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Relationeel geweld komt steeds vaker voor. De gevolgen zijn, voor zowel het slachtoffer als 

de dader, schadelijk. Preventie ervan is dus belangrijk. Stay in Love + heeft het doel deze 

vorm van geweld te voorkomen door middel van het geven van lessen aan adolescenten. Op 

deze leeftijd ontstaat de sterke seksuele aantrekking tot het andere geslacht. In dit 

onderzoek is de effectiviteit van het programma onderzocht bij 664 kinderen uit de eerste 

drie leerjaren van het VMBO. De onderzoeksgroep kreeg tussen twee metingen in vier 

lessen, de controlegroep niet. Verwacht werd dat Stay in Love + een positieve invloed zou 

hebben op de attitude jegens relationeel geweld. Empathie werd verwacht een 

modererende werking te hebben op dit verband. Het effect van conditie op 

attitudeverandering zou gedeeltelijk lopen via de structuur in de klas (mediatie). Er is een 

attitudeverandering aanwezig, maar er is geen verschil in attitudeverandering tussen de 

adolescenten die wel les hebben gehad en die geen les hebben gehad. Er is geen interactie 

effect tussen empathie en conditie op de attitudeverandering. Echter, empathie heeft wel 

een hoofdeffect op de attitudeverandering. Mediatie door structuur is niet mogelijk, omdat 

er geen significant verband is tussen conditie en attitudeverandering. Observatie werd niet 

in alle klassen toegestaan. Een ander kritiekpunt is dat niet alle klassen de vier lessen 

verspreid over vier weken hebben gekregen. Vervolgonderzoek zou kunnen kijken naar het 

effect van Stay in Love + bij adolescenten met een andere opleiding dan het VMBO. 

Daarnaast is er wellicht wel een effect van Stay in Love + als er per klas gekeken wordt.  
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Introductie 

 

Geweld in relaties komt steeds vaker voor. Het komt voor bij mensen uit alle economische, 

religieuze en etnische groepen (White, 2009). Relationeel geweld is fysiek of seksueel 

geweld, of psychologisch of emotioneel geweld gericht naar een vriendje of vriendinnetje in 

een liefdesrelatie. Psychologisch of emotioneel geweld schaadt de ander door middel van 

manipulatie en sociale buitensluiting (Crick & Grotpeter, 1995). Onderzoek naar de 

prevalentie van fysiek relationeel geweld wijst uit dat 29 procent van de studenten 

gedurende het afgelopen jaar fysiek geweld heeft toegepast in een relatie. Zeven procent 

heeft zijn of haar partner lichamelijk letsel aangebracht (Straus, 2004). Halpern, Oslak, 

Young, Martin en Kupper (2001) komen tot de conclusie dat 29 procent van de adolescente 

meisjes in een relatie ooit psychologische agressie en 31 procent fysieke agressie heeft 

ervaren. Longitudinaal onderzoek van Zweig, Sayer, Crockett en Vicary (2002) wijst uit dat 

acht procent van de meisjes van 12 tot 16 jaar uit de onderzoeksgroep ooit fysiek 

gedwongen is tot seks en dat 22 procent ooit psychologisch gedwongen is tot seks. Onder 

psychologische dwang wordt manipulatie en het uitoefenen van psychologische druk 

verstaan. 

 Een slachtoffer van geweld tijdens een relatie heeft een verhoogd risico op het 

ontwikkelen van een depressie en zelfmoordgedachten (Chan, Straus, Brownridge, Tiwari & 

Leung, 2008). Naast het feit dat het de ander schade aanbrengt, heeft het eveneens nadelige 

bijeffecten voor degene die zelf relationeel agressief is. Kinderen die relationeel agressief 

zijn worden vaker buitengesloten door leeftijdgenoten, participeren in weinig sociale 

activiteiten en hebben vaker aanpassingsproblemen (Werner & Crick, 1999). Door de hoge 

prevalentie en de negatieve gevolgen van relationeel geweld is aandacht voor deze vorm van 

geweld belangrijk.  

 Belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van agressiviteit in relaties zijn onder 

andere het hebben van antisociale vrienden, vrienden die drugs gebruiken en het hebben 

van familie met antisociale gedragingen (Herrenkohl, McMorris, Catalano, Abbott, Hemphill 

& Toumbourou, 2007).  Het opgroeien in een gewelddadig gezin is een voorspeller van 

geweld in een liefdesrelatie in de adolescentie (Gover, Kaukinen & Fox, 2008). Volgens 

Zweig, Sayer, Crockett en Vicary (2002) is het aantal keer gedwongen zijn tot seks hoger bij 
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vrouwen met een moeder die laag opgeleid is dan bij vrouwen die een moeder hebben die 

hoog opgeleid is. Hieruit blijkt dat het hebben van een laag opgeleide moeder een 

risicofactor is voor het gedwongen worden tot seks bij meisjes. 

 Empathie speelt eveneens een belangrijke rol bij relationeel geweld. Het is het 

vermogen de emotionele staat van een ander te delen en te begrijpen. Empathie kan in de 

vorm van een trek en in de vorm van een staat aanwezig zijn. Een trek is een langdurige 

karaktereigenschap en een staat is van tijdelijke aart. Empathie als trek hangt negatief 

samen met agressief en antisociaal gedrag in de adolescentie (Frick & White, 2008). 

Jongeren met een gebrek aan empathie zijn vaker betrokken bij conflicten en minder gericht 

op het oplossen van problemen (de Wied, Branje & Meeus, 2007). Onderzoek naar de relatie 

tussen relationele agressie en empathie toont bij jongens een significante positieve relatie 

aan tussen gebrek aan empathie en het toepassen van relationele agressie (Loudin, Loukas & 

Robinson, 2003). Dus hoe groter het gebrek is aan empathische gevoelens, hoe vaker 

relationele agressie wordt toegepast. Wolfe, Wekerle, Scott, Straatman en Grasley (2004) 

zochten met behulp van longitudinaal onderzoek naar het effect van een gebrek aan 

empathie op relationeel geweld. Dit causale verband werd niet gevonden. Echter, er werd 

wel een correlatie gevonden tussen deze twee factoren. Adolescenten met meer gevoel van 

empathie passen significant minder vaak relationeel geweld toe dan adolescenten met een 

gebrek aan empathische gevoelens. Alle besproken onderzoeken met betrekking tot 

empathie namen empathie als trek en niet als staat mee in het onderzoek. In dit onderzoek 

zal dus ook de aandacht gevestigd worden op empathie als trek.  

 Een interventieprogramma voor gewelddadig gedrag blijkt effectiever bij kinderen 

met een hoog empathisch vermogen in vergelijking tot kinderen met een gebrek aan 

empathie (Jagers, Morgan-Lopez, Howard, Browne & Flay, 2007). Bij kinderen met een hoge 

mate van empathie neemt het agressieve gedrag significant af als gevolg van het 

interventieprogramma. Een preventieprogramma gericht op gewelddadig gedrag heeft 

eveneens alleen effect bij studenten met een hoge mate van empathie. Hoe meer gevoel 

van empathie, hoe beter de ontwikkeling van agressief gedrag voorkomen kan worden 

(McMahon & Washburn, 2003). De mate van empathische gevoelens zal in dit onderzoek 

meegenomen worden als we naar de preventie van relationeel geweld kijken.  

 Dibble en Straus (1980) onderzochten het verband tussen de houding tegenover 
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relationeel geweld en het gewelddadig zijn in een relatie. Zij vonden dat 28 procent van de 

respondenten het nodig, normaal of goed vindt zijn of haar partner te slaan. Van deze 28 

procent mishandeld ongeveer een derde zijn of haar partner, tegenover acht procent van de 

mensen die slaan als iets slechts zien. Adolescenten die geweld in een liefdesrelatie 

accepteren zijn gevoeliger voor risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van relationele 

agressie vergroten dan adolescenten die dit geweld niet accepteren. De risicofactoren die 

hier bedoeld worden zijn het hebben van agressieve of delinquente leeftijdsgenoten en het 

hebben van veel conflicten in de liefdesrelatie (Williams, Connolly, Pepler, Craig & Laporte, 

2008). Een positieve houding tegenover relationeel geweld is dus een voorspeller voor het 

werkelijk toepassen van dit geweld.  

 Een preventieprogramma met onder andere als doel deze houding te veranderen om 

relationele agressie te voorkomen is Stay in Love +. Eveneens is het doel van dit programma 

de kennis en bewustwording van jongeren te vergroten over wat een ‘gezonde’ relatie is, het 

gedrag van jongeren ten opzichte van relaties te beïnvloeden en het voorkomen dat 

relatieproblemen leiden tot relationeel geweld (van den Borne, 2006). Het Amerikaanse Safe 

Dates, waarop Stay in Love + voor een deel gebaseerd is, blijkt effectief in het veranderen 

van de attitude ten opzichte van relationeel geweld bij jonge adolescenten (Foshee, 

Bauman, Greene, Koch, Linder & MacDougall, 2000). 

 Stay in Love + wordt uitgevoerd op scholen door heel Nederland in eerste, tweede en 

derde klassen van het VMBO. Per klas geeft een leerkracht vier lessen van 50 minuten. Per 

les wordt er een thema behandeld met betrekking tot liefde en relaties. De thema’s van deze 

lessen zijn achtereenvolgens ‘Als je verkering hebt…’, ‘Wensen en grenzen’, ‘Praten’ en ‘Als 

het niet lekker gaat’. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij actief participeren door 

middel van het voeren van gesprekken en het uitvoeren van rollenspellen (van den Borne, 

2006). Deze educatieve vorm van preventie is een effectieve manier voor het voorkomen 

van relationele agressie (Zurbriggen, 2009). 

 Het preventieprogramma Stay in Love + wordt zoals aangegeven uitgevoerd in de 

klas. Belangrijk voor de effectiviteit van het programma is dat de leerkracht de leerlingen 

weet te motiveren om actief deel te nemen aan de lessen. Structuur in de klas is een 

belangrijke factor om de leerlingen te motiveren (Ames, 1992). Deze structuur bestaat uit 

het gebruik maken van effectieve leerstrategieën, het autoritatief lesgeven en het evalueren 
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van de stof. Meece, Anderman en Anderman (2006) concluderen eveneens dat structuur in 

de klas een voorspeller is van een hogere motivatie onder de leerlingen en betere 

schoolprestaties. Zij verstaan onder structuur het geven van gevarieerde en georganiseerde 

lessen, het autoritatief lesgeven, het geven van individuele steun, het vormen van 

heterogene groepjes in de klas, het evalueren van de stof en het goed plannen van de 

lessen. Bovendien laten de resultaten van het onderzoek van Reinke en Herman (2002) zien 

dat structuur in de klas bij jongeren negatief samenhangt met agressief gedrag. Oftewel, hoe 

meer structuur in de klas, hoe minder agressief gedrag er voorkomt. Structuur wordt hier 

geoperationaliseerd als een plezierige werkomgeving, een verzorgde administratie en een 

gestructureerd beloningssysteem. Voor dit onderzoek zou het kunnen betekenen dat 

structuur in de klas tijdens de Stay in Love + lessen de attitude ten opzichte van relationeel 

geweld sterker doet veranderen. Structuur wordt hier geoperationaliseerd als het geven van 

duidelijke informatie en uitleg, het geven van samenvattingen van de stof, het volgen van 

een agenda, het goed verdelen van de aandacht voor de lesstof, het hebben van goede 

overgangen in het lesprogramma en het autoritatief leiding geven. 

 Als doelgroep is er voor dit onderzoek gekozen voor kinderen met de leeftijd 

variërend van 12 tot 16 jaar. Vanaf het derde levensjaar tot en met ongeveer het elfde 

levensjaar zijn vriendschappen over het algemeen relaties tussen kinderen van hetzelfde 

geslacht. Jongens en meisjes handelen gescheiden en hebben hierbij andere waarden, 

verwachtingen en gedragingen (Underwood & Rosen, 2009). De adolescentie is een periode 

die de kindertijd van de volwassenheid scheidt en loopt van ongeveer het twaalfde tot het 

twintigste levensjaar. In deze periode komt er een eind aan de scheiding tussen jongens en 

meisjes door de sterke seksuele aantrekking tot het andere geslacht. Een seksuele relatie in 

de adolescentie kent vier verschillende stadia (White, 2009). In het eerste stadium heeft het 

kind als doel zichzelf beter te leren kennen in een relatie. In het volgende stadium staat de 

beoordeling van de partner door vrienden centraal. In de laatste twee fasen ontstaat er een 

verschuiving van het belang van zichzelf en de vriendengroep naar relationeel en affectief.  

 

Door middel van onderzoek zal een antwoord gezocht worden op de volgende vragen: 

- “Leidt Stay in Love + bij jonge adolescenten tot een significante verandering van een 

 meer positieve attitude ten opzichte van relationeel geweld naar een meer negatieve 
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 attitude?” 

- “Verschilt de effectiviteit van het programma Stay in Love + tussen adolescenten 

 met gevoelens van empathie en adolescenten met een gebrek aan empathie?”* 

- “Verschilt de effectiviteit van het programma Stay in Love + tussen adolescenten die  

 het programma hebben gevolgd in een klas met structuur en adolescenten in een 

 klas met een gebrek aan structuur?”* 

*Met effectiviteit wordt een significante verandering van een meer positieve attitude naar 

een meer negatieve attitude ten opzichte van relationeel geweld bedoeld. 

 

Hypothese 1 

Er wordt verwacht dat Stay in Love + effectief is in het veranderen van een meer positieve 

attitude ten opzichte van relationeel geweld naar een meer negatieve attitude. Dit wordt 

verwacht doordat het Amerikaanse programma Safe Dates, waarop Stay in Love + voor een 

deel gebaseerd is, zorgt voor een significante attitudeverandering. Daarnaast is het 

veranderen van de attitude jegens relationeel geweld een van de doelen van Stay in Love +. 

 

Hypothese 2 

Aan de hand van de beschreven literatuur wordt verwacht dat het preventieprogramma Stay 

in Love + effectiever is bij adolescenten die meer empathisch zijn dan bij adolescenten die 

minder empathisch zijn. Bij empathische adolescenten zal dus de eventuele positieve 

attitude ten opzichte van relationeel geweld als gevolg van het interventieprogramma 

sterker veranderen naar een negatieve attitude dan bij adolescenten met minder 

empathische gevoelens. Dit wordt verwacht, omdat onderzoek uitwijst dat minder 

empathische mensen vaker relationeel geweld toepassen. Eveneens blijkt de interventie en 

preventie van agressief gedrag effectiever bij mensen die meer empathisch zijn dan bij 

mensen die minder empathisch zijn. In figuur 1 is het verwachte modererende effect van 

empathie op de attitudeverandering schematisch weergegeven. De interactie tussen het wel 

of niet krijgen van de lessen en de mate van empathie zal een significant effect hebben op 

de attitudeverandering.  
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  Figuur  1. Empathie als moderator 

 

Hypothese 3 

Met betrekking tot de derde onderzoeksvraag wordt verwacht dat door middel van het 

preventieprogramma Stay in Love + een sterkere verandering van een eventuele positieve 

attitude naar een negatieve attitude ten opzichte van relationeel geweld optreedt bij 

adolescenten die het programma gevolgd hebben in een klas met meer structuur dan bij 

adolescenten die het programma hebben gevolgd in een klas met minder structuur. Dit 

wordt verwacht, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat structuur in de klas samenhangt 

met een hogere motivatie en minder agressief gedrag van de leerlingen. In figuur 2 is het 

verwachte mediërende effect van structuur in de klas op de relatie tussen wel of geen Stay 

in Love + lessen en attitudeverandering schematisch weergegeven. Het effect van de lessen 

op de attitudeverandering zal gedeeltelijk lopen via de structuur in de klas.  

       

 

 

 

 

 

   

  Figuur 2. Structuur als gedeeltelijke mediator 
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Methoden 

 

Participanten 

De werving van de participanten was in handen van het Trimbos Instituut. De kinderen die 

tijdens een van de twee meetmomenten niet aanwezig waren, zijn uitgesloten van dit 

onderzoek. De participanten van het onderzoek zijn uiteindelijk 664 VMBO-scholieren, 

waarvan 397 meisjes en 267 jongens. Er is onderzoek gedaan op scholen in Utrecht, 

Eindhoven, Kampen en IJsselmuiden bij kinderen uit de eerste drie leerjaren. Onder de 

participanten zijn 321 eerstejaars, 267 tweedejaars en 73 derdejaars leerlingen. Drie 

leerlingen hebben niet juist ingevuld in welke klas zij zitten. De gemiddelde leeftijd van de 

kinderen is 13,81 jaar met een standaarddeviatie van 1,38. 

 

Meetinstrumenten 

 Stay in love +. Het preventieprogramma Stay in Love + heeft als doel de ontwikkeling 

van relationeel geweld tegen te gaan. Het programma bestaat uit een folder, een website, 

een relatietest en een lessenreeks. Tijdens de vier lessen werden vier verschillende thema’s 

met betrekking tot relationeel geweld behandeld. Vier weken lang werd elke week een les 

gegeven. Door in te grijpen op de attitude van de kinderen ten opzichte van relationeel 

geweld, hun kennis van dit geweld te vergroten en de sociale vaardigheden te verbeteren, 

wordt getracht de ontwikkeling van relationeel geweld te voorkomen. Dit onderzoek is een 

deel van een groter onderzoek. Hier zal ingegaan worden op de mogelijke 

attitudeverandering als gevolg van het preventieprogramma en de factoren empathie en 

structuur die bij dit eventuele effect een rol kunnen spelen.  

 Attitude. Om de attitude van de jongeren ten opzichte van relationeel geweld te 

meten is een combinatie van de Nederlandstalige versies van de Attitudes Towards Male 

Dating Violence Scale (AMDV) en de Attitudes Towards Female Dating Violence Scale (AFDV) 

(Price et al., 1999) afgenomen. Er is een verkorte versie van deze twee vragenlijsten 

gebruikt, bestaande uit in totaal 23 stellingen. De lijst is opgebouwd uit subschalen die 

psychologisch, fysiek en seksueel geweld meten. Voorbeelden van items zijn respectievelijk; 

‘Een meisje zou haar vriendinnen niet moeten zien, als haar vriend dat vervelend vindt’, ‘een 

meisje moet haar vriend niet aanraken, tenzij hij dat prettig vindt’ en ‘wanneer een jongen 
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tijdens een date betaalt is het O.K. dat hij zijn vriendin onder druk zet om seks te hebben’. 

Antwoorden worden gegeven op een 5-puntsschaal die van helemaal mee oneens (1) tot 

helemaal mee eens (5) loopt. Na hercodering van een aantal items staat de score ‘1’ voor 

een negatieve houding ten opzichte van relationeel geweld en ‘5’ voor een positieve 

houding. Tijdens de nulmeting is de gemiddelde houding ten opzichte van relationeel geweld 

vrij negatief. De gemiddelde score is namelijk 2,1. De betrouwbaarheid van de schalen is 

tijdens beide metingen goed met respectievelijk een Cronbach’s alpha van 0,79 en 0.84.  

 Empathie. Empathie als trek is gemeten met behulp van de Index van Empathie voor 

Kinderen en Adolescenten (IEKA: Bryant, 1982; Nederlandstalige versie, de Wied, Branje & 

Meeus, 2007). De vragenlijst bestaat uit 22 items met ‘ja’ (1) en ‘nee’ (2) als de twee 

antwoordmogelijkheden. Na hercodering van een aantal items staat ‘ja’ voor een 

empathisch antwoord en ‘nee’ voor een niet-empathisch antwoord. Het gemiddelde van alle 

kinderen is een score van 1,4. Dit betekent dat er gemiddeld iets vaker gekozen is voor een 

empathisch antwoord. Voorbeelden van items uit deze lijst zijn; ‘ik huil soms als ik naar de 

TV kijk’, ‘ik word verdrietig als ik een jongen zie die niemand heeft om mee te spelen’ en ‘ik 

voel me rot als ik zie dat een meisje gepest of geslagen wordt’. De Cronbach’s alpha is 0,69 

en is hiermee voldoende. Volgens eerder onderzoek heeft de IEKA heeft een goede test-

hertest betrouwbaarheid en validiteit (Bryant, 1982).  

 Structuur in de klas. Er is in elke klas bij twee van de vier Stay in Love + lessen 

geobserveerd om te kunnen beoordelen of er sprake is van structuur in de klas. De 

observatoren beoordeelden de lessen op meerdere punten, maar voor dit onderzoek is 

alleen het deel met betrekking tot de structuur van belang. Er is hierbij gebruik gemaakt van 

de Fidelity of Implementation Rating System (FIMP: Forgatch, Patterson & DeGarmo, 2005). 

De punten zijn als volgt; ‘geeft duidelijke informatie en uitleg’, ‘geeft samenvattingen van de 

stof’, ‘volgt een agenda’, ‘heeft aandacht voor lesstof goed verdeeld’, ‘heeft goede 

overgangen in het lesprogramma’ en ‘geeft autoritatief leiding’. Elk punt werd beoordeeld 

met een rapportcijfer van 1 (onvoldoende) tot en met 9 (goed). De interne consistentie van 

de vragen is tijdens de observaties van alle vier de lessen goed, met een Cronbach’s alpha 

van respectievelijk 0,90, 0,94, 0,72 en 0,91. Vooraf werd besloten tijdens de eerste lessen 

gebruik te maken van video apparatuur, maar in verband met de privacy van de leerkracht 

en leerlingen is er toch gekozen voor enkel directe observaties in de klas.  De observatoren 
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observeerden met twee personen de lessen, totdat zij een onderlinge betrouwbaarheid 

(kappa) van 0.70 hadden bereikt. Hierna kon één persoon per les ingezet worden.  

 

Procedure 

Dit onderzoek is, zoals reeds vermeld, een deel van een groter onderzoek. Het gehele 

onderzoek bestond uit een nulmeting en drie nametingen. Voor dit onderzoek worden de 

resultaten van de nulmeting en de eerste nameting gebruikt voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen. De nulmeting meting vond plaats in februari. Op dat moment waren de 

Stay in Love + lessen nog nergens gegeven. De eerste nameting vond plaats in maart en april. 

De leerkrachten gaven de Stay in Love + lessen tussen de nulmeting en de eerste nameting 

in, tussen de eerste nameting en de tweede nameting in, of tussen de tweede nameting en 

de derde nameting in. Omdat voor dit onderzoek de gegevens van de nulmeting en de eerste 

nameting gebruikt zijn, zijn de kinderen die de lessen tussen deze twee meetmomenten in 

hebben gehad de onderzoeksgroep (n= 246). De kinderen die de lessen op dit moment nog 

niet hebben gehad vallen in de controlegroep (n= 418). In figuur 3 is dit schematisch 

weergegeven. De scholen konden zich inschrijven voor een conditie naar voorkeur. Dit 

gebeurde dus niet random.  

 Op beide meetmomenten werden de AMDV en AFDV afgenomen. Op deze manier 

kan er gemeten worden hoe de attitude van de onderzoeksgroep ten opzichte van 

relationeel geweld verandert als gevolg van de Stay in Love + lessen. De IEKA is alleen tijdens 

de nulmeting afgenomen. Of de mate van empathie invloed heeft op de effectiviteit van het 

programma kan op deze manier dus onderzocht worden. 

 De metingen vonden plaats op de scholen zelf. Na overleg met de scholen hebben de 

kinderen onder schooltijd met de hele klas tegelijkertijd de vragenlijsten ingevuld. 

Voorafgaand gaven zij, door middel van het zetten van hun handtekening, toestemming voor 

het gebruiken van hun gegevens voor onderzoek. Er werd vooraf kort uitgelegd waar het 

onderzoek op gebaseerd is en hoelang het invullen van de vragenlijst ongeveer in beslag zou 

nemen. De vragenlijsten zijn digitaal en dus kreeg iedere leerling een laptop om de lijst in te 

vullen. De vragen werden via een koptelefoon voorgelezen. Er is gekozen voor het gebruik 

van deze koptelefoons om het voor kinderen met leesproblemen gemakkelijker te maken en 

om de kinderen minder snel afgeleid te laten zijn door hun omgeving. Bij de vragenlijst 



 
11 

 

afnamen waren minimaal twee onderzoekers en een leerkracht aanwezig om de kinderen bij 

vragen te helpen en om de orde te bewaren. Na het invullen van de lijst kregen de kinderen 

als beloning iets lekkers. Eveneens werd een cd-bon verloot onder de kinderen die de lijst 

serieus invulden. Dit werd vooraf verteld aan de kinderen om hen op deze manier te 

motiveren.              

                 Les       Geen les  

    (n = 246)  (n= 418) 

        

 

  Onderzoeksgroep     Controlegroep         

 Figuur 3. Schematisch overzicht van de onderzoeksprocedure 

 

Resultaten 

 

Attitudeverandering 

Voordat er antwoord gegeven wordt op de onderzoeksvragen, is eerst gekeken of er 

überhaupt een attitudeverandering aanwezig is tussen de nulmeting en de nameting. Om 

dit te onderzoeken is een t-toets voor gekoppelde steekproeven uitgevoerd. De gemiddelde 

attitude is tijdens de nulmeting hoger (gemiddelde = 48,65; sd = 9,69) dan de gemiddelde 

attitude tijdens de nameting (gemiddelde = 44,78; sd = 10,42). Het verschil is significant; t = 

11.08; df = 663; p < .05. Hoe hoger de attitude, hoe positiever de houding ten opzichte van 

relationeel geweld. De attitude verandert dus van een meer positieve houding naar een 

meer negatieve houding jegens relationeel geweld. 

 

Het verband tussen conditie en attitudeverandering. 

Verwacht werd dat de attitude van de kinderen uit de onderzoeksgroep sterker verandert 

naar een meer negatieve houding jegens relationeel geweld dan de attitude van de 

Nulmeting Nameting 
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kinderen uit de controlegroep. Er is een hiërarchische regressieanalyse uitgevoerd om te 

onderzoeken of de Stay in Love + lessen inderdaad effect hebben op de attitudeverandering 

jegens relationeel geweld. Er zijn scores van de totale attitude tijdens de nulmeting en 

tijdens de nameting berekend. De attitude tijdens de nulmeting verklaard 36 % van de 

variantie in attitude tijdens de nameting (p = <.05, zie tabel 1). Wanneer conditie wordt 

toegevoegd als onafhankelijke variabele, neemt de verklaarde variantie niet toe (p = >.05). 

Conditie heeft dus geen significante invloed op de attitudeverandering.  

 

Tabel 1. Hiërarchische regressiemodellen van de attitude tijdens de nameting. 

            Attitude nameting

 Model 1  Model 2

Onafhankelijke variabele ΔR²          β ΔR²          β

1 Attitude nulmeting .36*      .60* .36*      .60*

2 Conditie .00       -.58

*p <.05  

De invloed van empathie op het verband tussen conditie en attitudeverandering. 

Verwacht werd dat empathie een modererende werking zou hebben op het verband tussen 

conditie en de attitudeverandering. Dit betekent dat er een interactie effect tussen 

empathie en conditie op de attitudeverandering aanwezig moet zijn. Om dit te onderzoeken 

is eveneens gebruik gemaakt van een hiërarchische regressieanalyse. De variabele empathie 

is ontstaan door de scores op de IEKA bij elkaar op te tellen. Er is een interactievariabele 

aangemaakt door de gestandaardiseerde variabele empathie te vermenigvuldigen met de 

variabele conditie. Stapsgewijs zijn de attitude tijdens de nulmeting, conditie, empathie en 

de interactievariabele conditie x empathie in de analyse toegevoegd. In tabel 2 zijn de 

resultaten van deze analyse weergegeven.  

 Na toevoeging van de variabelen conditie en empathie neemt de verklaarde 

variantie met 1% toe ten opzichte van model 1 (p = <.05). Aan de Beta is te zien dat dit komt 

door de variabele empathie. Deze is klein, maar significant. Na toevoeging van de 

interactievariabele conditie x empathie neemt de verklaarde variantie niet toe (p > .05). Er 

kan dus geconcludeerd worden dat empathie een hoofdeffect heeft op de 

attitudeverandering, maar geen interactie effect laat zien met conditie. 
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Tabel 2. Hiërarchische regressiemodellen van de attitude tijdens de nameting na toevoeging van de 

  variabele Empathie. 

 

 

 

 

 

De invloed van structuur op het verband tussen conditie en attitudeverandering.  

Verwacht werd dat structuur in de klas tijdens de Stay in Love + lessen dient als 

gedeeltelijke mediator. Het effect van conditie op de attitudeverandering loopt dan 

gedeeltelijk via de structuur. De variabele structuur is berekend door het gemiddelde te 

nemen van de totale scores op structuur per les. Er is gekozen voor dit gemiddelde en niet 

voor een totaalscore van alle lessen, omdat bij sommige klassen slechts één keer 

geobserveerd is in plaats van twee keer.  

 Om mediatie te kunnen aantonen moet aan vier voorwaarden worden voldaan 

(Baron & Kenny, 1986). De eerste eis is dat de onafhankelijke variabele een significant effect 

op de afhankelijke variabele moet hebben (voorwaarde 1). Als tweede moet de 

onafhankelijke variabele ook een significant effect op de mediator hebben (voorwaarde 2). 

Deze mediator moet vervolgens een significant effect op de afhankelijke variabele hebben 

wanneer gecontroleerd wordt op het effect van de onafhankelijke variabele (voorwaarde 3). 

Als vierde en laatste voorwaarde moet het resterende effect van de onafhankelijke 

variabele afnemen en liefst verdwijnen wanneer de mediator wordt meegenomen in de 

analyse.  

 Aan de eerste voorwaarde kan al niet worden voldaan. De onafhankelijke variabele 

conditie heeft, zoals reeds vermeld, geen significant effect op de afhankelijke variabele 

attitudeverandering (p >.05). Mediatie van dit effect is dan ook niet mogelijk.  

 

 

 

           Attitude nameting

 Model 1  Model 2   Model 3

Onafhankelijke variabele ΔR²          β ΔR²          β ΔR²          β

1 Attitude nulmeting .36*      .60* .36*      .58* .36*       .58*      

2 Conditie .01*     -.03 .01*      -.03

   Empathie               .09*                .09*

3 Conditie x Empathie .00          .04

*p  <.05
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Discussie 

 

In dit onderzoek is onderzocht of het preventieprogramma Stay in Love + invloed heeft op 

de attitude jegens relationeel geweld bij adolescenten. Daarnaast is de invloed van 

empathie en structuur op dit verband onderzocht.  

 Voorafgaand aan het onderzoek werd verwacht dat Stay in Love + de attitude van de 

adolescenten zou veranderen van een meer positieve houding jegens relationeel geweld 

naar een meer negatieve houding. Het Amerikaanse Safe Dates, waarop Stay in Love + voor 

een deel gebaseerd is, bleek namelijk effectief in het veranderen van de attitude ten 

opzichte van relationeel geweld bij jonge adolescenten (Foshee, Bauman, Greene, Koch, 

Linder & MacDougall, 2000). Uit de hiërarchische regressieanalyse van dit onderzoek blijkt 

deze verwachting echter niet uit te komen. Er is wel sprake van een attitudeverandering, 

maar er is geen significant verschil in de attitudeverandering tussen adolescenten die de 

lessen hebben gehad en de adolescenten die de lessen niet hebben gehad. De eerste 

hypothese kan dus verworpen worden. De attitudeverandering is waarschijnlijk het gevolg 

van een testeffect (Goodwin, 2005). De vragenlijstafname tijdens de nulmeting heeft de 

leerlingen mogelijk aan het denken gezet over relationeel geweld en de attitude positief 

veranderd. Een verklaring voor het feit dat Stay in Love + in dit onderzoek geen effect heeft 

op de attitudeverandering kan zijn dat de kwaliteit van de lessen niet hoog genoeg is. 

Vervolgonderzoek naar de rol van de kwaliteit van de lessen op de attitudeverandering is 

gewenst.   

 Een andere verwachting was dat de mate van empathie een modererende werking 

zou hebben op het verband tussen conditie en attitudeverandering. Dus hoe hoger het 

empathische vermogen, hoe sterker de attitude ten opzichte van relationeel geweld zou 

veranderen als gevolg van de Stay in Love + lessen. In eerder onderzoek bleken een 

interventie- en preventieprogramma voor gewelddadig gedrag namelijk effectiever bij 

kinderen met een hoog empathisch vermogen in vergelijking tot kinderen met een gebrek 

aan empathie (Jagers, Morgan-Lopez, Howard, Browne & Flay, 2007; McMahon & 

Washburn, 2003). Uit de hiërarchische analyse van dit onderzoek blijkt empathie een 

hoofdeffect te hebben op de attitudeverandering, maar geen interactie effect met conditie 

op de attitudeverandering. Dus hoe hoger het empathische vermogen van adolescenten, 
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hoe sterker de attitudeverandering ten opzichte van relationeel geweld. Deze verandering is 

echter geen gevolg van de Stay in Love + lessen, want conditie speelt geen rol bij dit 

verband. De tweede hypothese kan dus eveneens verworpen worden. Het hoofdeffect van 

empathie kan mogelijk verklaard worden uit het feit dat mensen die meer empathisch zijn, 

meer ruimdenkend zijn (Munro, Bore & Powis, 2005). Na de nulmeting zijn zij wellicht meer 

na gaan denken over relationeel geweld, wat heeft gezorgd voor de attitudeverandering.   

 Voorafgaand aan dit onderzoek werd eveneens verwacht dat de structuur in de klas 

tijdens de Stay in Love + lessen een mediërende werking zou hebben op het verband tussen 

conditie en attitudeverandering. Het effect zou dan gedeeltelijk lopen via deze structuur. 

Structuur in de klas zou een voorspeller zijn van een hogere motivatie (Meece, Anderman & 

Anderman, 2006) en minder agressief gedrag (Reinke & Herman, 2002) onder leerlingen. 

Echter, doordat er in dit onderzoek geen verband aangetoond kon worden tussen conditie 

en attitudeverandering is mediatie niet mogelijk. De derde hypothese kan dus niet 

aangenomen worden. 

 Dit onderzoek kent enkele tekortkomingen. Het was de afspraak dat de scholen de 

vier Stay in Love + lessen verspreidden over vier weken, dus elke week één les gaven. Een 

kritiekpunt op het onderzoek is dat dit niet is gelukt voor elke klas. Voor sommige klassen 

verstreek er meer dan een week voordat de volgende les werd gegeven. Dit in verband met 

stageweken van de leerlingen en tijdgebrek. Andere leerkrachten hebben alle vier de lessen 

in één week gegeven. Halverwege het onderzoek werd ontdekt dat niet alle scholen zich aan 

het tijdschema hielden. Op dit moment is aan de scholen die de lessen nog moesten geven 

aangegeven dat een frequentie van één keer per week belangrijk is. Het is mogelijk dat 

hierdoor geen effect van Stay in Love + op de attitudeverandering aangetoond kan worden.  

 Een ander punt is dat er bij elke klas bij twee van de vier lessen geobserveerd zou 

worden. Op deze manier kon gekeken worden of de kwaliteit van de lessen van invloed was 

op de effectiviteit van Stay in Love +. Dit is eveneens niet zonder problemen verlopen. Eén 

school weigerde observatie van lessen om privacy redenen. Op een andere school wilden 

twee docenten eveneens niet dat er bij hun lessen geobserveerd werd. Hierdoor mist 

informatie in het onderzoek met betrekking tot de kwaliteit van de lessen.  

 Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om te kijken naar de rol van 

empathie als staat. In dit onderzoek is alleen de rol van empathie als trek onderzocht. 
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Wellicht is het resultaat anders wanneer empathie als staat meegenomen wordt. Hetzelfde 

geldt voor de beoordeling van de structuur. In dit onderzoek is alleen  door middel van 

observaties de structuur beoordeeld. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om te 

kijken of de leerkrachten hun lessen hetzelfde beoordelen als de observatoren.  

 Het is mogelijk dat er wel een effect van conditie op de attitudeverandering 

gevonden wordt als er per klas gekeken wordt. In dit onderzoek is alleen naar de totale 

onderzoeksgroep gekeken. Eveneens is het interessant om te kijken naar het effect bij 

kinderen van de HAVO of het VWO. In dit onderzoek zijn alleen kinderen onderzocht van het 

VMBO.  Wellicht is er wel een effect in een bepaalde klas of op een ander onderwijsniveau. 

Dit zou interessant zijn voor vervolgonderzoek.  

 Daarnaast zou het kunnen zijn dat er op lange termijn wel een attitudeverandering 

optreedt als gevolg van de Stay in Love + lessen. Dit wordt ook wel een ‘sleeper effect’ 

genoemd. Eerder onderzoek wijst uit dat dit effect kan optreden (Kumkale & Albarracín, 

2004). Er is dan niet meteen een effect van de interventie of preventie zichtbaar, deze komt 

pas later tot uiting. Om dit te onderzoeken zou over een aantal jaren de attitude van de 

leerlingen opnieuw gemeten moeten worden.  
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