere sociale zelfwaardering heeft dan 

een kind dat hoger scoort op verlegen teruggetrokkenheid. Tussen leeftijd en de beide vormen van 

zelfwaardering is er geen significant verband. 
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Hypothese 2: Er is sprake van een negatief verband tussen vriendschap en de mate van 

teruggetrokken gedrag. 

 

Genoemde vrienden en verlegen teruggetrokken gedrag 

 

Ten eerste wordt getoetst of er een verband is tussen het aantal genoemde vrienden en verlegen 

teruggetrokken gedrag. Voor sekse en leeftijd is gecontroleerd. 

 

Tabel 5. Resultaten van de multipele regressie voor het model met sekse (1) en leeftijd in maanden (2) en aantal genoemde 

vrienden (3) als onafhankelijke variabelen en verlegen teruggetrokken gedrag als te voorspellen variabele (N=557)  

Model Variabele B  

(gestandaardiseerde) 

R² R²  

(change) 

P 

1 Sekse .193 .037 .037 .000 

2 Sekse 

Leeftijd 

.197 

.042 

 

.039 

 

.002 

 

.319 

3 Sekse 

Leeftijd  

Genoemde vrienden 

.187 

.050 

-.114 

 

 

.052 

 

 

.013 

 

 

.006 

 

Het verband tussen het aantal genoemde vrienden en verlegen teruggetrokken gedrag is significant. 

Van de variantie van verlegen teruggetrokken gedrag wordt 5,2% verklaard door sekse, leeftijd en het 

aantal genoemde vrienden (zie Tabel 5). Als wordt gecontroleerd voor sekse en leeftijd wordt er door 

het aantal genoemde vrienden 1,3% verklaard van de variantie van verlegen teruggetrokken gedrag. 

Dit verschil wordt veroorzaakt doordat sekse 3,7% van de variantie van verlegen teruggetrokken 

gedrag verklaart. Er is een positief verband, wat in ons databestand betekent dat meisjes meer verlegen 

teruggetrokken gedrag vertonen dan jongens. Het verband tussen het aantal genoemde vrienden en 

verlegen teruggetrokken gedrag is negatief (ß= -.114). Dit betekent dat een kind dat minder vrienden 

noemt, hoger scoort op verlegen teruggetrokken gedrag; een kind dat meer vrienden noemt, lager 

scoort op verlegen teruggetrokken gedrag.  

 

Wederzijdse vrienden en verlegen teruggetrokken gedrag 

 

Vervolgens wordt het verband tussen het aantal wederzijdse vrienden en verlegen teruggetrokken 

gedrag getoetst. Voor sekse en leeftijd is gecontroleerd. Uit de multipele regressie blijkt dat sekse, 

leeftijd en het aantal wederzijdse vrienden samen 5,1% verklaren van de variantie van verlegen 

teruggetrokken gedrag (zie Tabel 6). Dit is significant. 
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Tabel 6. Resultaten van de multipele regressie voor het model met sekse (1) en leeftijd in maanden (2) en aantal 

wederzijdse vrienden (3) als onafhankelijke variabelen en verlegen teruggetrokken gedrag als te voorspellen variabele 

(N=557) 

Model Variabele B  

(gestandaardiseerde) 

R² R²  

(change) 

P 

1 Sekse .139 .037 .037 .000 

2 Sekse 

Leeftijd 

.197 

.042 

 

.039 

 

.002 

 

.319 

3 Sekse 

Leeftijd  

Wederzijdse vrienden  

.197 

.044 

-.109 

 

 

.051 

 

 

.012 

 

 

.009 

 

Als wordt gecontroleerd voor sekse en leeftijd, verklaart het aantal wederzijdse vrienden nog 1,2% van 

de variantie van verlegen teruggetrokken gedrag. Dit wordt wederom veroorzaakt doordat sekse 3,7% 

van de variantie van verlegen teruggetrokken gedrag verklaart. Sekse verklaart dus een groter deel van 

de variantie van verlegen teruggetrokken gedrag dan het aantal genoemde vrienden of het aantal 

wederzijdse vrienden. Het verband tussen het aantal wederzijdse vrienden en verlegen teruggetrokken 

gedrag is negatief (ß= -.109). Dit betekent dat wanneer een kind minder wederzijdse vrienden heeft, 

het meer verlegen teruggetrokken is; wanneer een kind meer wederzijdse vrienden heeft, het minder 

verlegen teruggetrokken is.  

 

Genoemde vrienden en geїsoleerd teruggetrokken gedrag 

 

Vervolgens is het verband tussen het aantal genoemde vrienden en geїsoleerd teruggetrokken gedrag 

getoetst. Voor sekse en leeftijd is gecontroleerd. 

 

Tabel 7. Resultaten van de multipele regressie voor het model met sekse (1) en leeftijd in maanden (2) en aantal genoemde 

vrienden (3) als onafhankelijke variabelen en geїsoleerd  teruggetrokken gedrag als te voorspellen variabele (N=451)  

Model Variabele B (gestandaardiseerde) R² R²  

(change) 

P 

1 Sekse -.024 .001    .001 .606 

2 Sekse 

Leeftijd 

-.026 

-.015 

 

.001 

 

.000 

 

.747 

3 Sekse 

Leeftijd  

Genoemde vrienden  

-.034 

-.011 

-.110 

 

 

.013 

 

 

.012 

 

 

.020 
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Uit de multipele regressie blijkt dat er een significant verband is tussen het aantal genoemde vrienden 

en geїsoleerd teruggetrokken gedrag: 1,3% van de variantie van geїsoleerd teruggetrokken gedrag 

wordt verklaard door sekse, leeftijd en het aantal genoemde vrienden (zie Tabel 7). Als wordt 

gecontroleerd voor sekse en leeftijd wordt er nog 1,2% van de variantie van geїsoleerd teruggetrokken 

gedrag verklaard door het aantal genoemde vrienden. Sekse en leeftijd zijn niet significant. Er is 

sprake van een negatief verband tussen het aantal genoemde vrienden en geїsoleerd teruggetrokken 

gedrag (ß= -.110). Dit houdt in dat kinderen die minder vrienden noemen, hoger scoren op geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag; kinderen die meer vrienden noemen, lager scoren op geïsoleerd teruggetrokken 

gedrag.  

 

Wederzijdse vrienden en geїsoleerd teruggetrokken gedrag  

 

Ook is getoetst of er een verband is tussen het aantal wederzijdse vrienden en geїsoleerd 

teruggetrokken gedrag. Voor sekse en leeftijd is gecontroleerd.  

 

Tabel 8. Resultaten van de multipele regressie voor het model met sekse (1) en leeftijd in maanden (2) en aantal 

wederzijdse vrienden (3) als onafhankelijke variabelen en geїsoleerd  teruggetrokken gedrag als te voorspellen variabele 

(N=451)  

Model Variabele B  

(gestandaardiseerde) 

R² R²  

(change) 

P 

1 Sekse -.024 .001    .001 .606 

2 Sekse 

Leeftijd 

-.026 

-.015 

 

.001 

 

.000 

 

.747 

3 Sekse 

Leeftijd  

Wederzijdse vrienden 

-.030 

-.026 

-.219 

 

 

.049 

 

 

.048 

 

 

.000 

 

In Tabel 8 is te zien dat er sprake is van een significant verband tussen het aantal wederzijdse vrienden 

en geïsoleerd teruggetrokken gedrag. De uitkomst is dat 4,9% van de variantie van geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag wordt verklaard door sekse, leeftijd en het aantal wederzijdse vrienden. Als 

wordt gecontroleerd voor sekse en leeftijd verklaart het aantal wederzijdse vrienden nog 4,8% van de 

variantie van geïsoleerd teruggetrokken gedrag. Sekse en leeftijd zijn niet significant. Er is sprake van 

een negatief verband tussen het aantal wederzijdse vrienden en geïsoleerd teruggetrokken gedrag (ß= -

.219). Dit betekent dat kinderen die minder wederzijdse vrienden hebben, hoger scoren op geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag; kinderen die meer wederzijdse vrienden hebben, lager scoren op geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag.  
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Samenvattend kan worden gezegd dat er sprake is van een negatief verband tussen vriendschap en 

teruggetrokken gedrag. Dit betekent dat als een kind minder vrienden heeft, de mate van 

teruggetrokkenheid groter is en naarmate een kind meer vrienden heeft, de mate van 

teruggetrokkenheid kleiner is. Opvallend is dat sekse een groter deel van de variantie van verlegen 

teruggetrokken gedrag verklaart dan dat het aantal genoemde vrienden of het aantal wederzijdse 

vrienden verklaren. Er is sprake van een positief verband tussen sekse en verlegen teruggetrokken 

gedrag, wat in ons databestand betekent dat meisjes meer verlegen teruggetrokken gedrag vertonen 

dan jongens. Voor de mate van verlegen teruggetrokken gedrag blijkt sekse dus een betere voorspeller 

te zijn dan vriendschap. Tussen sekse en geïsoleerd teruggetrokken gedrag is er echter geen significant 

verband. De sekse speelt dus geen rol in geïsoleerd teruggetrokken gedrag. De leeftijd heeft geen 

significante invloed op verlegen of geïsoleerd teruggetrokken gedrag. Het maakt voor het verlegen 

teruggetrokken gedrag niet uit of er sprake is van een genoemde of wederzijdse vriendschap, de 

verklaarde variantie is ongeveer even groot. Echter, bij geïsoleerd teruggetrokken gedrag verklaart het 

aantal wederzijdse vrienden een groter deel van de variantie van het geïsoleerd teruggetrokken gedrag 

dan het aantal genoemde vrienden. Blijkbaar is het voor de mate van geïsoleerd teruggetrokken gedrag 

belangrijker dat iemand wederzijdse vrienden heeft, dan dat een kind alleen denkt dat hij vrienden 

heeft.  
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Hypothese 3: Er is sprake van een positief verband tussen vriendschap en zelfwaardering. 

 

Genoemde vrienden en globale zelfwaardering 

 

Ten eerste wordt het verband tussen het aantal genoemde vrienden en globale zelfwaardering getoetst. 

Er wordt gecontroleerd voor sekse en leeftijd.  

 

Tabel 9. Resultaten van de multipele regressie voor het model met sekse (1) en leeftijd in maanden (2) en aantal genoemde 

vrienden (3) als onafhankelijke variabelen en globale zelfwaardering als te voorspellen variabele (N=630)  

Model Variabele B  

(gestandaardiseerde) 

R² R² 

(change) 

P 

1 Sekse -.057 .003 .003 .156 

2 Sekse 

Leeftijd 

-.057 

-.003 

 

.003 

 

.000 

 

.931 

3 Sekse 

Leeftijd  

Genoemde vrienden  

-.054 

-.005 

.031 

 

 

.004 

 

 

.001 

 

 

.436 

 

In Tabel 9 is te zien dat er geen significant verband is tussen het aantal genoemde vrienden en de 

globale zelfwaardering. Sekse en leeftijd zijn ook niet significant. De mate van globale zelfwaardering 

kan dus niet worden verklaard door het aantal zelfgerapporteerde vriendschappen.  

 

Wederzijdse vrienden en globale zelfwaardering 

 

Ten tweede wordt het verband tussen het aantal wederzijdse vrienden en globale zelfwaardering 

getoetst. Voor sekse en leeftijd wordt gecontroleerd.  

 

Tabel 10. Resultaten van de multipele regressie voor het model met sekse (1) en leeftijd in maanden (2) en aantal 

wederzijdse vrienden (3) als onafhankelijke variabelen en globale zelfwaardering als te voorspellen variabele (N=630)  

Model Variabele B  

(gestandaardiseerde) 

R² R² 

(change) 

P 

1 Sekse -.057 .003 .003 .156 

2 Sekse 

Leeftijd 

-.057 

-.003 

 

.003 

 

.000 

 

.931 

3 Sekse 

Leeftijd  

Wederzijdse vrienden  

-.056 

-.005 

.068 

 

 

.008 

 

 

.005 

 

 

.086 



 32 

Uit de analyse blijkt dat tussen het aantal wederzijdse vrienden en globale zelfwaardering ook geen 

significant verband is (zie Tabel 10). Sekse en leeftijd zijn wederom niet significant. Er is dus bij 

zowel het aantal genoemde vrienden en het aantal wederzijdse vrienden geen verband met globale 

zelfwaardering.  

 

Genoemde vrienden en sociale zelfwaardering 

 

Vervolgens is het verband tussen het aantal genoemde vrienden en sociale zelfwaardering getoetst. Er 

is gecontroleerd voor sekse en leeftijd.  

 

 Tabel 11. Resultaten van de multipele regressie voor het model met sekse (1) en leeftijd in maanden (2) en aantal 

genoemde vrienden (3) als onafhankelijke variabelen en sociale zelfwaardering als te voorspellen variabele (N=629)  

Model Variabele B  

(gestandaardiseerde) 

R² R² 

(change) 

P 

1 Sekse -.048 .002 .002 .225 

2 Sekse 

Leeftijd 

-.044 

.055 

 

.005 

 

.003 

 

.169 

3 Sekse 

Leeftijd  

Genoemde vrienden  

-.027 

.045 

.216 

 

 

.051 

 

 

.046 

 

 

.000 

 

Er blijkt een significant verband te zijn tussen het aantal genoemde vrienden en sociale 

zelfwaardering. De uitkomst van de multipele regressie analyse is dat 5,1% van de variantie van 

sociale zelfwaardering wordt verklaard door sekse, leeftijd en het aantal genoemde vrienden (zie Tabel 

11). Als voor sekse en leeftijd wordt gecontroleerd, verklaart het aantal genoemde vrienden 4,6% van 

de sociale zelfwaardering. Sekse en leeftijd zijn niet significant. Er is sprake van een positief verband 

tussen het aantal genoemde vrienden en sociale zelfwaardering (ß= .216). Dit betekent dat kinderen 

die minder vrienden noemen, een lagere zelfwaardering hebben en dat kinderen die meer vrienden 

noemen, een hogere zelfwaardering hebben.  

  

Wederzijdse vrienden en sociale zelfwaardering 

 

Ook wordt getoetst of er een verband bestaat tussen het aantal wederzijdse vrienden en sociale 

zelfwaardering. Voor sekse en leeftijd wordt gecontroleerd. In Tabel 12 is te zien dat er sprake is van 

een significant verband tussen het aantal wederzijdse vrienden en sociale zelfwaardering: 6,6 % van de 

variantie van sociale zelfwaardering wordt verklaard door sekse, leeftijd en het aantal wederzijdse 

vrienden. 
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Tabel 12. Resultaten van de multipele regressie voor het model met sekse (1) en leeftijd in maanden (2) en aantal 

wederzijdse vrienden (3) als onafhankelijke variabelen en sociale zelfwaardering als te voorspellen variabele (N=629)  

Model Variabele B  

(gestandaardiseerde) 

R² R² 

(change) 

P 

1 Sekse -.048 .002 .002 .225 

2 Sekse 

Leeftijd 

-.044 

.055 

 

.005 

 

.003 

 

.169 

3 Sekse 

Leeftijd  

Wederzijdse vrienden  

-.040 

.051 

.246 

 

 

.066 

 

 

.060 

 

 

.000 

 

Als wordt gecontroleerd voor sekse en leeftijd verklaart het aantal wederzijdse vrienden 6% van de 

variantie van sociale zelfwaardering. Sekse en leeftijd zijn niet significant. Er is sprake van een 

positief verband tussen het aantal wederzijdse vrienden en sociale zelfwaardering (ß= .246). Dit 

betekent dat een kind met minder wederzijdse vrienden een lagere sociale zelfwaardering heeft en een 

kind met meer wederzijdse vrienden een hogere sociale zelfwaardering.  

 

Samenvattend kan worden gezegd dat er geen significant verband is tussen vriendschap en globale 

zelfwaardering. Blijkbaar is vriendschap geen voorspeller van globale zelfwaardering. Er is wel sprake 

van een positief verband tussen vriendschap en sociale zelfwaardering. Dit geldt voor zowel het aantal 

genoemde vrienden als voor het aantal wederzijdse vrienden. Dit betekent dat wanneer een kind meer 

vrienden heeft of denkt te hebben, de sociale zelfwaardering hoger is; wanneer een kind minder 

vrienden heeft of denkt te hebben, de sociale zelfwaardering lager is. Er is geen significant verband 

tussen sekse, leeftijd en de zelfwaardering. Dit betekent dat het voor de zelfwaardering niet uitmaakt 

van welk geslacht of hoe oud een kind is.  
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Hypothese 4: Er is sprake van een modererend effect van vriendschap op het verband tussen 

teruggetrokken gedrag en zelfwaardering. 

 

Een moderator variabele is een variabele die het verband tussen twee variabelen beïnvloedt. Dit 

betekent dat een moderator variabele het verband tussen een onafhankelijke variabele en afhankelijke 

variabele versterkt of verzwakt (zie figuur 2). Om te berekenen of er sprake is van een modererend 

effect van vriendschap wordt eerst getoetst of er tussen de variabelen een interactie effect is. Als er een 

interactie effect is, kan er gesproken worden van een modererend effect.  

 Aangezien uit de vorige onderzoeksvragen blijkt dat het aantal wederzijdse vrienden de 

meeste variantie verklaart ten opzichte van het aantal genoemde vrienden bij zowel teruggetrokken 

gedrag als zelfwaardering, wordt alleen het modererend effect van wederzijdse vriendschap berekend. 

Bovendien blijkt het verband tussen verlegen en geïsoleerd teruggetrokken gedrag het meest groot te 

zijn met sociale zelfwaardering ten opzichte van de globale zelfwaardering, evenals het verband tussen 

het aantal genoemde en wederzijdse vrienden en sociale zelfwaardering. Daarom is ervoor gekozen de 

sociale vorm van zelfwaardering mee te nemen in de berekeningen van de moderator.  

 

 

Figuur 3. Modererend effect van vriendschap op het verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering.  

 

 

Wederzijdse vriendschap en verlegen teruggetrokken gedrag 

 

Eerst wordt getoetst of er een interactie effect is van wederzijdse vriendschap en verlegen 

teruggetrokken gedrag op sociale zelfwaardering. Voor sekse, leeftijd, wederzijdse vrienden en 

verlegen teruggetrokken gedrag is gecontroleerd. In Tabel 13 is te zien dat er geen significant 

interactie-effect is gevonden van verlegen teruggetrokken gedrag en wederzijdse vriendschap op 

sociale zelfwaardering. Wederzijdse vriendschap is dus geen modererende factor in het verband tussen 

verlegen teruggetrokken gedrag en sociale zelfwaardering. Dit betekent dat de sociale zelfwaardering 

van verlegen teruggetrokken kinderen niet extra wordt versterkt of verzwakt door het hebben van 

wederzijdse vriendschappen. 

 

Zelfwaardering 

 

Vriendschap 

 
 

Teruggetrokken 

gedrag 
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Tabel 13. Resultaten van de multipele regressie voor het model met sekse en leeftijd in maanden (1) en wederzijdse 

vrienden, verlegen teruggetrokken gedrag (2) en de interactie variabele verlegen teruggetrokken gedrag*  wederzijdse 

vrienden (3) als onafhankelijke variabelen en sociale zelfwaardering als te voorspellen variabele (N=555)  

Model Variabele B  

(gestandaardiseerde) 

R² R² 

(change) 

P 

1 Sekse  

Leeftijd 

-.051 

.061 

.007 .007 .148 

2 Sekse  

Leeftijd 

Wederzijdse vrienden 

Verlegen teruggetrokken 

-.013 

.063 

.242 

-.187 

 

 

.109 

 

 

.102 

 

 

.000 

3 Sekse 

Leeftijd  

Wederzijdse vrienden 

Verlegen teruggetrokken 

Interactie verlegen * wederzijdse 

vrienden 

-.016 

.070 

.348 

-.307 

.183 

 

 

 

 

.114 

 

 

 

 

.005 

 

 

 

 

 

.084 

 

 

Wederzijdse vriendschap en geïsoleerd teruggetrokken gedrag  

 

Vervolgens is getoetst of er een interactie-effect is van wederzijdse vriendschap en geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag op sociale zelfwaardering. Voor sekse, leeftijd, wederzijdse vrienden en 

geïsoleerd teruggetrokken gedrag is gecontroleerd.  

Er blijkt een significant interactie-effect te zijn van geïsoleerd teruggetrokken gedrag en wederzijdse 

vriendschap op sociale zelfwaardering. Het aantal wederzijdse vrienden verzwakt het verband tussen 

geïsoleerd teruggetrokken gedrag en sociale zelfwaardering. Het aantal wederzijdse vrienden verklaart 

1,2% extra van de variantie van sociale zelfwaardering (zie Tabel 14). De interactie tussen geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag en wederzijdse vriendschap heeft een positief verband met sociale 

zelfwaardering (ß= .341). Dit betekent dat geïsoleerd teruggetrokken kinderen met meer wederzijdse 

vrienden, een hogere sociale zelfwaardering hebben dan geïsoleerd teruggetrokken kinderen met 

dezelfde mate van teruggetrokken gedrag met minder wederzijdse vrienden.  
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Tabel 14. Resultaten van de multipele regressie voor het model met sekse en leeftijd in maanden (1) en wederzijdse 

vrienden, geïsoleerd teruggetrokken gedrag (2) en de interactie variabele geïsoleerd teruggetrokken gedrag*  wederzijdse 

vrienden (3) als onafhankelijke variabelen en sociale zelfwaardering als te voorspellen variabele (N=555)  

Model Variabele B  

(gestandaardiseerde) 

R² R² 

(change) 

P 

1 Sekse  

Leeftijd 

-.025 

.080 

.007 .007 .185 

2 Sekse  

Leeftijd 

Wederzijdse vrienden 

Geïsoleerd teruggetrokken 

-.029 

.090 

.183 

-.386 

 

 

.222 

 

 

.214 

 

 

.000 

3 Sekse 

Leeftijd  

Wederzijdse vrienden 

Geïsoleerd teruggetrokken 

Interactie geïsoleerd * 

wederzijdse vrienden 

-.037 

.098 

.410 

-.572 

.341 

 

 

 

 

.233 

 

 

 

 

.012 

 

 

 

 

.009 

 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat er geen modererend effect is van wederzijdse vriendschap op 

het verband tussen verlegen teruggetrokken gedrag en sociale zelfwaardering. Er is echter wel een 

modererend effect van vriendschap op het verband tussen geïsoleerd teruggetrokken gedrag en sociale 

zelfwaardering. Hierbij is er sprake van een positief verband wat betekent dat geïsoleerd 

teruggetrokken kinderen met meer wederzijdse vrienden een hogere sociale zelfwaardering hebben 

dan geïsoleerd teruggetrokken kinderen met dezelfde mate van teruggetrokken gedrag met minder 

wederzijdse vrienden.  
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Hypothese 5: Er is sprake van een mediërend effect van vriendschap op het verband tussen 

teruggetrokken gedrag en zelfwaardering.  

 

 Er is ook getoetst of er een mediërend effect is van vriendschap op het verband tussen 

teruggetrokken gedrag en zelfwaardering. Bij de analyses voor mediatie is uitgegaan van het aantal 

wederzijdse vrienden. Bij de start van de analyses moet worden nagegaan met vier regressie analyses 

of aan de voorwaarden van een mediator variabele is voldaan (zie Figuur 3). Het grondprincipe stelt 

dat er sprake is van een significant verband tussen de onafhankelijke variabele en de afhankelijke 

variabele (pad c). Daarnaast moet er een significant verband zijn tussen de onafhankelijke variabele en 

de mediator (pad a), de mediator en de afhankelijke variabele, wanneer gecontroleerd wordt voor de 

onafhankelijke variabele (pad b). Ten slotte moet (pad ‘c) het significante verband tussen de 

onafhankelijke en de afhankelijke variabele verminderen of verdwijnen, wanneer gecontroleerd wordt 

voor pad a en b (Baron & Kenny, 1986). Aan alle voorwaarden moet worden voldaan, anders is er 

geen sprake van een mediërend effect.   

  

  

      ‘c 

 

 

 

 

 

 

  Figuur 4. Schema Mediatoren. 

 

Geïsoleerd teruggetrokken gedrag en sociale zelfwaardering 

 

In de eerste analyse is uitgegaan van de geïsoleerde vorm van teruggetrokken gedrag en de sociale 

zelfwaardering. In de onderstaande tabel (Tabel 15) staan de resultaten van de regressie analyse. Uit 

de resultaten blijkt dat er voor pad a, b, c en ‘c van Baron en Kenny (1986) een significant verband is 

gevonden. Er is sprake van een afname in verklaarde variantie van geïsoleerd teruggetrokken gedrag 

in sociale zelfwaardering, wanneer gecontroleerd wordt voor wederzijdse vriendschap ten opzichte 

van als er niet gecontroleerd wordt. Dit betekent dat er mogelijk een mediërend effect is van 

wederzijdse vriendschap op het verband tussen geïsoleerd teruggetrokken gedrag en sociale 

zelfwaardering. De Sobel test geeft een significante score (Sobel Z= -5.215, p = .000). Dit geeft aan 

dat het indirecte effect van geïsoleerd teruggetrokken gedrag op sociale zelfwaardering significant van 

nul verschilt en dat wederzijdse vriendschap een mediërende factor is.  

Teruggetrokken 

gedrag 

 
 

Wederzijdse 

Vriendschap 

 
 

Zelfwaardering 

a b 

c 
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Er kan echter niet gesproken worden van een volledige mediatie van wederzijdse vriendschap op het 

verband tussen geïsoleerd teruggetrokken gedrag en sociale zelfwaardering. De aanwezigheid van een 

significant verband tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabele wanneer gecontroleerd 

wordt voor de mediator, wijst volgens Baron en Kenny (1986) waarschijnlijk in de richting van 

(minimaal) een tweede mediator. Uit de Sobel-test blijkt ook dat wederzijdse vriendschap slechts 

8,47% van het totale effect van geïsoleerd teruggetrokken gedrag op sociale zelfwaardering mediëert. 

Dit betekent dat geïsoleerd teruggetrokken gedrag een invloed heeft op wederzijdse vriendschap wat 

vervolgens de sociale zelfwaardering beïnvloedt, maar dat geïsoleerd teruggetrokken gedrag ook een 

direct effect heeft op sociale zelfwaardering. Wederzijdse vriendschap is wel een mediator, maar deze 

is niet noodzakelijk en voldoende om voor effect te zorgen.  

 

Tabel 15. Overzicht van de multipele regressie met de paden van Baron en Kenny (1986) voor het model met geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag als onafhankelijke variabele, wederzijdse vriendschap als mediator, en sociale zelfwaardering als 

afhankelijke variabele. 

Voorwaarden Baron 

en Kenny (1986) 

B Std.Error B 

(gestandaardiseerde) 

R
2
 P 

c
  (IV� DV)

 -1.620 .138 -.455 .207 .000* 

a
 (IV � M)

 -.430 .085 -.226 .051 .000* 

b
 (M � DV – IV)

 .319 .079 .170 .209 .000* 

‘c
 (IV � DV – a & b)

 -1.394 .150 -.389 .209 .000* 

¹ De definitie van de paden a, b, c en ‘c is terug te vinden in de inleiding van deze hypothese. 

² IV: onafhankelijke variabele/ DV: afhankelijke variabele/ M: mediator variabele 

*p< .01. **p= .05. 

 

Geïsoleerd teruggetrokken gedrag en globale zelfwaardering  

 

De zojuist beschreven test is herhaald met globale zelfwaardering als afhankelijke variabele. De 

onafhankelijke variabele geïsoleerd teruggetrokken gedrag en de mediator wederzijdse vriendschap 

zijn gelijk gebleven. Uit deze analyse blijkt dat er voor pad a en pad c een significant verband 

gevonden is. Aan pad b wordt niet voldaan, er is geen significant verband. Voor pad ‘c is wel een 

significant verband gevonden. Dit betekent dat er geen sprake is van een afname in verklaarde 

variantie van geïsoleerd teruggetrokken gedrag op globale zelfwaardering, wanneer er gecontroleerd 

wordt voor wederzijdse vriendschap. Er is dus geen mediërend effect van wederzijdse vriendschap op 

het verband tussen geïsoleerd teruggetrokken gedrag en globale zelfwaardering. Dit resultaat komt 

overeen met een niet significante Sobel- test (Sobel Z= -.882, p = .368). 
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Tabel 16. Overzicht van de multipele regressie met de paden van Baron en Kenny (1986) voor het model met geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag als onafhankelijke variabele, wederzijdse vriendschap als mediator, en globale zelfwaardering als 

afhankelijke variabele. 

Voorwaarden Baron 

en Kenny (1986) 

B Std.Error B 

(gestandaardiseerde) 

R
2
 P 

c
  (IV� DV)

 -.771 .146 -.224 .050 .000* 

a
 (IV � M)

 -.430 .085 -.226 .051 .000* 

b
 (M � DV – IV)

 .095 .084 .052 .052 .257 

‘c
 (IV � DV – a & b)

 -.738 .160 -.211 .052 .000* 

¹ De definitie van de paden a, b, c en ‘c is terug te vinden in de inleiding van deze hypothese. 

² IV: onafhankelijke variabele/ DV: afhankelijke variabele/ M: mediator variabele 

*p< .01. **p= .05. 

 

Verlegen teruggetrokken gedrag en sociale zelfwaardering 

  

Vervolgens is getoetst of er een mediërend effect is van wederzijdse vriendschap op het verband 

tussen de verlegen vorm van teruggetrokken gedrag en sociale zelfwaardering. In Tabel 17 zijn de 

regressie analyses weergegeven.  

 

Tabel 17. Overzicht van de multipele regressie met de paden van Baron en Kenny (1986) voor het model met verlegen 

teruggetrokken gedrag als onafhankelijke variabele, wederzijdse vriendschap als mediator, en sociale zelfwaardering als 

afhankelijke variabele. 

Voorwaarden Baron 

en Kenny (1986) 

B Std.Error B 

(gestandaardiseerde) 

R
2
 P 

c
  (IV� DV)

 -.792 .143 -.217 .047 .000* 

a
 (IV � M)

 -.217 .081 -.111 .012 .008* 

b
 (M � DV – IV)

 .430 .072 .238 .102 .000* 

‘c
 (IV � DV – a & b)

 -.661 .141 -.188 .102 .000* 

¹ De definitie van de paden a, b, c en ‘c is terug te vinden in de inleiding van deze hypothese. 

² IV: onafhankelijke variabele/ DV: afhankelijke variabele/ M: mediator variabele 

*p< .01. **p= .05. 

 

Uit de resultaten blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden van zowel pad a, b, c en ‘c van Baron 

en Kenny (1986). Deze verbanden zijn allen significant. Ook de resultaten van de Sobel-test geven een 

significante score (Sobel Z= -3.418, p = .000). Dit betekent dat het indirecte effect van verlegen 

teruggetrokken gedrag op sociale zelfwaardering significant van nul verschilt en wederzijdse 

vriendschap een mediator is. Er is echter geen sprake van een volledige mediatie van wederzijdse 

vriendschap op het verband tussen verlegen teruggetrokken gedrag en sociale zelfwaardering. Uit de 

Sobel-test blijkt dat slechts 11,79% van het totale effect van verlegen teruggetrokken gedrag op 
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sociale zelfwaardering wordt gemedieerd door wederzijdse vriendschap. Net als bij het verband tussen 

geïsoleerd teruggetrokken gedrag en sociale zelfwaardering blijkt wederzijdse vriendschap een 

mediator te zijn, de mediator is echter niet noodzakelijk en voldoende om voor volledig effect te 

zorgen. Verlegen teruggetrokken gedrag beïnvloedt wederzijdse vriendschap, wat vervolgens weer 

invloed heeft op de sociale zelfwaardering. Er is echter ook een direct effect van verlegen 

teruggetrokken gedrag op sociale zelfwaardering.  

 

Verlegen teruggetrokken gedrag en globale zelfwaardering  

 

Tot slot is geanalyseerd of wederzijdse vriendschap een mediator is in het verband tussen verlegen 

teruggetrokken gedrag en globale zelfwaardering. De resultaten van deze analyse staan in Tabel 18. 

 

Tabel 18. Overzicht van de multipele regressie met de paden van Baron en Kenny (1986) voor het model met verlegen 

teruggetrokken gedrag als onafhankelijke variabele, wederzijdse vriendschap als mediator, en globale zelfwaardering als 

afhankelijke variabele. 

Voorwaarden Baron 

en Kenny (1986) 

B Std.Error B 

(gestandaardiseerde) 

R
2
 P 

c
  (IV� DV)

 -.306 .142 -.086 .007 .031** 

a
 (IV � M)

 -.217 .081 -.111 .012 .008* 

b
 (M � DV – IV)

 .106 .075 .059 .012 .159 

‘c
 (IV � DV – a & b)

 -.292 .146 -.084 .012 .046** 

¹ De definitie van de paden a, b, c en ‘c is terug te vinden in de inleiding van deze hypothese. 

² IV: onafhankelijke variabele/ DV: afhankelijke variabele/ M: mediator variabele 

*p< .01. **p= .05. 

 

Aan de voorwaarden van pad a, c en ‘c  wordt voldaan, echter aan de voorwaarden van pad b niet.  

Dit betekent dat er geen significant verband is tussen de mediator en de afhankelijke variabele als 

wordt gecontroleerd voor de onafhankelijke variabele. Ook is er geen significante Sobel- score (Sobel 

Z= -.771, p = .413). 

 
Uit deze resultaten kan worden geconcludeerd dat wederzijdse vriendschap een mediator is voor het 

verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering. Het mediërende effect geldt bij zowel 

verlegen als geïsoleerd teruggetrokken gedrag, echter alleen in het geval van sociale zelfwaardering. 

Met betrekking tot de specifieke resultaten betekent het dat 8,5% van de variantie in sociale 

zelfwaardering die verklaard wordt door geïsoleerd teruggetrokken gedrag, kan worden toegeschreven 

aan de mediërende invloed van wederzijdse vriendschap. Bovendien kan 11,8% van de variantie in 

sociale zelfwaardering die verklaard wordt door verlegen teruggetrokken gedrag, worden 

toegeschreven aan het mediërende effect van wederzijdse vriendschap. Er is geen sprake van volledige 
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mediatie. Dit betekent dat teruggetrokken gedrag zowel een direct effect heeft op zelfwaardering als 

een effect via vriendschap. Teruggetrokken gedrag beïnvloedt het aantal vriendschappen dat een kind 

heeft wat vervolgens de zelfwaardering beïnvloedt. Een kind dat minder teruggetrokken is, heeft meer 

vriendschappen wat een hogere zelfwaardering tot gevolg heeft; een kind dat meer teruggetrokken is, 

heeft minder vriendschappen en daardoor een lagere zelfwaardering.  

 

 



 42 

Hypothese 6: Er is sprake van een gezamenlijk verband van vriendschap en gepest worden op 

het verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering. 

 

Bij deze laatste onderzoekshypothese is een poging gedaan de vier besproken hoofdvariabelen in deze 

thesis, teruggetrokken gedrag, vriendschap, gepest worden en zelfwaardering, samen te laten komen. 

Naar aanleiding van de eerder gevonden resultaten zijn twee hypothetische modellen opgesteld.  

 

Gemediëerde moderator. 

In beide modellen is gekozen voor gepest worden (peerrapportage) als een mogelijke modererende 

factor en wederzijdse vriendschap als mediërende factor, in het verband tussen geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag en sociale zelfwaardering (zie Figuur 5). Hier is voor gekozen omdat in eerdere 

analyses naar voren is gekomen dat gepest worden geen mediërende rol speelt in het verband tussen 

geïsoleerd gedrag en sociale zelfwaardering, maar wel een modererende rol. Wederzijdse vriendschap 

vormde echter wel een mediërende factor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Hypothetisch model. 

 

In het eerste model is voor alle paden een significant verband gevonden, met uitzondering van pad a3, 

die nog niet getoetst is. In de eerste analyse zal de aanwezigheid worden getoetst van een gemediëerde 

moderatie, volgens pad a3b1. Bij een gemediëerde moderatie is er sprake van een moderator die het 

verband tussen de onafhankelijke variabele en de mediator beïnvloedt, waarna de mediator de 

afhankelijke variabele beïnvloedt. Dit komt overeen met een normaal mediërend verband, met de 

interactievariabele (moderatie) als afhankelijke variabele (Muller, Judd & Yzerbyt, 2005).  

Voor de huidige analyse betekent dit dat de aanwezigheid van een mediërend effect van 

vriendschap op het verband tussen de interactievariabele ‘geïsoleerd*gepest worden’ en sociale 

zelfwaardering. Om dit verband te onderzoeken wordt wederom gebruik gemaakt van een aantal 
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multipele regressie analyses, die worden uitgevoerd in drie stappen. In de eerste stap wordt een 

regressie analyse uitgevoerd waarbij het verband wordt bekeken tussen de interactievariabele 

‘geïsoleerd*gepest worden’ en de afhankelijke variabele ‘sociale zelfwaardering’ (pad c3), 

gecontroleerd voor geïsoleerd teruggetrokkenheid en gepest worden. Omdat deze eerste stap al in een 

eerder stadium is uitgevoerd, is de significante uitkomst alleen in de tabel weergegeven en wordt deze 

niet verder besproken. In de tweede stap wordt het verband tussen de interactievariabele 

‘geïsoleerd*gepest worden’ en de mediator ‘wederzijdse vriendschap’ bekeken (pad a3), 

gecontroleerd voor geïsoleerde teruggetrokkenheid en gepest worden. In de derde stap, wordt stap 1 

herhaald, waarbij dit keer ook gecontroleerd wordt voor de mediator variabele ‘wederzijdse 

vriendschap’. Deze derde stap moet resulteren in een vermindering in of verdwijnen van het verband 

tussen de interactievariabele en sociale zelfwaardering, vergeleken met stap 1 (zie Tabel 19). 

 

Tabel 19. Overzicht van de multipele regressie voor het model met geïsoleerd teruggetrokken gedrag als onafhankelijke 

variabele, gepest worden (peerrapportage) als moderator, wederzijdse vriendschap als mediator en sociale zelfwaardering 

als afhankelijke variabele. 

Stappen voor 

gemediëerde moderator 

B Std.Error B 

(gestandaardiseerde) 

R
2 (change)

 P 

1
  (IV*MO � DV)

 -.558 .130 -.408 .034 .000
*
 

2
 (IV*MO � ME)

 -.084 .079 -.122 .003 .285 

3
 (IV*MO � DV – ME)

 -.536 .136 -.407 .032 .000
*
 

1 De definitie van de voorwaarden en stappen zijn terug te vinden in de inleiding van deze hypothese. 

² IV: onafhankelijke variabele/ DV: afhankelijke variabele/ MO: moderator variabele/ ME: mediator variabele 

*p< .01. **p= .05. 

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen sprake is van een significant verband tussen de interactievariabele 

geïsoleerdheid*gepest worden en de mediator ‘wederzijdse vriendschap’ (R
2
 =.003, p>.05). Daarnaast 

is de verklaarde variantie van geïsoleerd teruggetrokken gedrag op sociale zelfwaardering 3,4% 

(R
2
change=.034, p<.01), ongeacht of er gecontroleerd wordt voor de aanwezigheid van de mediator 

‘wederzijdse vriendschap’. Dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een 

gemediëerde moderatie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het interactie-effect van geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag en gepest worden op sociale zelfwaardering niet gemediëerd wordt door 

wederzijdse vriendschap, met andere woorden dat er geen moderatie plaats vindt van gepest worden 

tussen geïsoleerd teruggetrokken gedrag en wederzijdse vriendschap. 

 

Gemodereerde mediator. 

Een tweede mogelijkheid die is onderzocht, is de aanwezigheid van een gemodereerde mediator, 

waarvan het hypothetische model schematisch is weergeven in Figuur 6. Hierbij wordt het effect dat 

de mediator variabele heeft tussen de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele beïnvloed 
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door de aanwezigheid van een moderator. Deze moderatie kan plaats vinden zowel van de 

onafhankelijke variabele naar de mediator (wat overeenkomt met een gemedieërde moderator), of van 

de mediator naar de afhankelijke variabele, of allebei. Er is in deze analyse gekozen om van de 

variabele gepest worden een dichotome variabele te maken, omdat dit de interpretatie van de 

resultaten vergemakkelijkt. Er wordt hierbij een splitsing gemaakt tussen kinderen die wel en kinderen 

die niet gepest worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Schematisch overzicht hypothetisch model gemodereerde mediatie. 

 

Voor het beantwoorden van de vraag of er sprake is van een gemodereerde mediator, wordt gebruik 

gemaakt van een tweetal mediator analyses. In de eerste analyse is de mediatie van wederzijdse 

vriendschap bekeken tussen geïsoleerde teruggetrokkenheid en sociale zelfwaardering, voor de groep 

‘niet gepeste’ kinderen. Deze mediatie analyse geeft de volgende resultaten, zie Tabel 20. 

 

Tabel 20. Overzicht van de multipele regressie voor het model met geïsoleerd teruggetrokken gedrag als onafhankelijke 

variabele, wederzijdse vriendschap als mediator en sociale zelfwaardering als afhankelijke variabele, geanalyseerd voor 

‘niet gepeste’ kinderen. 

Voorwaarden Baron 

en Kenny (1986) 

B Std.Error B 

(gestandaardiseerde) 

R
2
 P 

c
  (IV� DV)

 -1.241 .380 -.295 .087 .001
*
 

a
 (IV � M)

 .004 .248 .002 .000 .988 

b
 (M � DV – IV)

 .192 .155 .119 .049 .220 

‘c
 (IV � DV – a & b)

 -.767 .393 -.187 .049 .054 

1 De definitie van de voorwaarden en stappen zijn terug te vinden in de inleiding van deze hypothese. 

² IV: onafhankelijke variabele/ DV: afhankelijke variabele/ M: mediator variabele 

*p< .01. **p= .05. 

 

Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van een significant verband tussen geïsoleerd teruggetrokken 

gedrag en sociale zelfwaardering (R
2 
=.087, p =.001). Wanneer er bij dit verband gecontroleerd wordt 

voor wederzijdse vriendschap verdwijnt dit significante verband (R
2
 =.049, p >.05). Dit zou wijzen op 

de aanwezigheid van een mediërend effect van wederzijdse vriendschap. Echter zijn zowel de relatie 
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tussen geïsoleerd teruggetrokken gedrag en de mediator wederzijdse vriendschap, als de relatie tussen 

de mediator en sociale zelfwaardering niet significant, wat duidt op de afwezigheid van een mediërend 

effect. Er is daarom geen sprake van een mediërend effect van wederzijdse vriendschap op de relatie 

tussen geïsoleerde teruggetrokkenheid en sociale zelfwaardering, bij kinderen die niet gepest worden.  

 

Bij kinderen die wèl gepest worden blijkt er echter wel sprake te zijn van een mediërend effect van 

wederzijdse vriendschap bij het verband tussen geïsoleerd teruggetrokken gedrag en sociale 

zelfwaardering, zie Tabel 21. Uit de resultaten in deze tabel blijkt dat aan alle voorwaarden van Baron 

en Kenny (1986) wordt voldaan. De relatie tussen geïsoleerd teruggetrokken gedrag en sociale 

zelfwaardering is nog steeds significant wanneer gecontroleerd wordt voor wederzijdse vriendschap, 

maar er is wel sprake van een afname in verklaarde variantie. Een significante Sobel-test (Sobel Z= -

4.265, p = .000) onderstreept de aanwezigheid van een mediërend effect door wederzijdse 

vriendschap. 11,03% van de variantie in sociale zelfwaardering die verklaard wordt door geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag, kan worden toegeschreven aan het mediërende effect van wederzijdse 

vriendschap.  

 

Tabel 21. Overzicht van de multipele regressie voor het model met geïsoleerd teruggetrokken gedrag als onafhankelijke 

variabele, wederzijdse vriendschap als mediator en sociale zelfwaardering als afhankelijke variabele, geanalyseerd voor 

‘wel gepeste’ kinderen. 

Voorwaarden Baron 

en Kenny (1986) 

B Std.Error B 

(gestandaardiseerde) 

R
2
 P 

c
  (IV� DV)

 -1.617 .156 -.453 .206 .000
*
 

a
 (IV � M)

 -.512 .094 -.270 .073 .000
*
 

b
 (M � DV – IV)

 .349 .091 .184 .218 .000
*
 

‘c
 (IV � DV – a & b)

 -1.374 .172 -.382 .218 .000
*
 

1 De definitie van de voorwaarden en stappen zijn terug te vinden in de inleiding van deze hypothese. 

² IV: onafhankelijke variabele/ DV: afhankelijke variabele/ M: mediator variabele 

*p< .01. **p= .05. 

 

Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een interactie-effect tussen geïsoleerd teruggetrokken 

gedrag en gepest worden op de sociale zelfwaardering, maar dat deze niet wordt gemediëerd door 

wederzijdse vriendschap. Hiermee is de hypothese dat het effect van geïsoleerd teruggetrokken gedrag 

op het aantal wederzijdse vriendschappen afhankelijk is van de mate waarin een kind gepest wordt, 

waarna vervolgens de hoeveelheid wederzijdse vrienden invloed heeft op de sociale zelfwaardering 

van het kind, verworpen. Wel blijkt uit de analyses dat er sprake is van een mediërend effect van 

wederzijdse vriendschap op de relatie tussen geïsoleerd teruggetrokken gedrag en sociale 

zelfwaardering en dat de grootte van dit mediërende effect afhankelijk is van of het kind gepest wordt 
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of niet. Bij kinderen die niet gepest worden is er geen sprake van een mediërend effect, bij kinderen 

die wel gepest worden wel. Dit betekent, voor kinderen die gepest worden, dat de mate van het 

vertonen van teruggetrokken gedrag invloed heeft op de hoeveelheid wederzijdse vriendschappen die 

het kind heeft, wat op zijn beurt de mate van sociale zelfwaardering beïnvloedt. Bij kinderen die niet 

gepest worden is er alleen sprake van een direct effect van geïsoleerd teruggetrokken gedrag op 

sociale zelfwaardering, waarbij een hogere mate van teruggetrokkenheid samen gaat met een lagere 

zelfwaardering. Wederzijdse vriendschap is in dit verband een mediator die gemodereerd wordt door 

het wel of niet gepest worden. Uit de gemodereerde mediator analyse alleen kan niet worden 

geconcludeerd waar deze moderatie precies plaats vindt (voor en/of na de mediatie). De gemedieërde 

moderator analyse daarentegen kan hier wel licht op werpen. Omdat uit deze eerste analyse, naar de 

aanwezigheid van een gemedieërde moderator, geen significant verband wordt gevonden van de 

interactie tussen gepest worden en geïsoleerd teruggetrokken gedrag op wederzijdse vriendschap, 

maakt dit het aannemelijk dat de moderatie in het gemodereerde mediatie verband alleen plaats vindt 

tussen wederzijdse vriendschap en sociale zelfwaardering (zie Figuur 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Schematisch overzicht van gemodereerde mediatie model. 

 

Dit betekent dat de mate van geïsoleerd teruggetrokken gedrag invloed heeft op de hoeveelheid 

wederzijdse vriendschappen, maar of deze hoeveelheid wederzijdse vriendschappen vervolgens van 

invloed is op de mate van ervaren sociale zelfwaardering is afhankelijk van of een kind gepest wordt 

of niet. Waarbij er bij gepeste kinderen wel sprake is van een invloed van wederzijdse vriendschap op 

sociale zelfwaardering en bij niet gepeste kinderen niet. 
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Discussie  

 

De eerste vraag die onderzocht werd was of er sprake is van een verband tussen teruggetrokken gedrag 

en zelfwaardering. Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van een negatief verband tussen 

teruggetrokken gedrag en zelfwaardering. Verlegen teruggetrokken gedrag heeft een negatief verband 

met sociale zelfwaardering, echter niet met globale zelfwaardering. Kinderen die hoger scoren op 

verlegen teruggetrokkenheid hebben dus minder het gevoel dat ze geaccepteerd worden op sociaal 

gebied dan kinderen die lager scoren op verlegen teruggetrokkenheid. Dit verband is echter niet erg 

sterk. Geïsoleerd teruggetrokken gedrag heeft, anders dan verlegen teruggetrokken gedrag, met beide 

vormen van zelfwaardering een negatief verband, maar verklaart het meeste van de variantie in sociale 

zelfwaardering. Het verband tussen geïsoleerd teruggetrokken gedrag en globale zelfwaardering is 

zwak. Hieruit kan geconcludeerd worden dat wanneer een kind geïsoleerd wordt (niet mee mag doen) 

dit negatieve gevolgen heeft voor hoe een kind denkt geaccepteerd te worden door andere kinderen. 

Deze bevinding is niet verrassend: als een kind wordt buitengesloten, heeft dit tot gevolg dat het kind 

zich ook minder geaccepteerd voelt in sociale contacten. Het gevonden verband tussen teruggetrokken 

gedrag en zelfwaardering komt overeen met de bestaande literatuur, echter hierin wordt geen 

onderscheid gemaakt in de subtypen van teruggetrokken gedrag en de globale en sociale 

zelfwaardering (Rubin, Chen, McDougall, Bowker, & McKinnon, 1995, in: Rubin et al., 2002). De 

huidige studie biedt nieuwe inzichten in hoe de verschillende typen teruggetrokken gedrag en de 

verschillende vormen van zelfwaardering zich tot elkaar verhouden.  

 

Vervolgens werd de vraag onderzocht of er een verband is tussen vriendschap en teruggetrokken 

gedrag. Zoals verwacht blijkt uit de resultaten dat er sprake is van een negatief verband tussen 

vriendschap en teruggetrokken gedrag. Dit betekent dat naarmate een kind minder vrienden heeft, er 

een grotere mate van teruggetrokken gedrag is; naarmate een kind meer vrienden heeft, er een kleinere 

mate van teruggetrokken gedrag is. Er is een significant verband van zowel het aantal genoemde 

vrienden als het aantal wederzijdse vrienden met verlegen teruggetrokken gedrag. Echter opvallend is 

dat sekse meer van het verlegen teruggetrokken gedrag verklaart dan vriendschap. Voor de mate van 

verlegen teruggetrokken gedrag is sekse dus een betere voorspeller dan vriendschap. Het verband 

tussen sekse en verlegen teruggetrokken gedrag is positief, wat in ons databestand betekent dat meisjes 

meer verlegen teruggetrokken gedrag vertonen dan jongens. Tussen sekse en de andere vorm van 

teruggetrokken gedrag, geïsoleerd teruggetrokken gedrag is er geen significant verband. 

Waarschijnlijk vertonen evenveel meisjes als jongens geïsoleerd teruggetrokken gedrag. Uit 

onderzoek bij kinderen in de vroege adolescentie blijkt dat meer meisjes zichzelf als verlegen 

beoordelen dan jongens (Crozier, 1995; Lazarus, 1982, in: Rubin et al., 2002). Bij geïsoleerd 

teruggetrokken gedrag verklaart het aantal wederzijdse vrienden de meeste variantie.  
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Een eerste verklaring voor de bevinding dat vriendschap meer variantie verklaart van 

geïsoleerde teruggetrokkenheid dan van verlegen teruggetrokkenheid, kan zijn dat verlegen 

teruggetrokken kinderen in sociale situaties niet mee durven doen. Verlegen teruggetrokkenheid is 

waarschijnlijk meer een karaktereigenschap, waardoor vriendschap niet veel te maken heeft met hoe 

teruggetrokken een kind is. Geïsoleerde teruggetrokkenheid wordt echter afgedwongen door de 

omgeving, kinderen mogen niet mee doen. Daardoor is een logisch gevolg dat de mate van geïsoleerde 

teruggetrokkenheid minder is als een kind meer vrienden heeft dan wanneer het kind minder vrienden 

heeft. Een tweede verklaring is dat verlegen teruggetrokken kinderen wellicht vriendschappen vormen 

met andere verlegen teruggetrokken kinderen, waardoor vriendschap niet gezien kan worden als een 

voorspeller van de mate van teruggetrokkenheid. Wellicht heeft vriendschap minder verband met 

verlegen teruggetrokkenheid, omdat verlegen teruggetrokken kinderen minder plezier en steun beleven 

in hun vriendschappen dan niet- teruggetrokken kinderen (Rubin et al., 2006).  

De bevinding uit het huidige onderzoek dat er een negatief verband bestaat tussen het aantal 

vriendschappen en de mate van teruggetrokken gedrag, wordt niet beschreven in de literatuur. Uit 

onderzoek van Rubin et al. (2006) blijkt dat vriendschappen van teruggetrokken kinderen wel 

kwalitatief, maar niet kwantitatief verschillen van niet-teruggetrokken kinderen. Mogelijk wordt de 

huidige bevinding niet ondersteund in de literatuur omdat er weinig onderscheid wordt gemaakt tussen 

de verschillende typen van teruggetrokken gedrag. Ook is de definitie van teruggetrokkenheid die door 

onderzoekers wordt gehanteerd vaak onduidelijk. Dit maakt het moeilijk de huidige resultaten met 

resultaten uit eerdere literatuur te vergelijken.  

 

De derde vraag was of er een verband bestaat tussen vriendschap en zelfwaardering. Uit de resultaten 

blijkt dat er sprake is van een positief verband tussen vriendschap en zelfwaardering. Vriendschap 

heeft geen significant positief verband met globale zelfwaardering, wel met sociale zelfwaardering. 

Hierbij maakt het weinig verschil of het gaat om genoemde of wederzijdse vrienden. Dit betekent dat 

wanneer een kind meer vrienden heeft of denkt te hebben, de sociale zelfwaardering hoger is; wanneer 

een kind minder vrienden heeft of denkt te hebben, de sociale zelfwaardering lager is. Deze bevinding 

is verklaarbaar doordat vriendschap een grote rol speelt in de sociale contacten van kinderen. Dit heeft 

tot gevolg dat een kind met meer vrienden zich meer geaccepteerd voelt door leeftijdgenoten dan een 

kind met minder vrienden. In de literatuur wordt dit soms ook beschreven, maar is het vaak 

onduidelijk hoe de causale relatie is (Bukowski, Adams en Santo, 2006). Dat er geen verband is 

gevonden tussen vriendschap en globale zelfwaardering komt mogelijk voort uit andere factoren die 

van invloed zijn op de zelfwaardering van een kind. De globale zelfwaardering gaat puur over het 

algemene gevoel van eigenwaarde. Wellicht zijn er kinderen die hun eigenwaarde minder baseren op 

sociale contacten, maar op andere gebieden die ze belangrijk vinden. Hierbij kan gedacht worden aan 

schoolvaardigheden, sportieve prestaties, gedragshouding en fysieke verschijning. Zo kan er ook 

worden gecompenseerd voor negatieve sociale ervaringen als het kind zichzelf wel positief waardeert 
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op andere gebieden dan sociale acceptatie. Zo stelde Harter (1999) dat een hogere competentie op 

gebieden die belangrijk zijn voor het kind wordt geassocieerd met een hogere zelfwaardering, 

ongeacht de ontvangen sociale steun. Uit onderzoek van Thomas en Daubman (2001) blijkt dat er voor 

meisjes een sterker verband is met vriendschap en zelfwaardering dan voor jongens. Voor de 

zelfwaardering van meisjes spelen interpersoonlijke relaties een grote rol, terwijl jongens hun 

eigenwaarde vaker baseren op sportieve- en schoolprestaties. In het huidige onderzoek is echter maar 

een klein verband gevonden tussen sekse en zelfwaardering, waardoor geen betrouwbare uitspraken 

kunnen worden gedaan over sekseverschillen in het verband tussen vriendschap en zelfwaardering.  

 

De vierde vraag was of het verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering anders is voor 

kinderen met minder of meer vrienden. Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van een modererend 

effect van wederzijdse vriendschap op het verband tussen geïsoleerd teruggetrokken gedrag en sociale 

zelfwaardering. Dit betekent dat vriendschap het verband verzwakt tussen geïsoleerd teruggetrokken 

gedrag en zelfwaardering. Geïsoleerd teruggetrokken kinderen met meer wederzijdse vrienden hebben 

een hogere sociale zelfwaardering dan geïsoleerd teruggetrokken kinderen met dezelfde mate van 

teruggetrokken gedrag met minder wederzijdse vrienden. 

 Ook blijkt er sprake te zijn van een mediërend effect van wederzijdse vriendschap op het 

verband tussen verlegen en geïsoleerd teruggetrokken gedrag en de sociale zelfwaardering. Dit 

betekent dat de mate van teruggetrokken gedrag van invloed is op de hoeveelheid vriendschappen, wat 

op zijn beurt de zelfwaardering beïnvloedt. Een kind dat minder teruggetrokken is, heeft meer 

vriendschappen wat een hogere zelfwaardering tot gevolg heeft; een kind dat meer teruggetrokken is, 

heeft minder vriendschappen en daardoor een lagere zelfwaardering. Er kan echter niet gesproken 

worden van een volledige mediatie. Dit betekent dat de mate van teruggetrokken gedrag zowel een 

directe invloed heeft op zelfwaardering als een indirect effect via het aantal vriendschappen.  

In de literatuur werd niet gevonden in hoeverre vriendschap teruggetrokken kinderen kan beschermen 

tegen een lage zelfwaardering (Rubin et al., 2002). De huidige studie wijst er op dat vriendschap een 

positieve invloed heeft op de zelfwaardering van teruggetrokken kinderen. Er zijn echter aanwijzingen 

voor een tweede mediator. Dit brengt ons bij de laatste onderzoeksvraag.  

 

Tot slot is onderzocht of het huidige onderzoek in verband kan worden gebracht met door Strikkers 

(2008) gevonden resultaten. In haar onderzoek toonde Strikkers aan dat er sprake is van een positief 

verband tussen gepest worden en teruggetrokken gedrag en een negatief verband van gepest worden 

met sociale zelfwaardering. Hoe meer een kind gepest wordt, werd hierbij geassocieerd met het 

vertonen van meer geïsoleerd teruggetrokken gedrag en een lagere sociale zelfwaardering. Er bleek 

geen sprake te zijn van een mediërend effect van gepest worden op het verband tussen teruggetrokken 

gedrag en zelfwaardering. Naar aanleiding van deze resultaten werd verondersteld dat mogelijk het 

verband van de interactie tussen geïsoleerd teruggetrokken gedrag en gepest worden op sociale 
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zelfwaardering ook wordt gemedieërd door deze wederzijdse vriendschap. In andere woorden, dat de 

mate van gepest worden het verband tussen geïsoleerd teruggetrokken gedrag en wederzijdse 

vriendschap beïnvloedt, waarna wederzijdse vriendschap invloed heeft op de mate van ervaren sociale 

zelfwaardering. Uit de resultaten blijkt echter dat dit niet het geval is. Er is wel sprake van een 

interactie-effect tussen geïsoleerd teruggetrokken gedrag en gepest worden op de sociale 

zelfwaardering, maar deze wordt niet gemediëerd door wederzijdse vriendschap. Het vermoeden dat 

het effect van geïsoleerd teruggetrokken gedrag op het aantal wederzijdse vriendschappen afhankelijk 

is van de mate waarin een kind gepest wordt, waarna vervolgens de hoeveelheid wederzijdse vrienden 

invloed heeft op de sociale zelfwaardering van het kind, kan daardoor niet worden bevestigd.  

Wel tonen de resultaten aan dat er sprake is van een mediërend effect van wederzijdse 

vriendschap op het verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering, maar dat deze alleen van 

kracht is voor kinderen die gepest worden. Voor de gepeste kinderen geldt dat de mate van het 

vertonen van teruggetrokken gedrag invloed heeft op de hoeveelheid wederzijdse vriendschappen die 

het kind heeft, wat op zijn beurt de mate van sociale zelfwaardering beïnvloedt. Onder de niet gepeste 

groep kinderen is dit mediërende effect van vriendschap niet gevonden en is er alleen sprake van een 

direct effect van geïsoleerd teruggetrokken gedrag op sociale zelfwaardering, waarbij een hogere mate 

van teruggetrokkenheid samen gaat met een lagere zelfwaardering. 

Verschillende literatuurbronnen geven aanwijzingen voor het gevonden verband. Asendorpf 

(1990) stelde in zijn onderzoek dat chronische negatieve ervaringen met leeftijdgenoten, zoals 

pestgedrag, kan leiden tot teruggetrokkenheid door negatieve sociale verwachtingen. Deze negatieve 

sociale verwachtingen leiden volgens Rubin et al. (2006) tot een lagere kwaliteit van wederzijdse 

vriendschappen. Teruggetrokken kinderen beoordelen hun ervaringen met wederzijdse vriendschap 

minder positief. Deze lage kwaliteit van de vriendschap heeft volgens Ciairano, Rabaglietti, Roggero, 

Bonino en Beyers (2007) tenslotte weer een minder positieve zelfwaardering tot gevolg. De gevonden 

verbanden in deze studies geven een plausibele verklaring waarom de mediatie van wederzijdse 

vriendschap niet gevonden wordt voor niet gepeste kinderen. Bij kinderen die niet gepest worden zou 

er geen sprake zijn van een negatieve ervaring met leeftijdgenoten in de vorm van pestgedrag, die 

opeenvolgend sociale verwachtingen, kwaliteit van vriendschap en zelfwaardering beïnvloeden. De 

invloed van teruggetrokken gedrag op de sociale zelfwaardering verloopt bij deze kinderen via een 

andere route.  

Hoewel uit de analyse, waaruit blijkt dat de mediatie van vriendschap alleen plaatsvindt voor 

gepeste kinderen, niet met zekerheid kan worden gesteld waar de moderatie van gepest worden precies 

plaatsvindt, is een goede aanwijzing te noemen. Uit de voorgaande analyses blijkt dat de mate waarin 

geïsoleerd teruggetrokken gedrag de hoeveelheid wederzijdse vriendschappen beïnvloedt niet 

afhankelijk is van of een kind gepest wordt of niet. Dit maakt het aannemelijk dat er dus alleen sprake 

is van een moderatie van gepest worden op het verband tussen wederzijdse vriendschap en sociale 

zelfwaardering. Dit zou betekenen dat de mate van geïsoleerd teruggetrokken gedrag invloed heeft op 
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de hoeveelheid wederzijdse vriendschappen, maar of deze hoeveelheid wederzijdse vriendschappen 

vervolgens van invloed is op de mate van ervaren sociale zelfwaardering is afhankelijk van of een kind 

gepest wordt of niet. Waarbij er bij gepeste kinderen wel sprake is van een invloed van wederzijdse 

vriendschap op sociale zelfwaardering en bij niet gepeste kinderen niet. Vervolg onderzoek zou meer 

duidelijkheid kunnen brengen in waar de moderatie van gepest worden precies plaatsvindt en hoe 

groot het effect van deze moderatie is. In het artikel van Edwards en Lambert (2007) worden 

handreikingen gedaan hoe dit te analyseren.  

 

Er zijn een aantal kritische kanttekeningen bij dit onderzoek te plaatsen. Zo is in deze studie gekeken 

naar de kwantiteit van vriendschap, niet naar de kwaliteit van vriendschap. In de literatuur is er 

tegenstrijdige informatie wat betreft het belang van de kwantiteit, dan wel de kwaliteit van 

vriendschap. De meeste onderzoekers stellen dat de kwaliteit van vriendschap belangrijker is voor het 

welzijn van een kind dan de kwantiteit van vriendschap (Ciairano et al., 2007) terwijl Renshaw en 

Brown (1993 in: Boivin & Hymel, 1997) beschrijven dat het hebben van een enkele vriend genoeg is 

om gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan. Op de vraag of kwaliteit van vriendschap meer invloed 

heeft dan kwantiteit op het verband tussen teruggetrokken gedrag en zelfwaardering kan de huidige 

studie geen duidelijkheid geven. 

Bovendien heeft dit onderzoek zich gericht op de vriendschappen binnen de klas en worden de 

mogelijke vriendschappen buiten de klas buiten beschouwing gelaten. Sommige kinderen hebben 

misschien geen vrienden in de klas en wel daarbuiten. Veel kinderen hebben buiten school ook sociale 

contacten. Mogelijk heeft een vriendschap buiten de klas meer invloed dan de vriendschappen die in 

de klas bestaan. Hierbij kan gedacht worden aan beste vriendschappen. Onderzoek bij kinderen in de 

middenkindertijd en adolescentie bevestigt dat beste vriendschappen meer invloed lijken te hebben en 

van betere kwaliteit zijn dan andere vriendschappen (Sebanc et al., 2007).Wellicht bestaan ‘beste 

vriendschappen’ eerder buiten de klas, dan binnen de klas. In toekomstig onderzoek zou het 

interessant zijn om de totale vriendengroep van kinderen te meten in tegenstelling tot het beperkte 

vriendennetwerk dat binnen de klas bestaat.  

Ten slotte is het voor toekomstig onderzoek interessant om verder te kijken naar de invloed 

van genoemde of wederzijdse vriendschappen. We weten nu dat het vaak belangrijker is dat een kind 

niet alleen denkt dat hij vrienden heeft, maar dat dit wederzijdse vriendschappen zijn. Mogelijk maakt 

het nog uit of een kind denkt een groot aantal vrienden te hebben, terwijl er maar een enkele 

wederzijds is; of dat een kind denkt een paar vrienden te hebben, die ook allemaal wederzijds blijken 

te zijn. Wellicht betekent het dat hoe groter het verschil is tussen het gepercipieerde aantal vrienden en 

het aantal dat wederzijds is, hoe groter de negatieve invloed op de zelfwaardering van teruggetrokken 

kinderen. Toekomstig onderzoek zal dit moeten uitwijzen.  
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Er zijn ook sterke kanten te noemen van dit onderzoek. De huidige studie heeft onderscheid gemaakt 

tussen de verschillende typen van teruggetrokken gedrag en zelfwaardering. Bovendien biedt deze 

studie nieuwe inzichten over de zelfwaardering van teruggetrokken kinderen. Dit komt in bestaande 

literatuur weinig aan bod. Ook is het interessant dat dit onderzoek nieuwe kennis geeft over de invloed 

van vriendschap op de zelfwaardering van teruggetrokken kinderen. Zo is er wel onderzocht wat het 

verband is tussen vriendschap en teruggetrokkenheid en vriendschap en zelfwaardering, maar de drie 

variabelen zijn nauwelijks met elkaar in verband gebracht.  

 Ook geven de resultaten aanwijzingen voor mogelijke interventies. Uit de huidige studie blijkt 

dat vriendschap en slachtofferschap van pesten invloed uitoefenen op de zelfwaardering van 

teruggetrokken kinderen. Mogelijk hebben teruggetrokken kinderen baat bij interventies op het gebied 

van sociale vaardigheden, waardoor het makkelijker wordt om contact te leggen met leeftijdgenoten en 

vriendschappen te vormen. Dit zal er wellicht toe leiden dat teruggetrokken kinderen positiever over 

zichzelf gaan denken. Ook kan in interventies aandacht worden besteed aan het omgaan met en 

weerstand bieden aan pestgedrag. Het beste resultaat zal waarschijnlijk worden geboekt als daarnaast 

in de schoolklassen wordt stilgestaan bij het belang van positieve, gezellige relaties. Zo zal er een 

veilig klassenklimaat ontstaan waarin teruggetrokken kinderen ruimte krijgen zich te kunnen 

ontplooien. Ook is het wenselijk onderscheid te maken tussen kinderen die teruggetrokken zijn door 

verlegenheid of door isolatie door leeftijdgenoten. Mogelijk is het bij verlegen teruggetrokken 

kinderen belangrijker dat er hulp wordt geboden hoe sociale contacten kunnen worden gelegd, terwijl 

het bij geïsoleerd teruggetrokken kinderen meer van belang is dat het pestgedrag in de klas wordt 

tegengegaan.  
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