
 

 

 

 

 

 

Thesis 

Master Kinder- en Jeugdpsychologie 

februari 2009 
 

 

 

Locus of control, denkfouten en 

copingstijl bij jongeren met 

gedragsproblemen in een residentiële 

instelling 
 

 

 

 

 

 

Maud van Laarhoven 
Studentnummer 3055051 

 
 

Faculteit Sociale Wetenschappen 
Vakgroep psychologie 
Afdeling Ontwikkelingspsychologie 

 

 

Begeleider: Daan Brugman  

2de beoordelaar: Floor van der Velden 

 

 
 



 1 

Abstract 

Deze studie heeft  de verbanden tussen externaliserende problematiek, locus of control, 

denkfouten en coping onderzocht bij adolescenten tussen 12 en 18 jaar die behandeld werden 

in een residentiële instelling. Aan de hand van vier theorieën werden hypotheses gevormd. 

Verwacht werd dat jongeren met gemengde problematiek zouden verschillen van jongeren 

met pure externaliserende problematiek op locus of control. Ook werden verbanden verwacht 

tussen gedragsproblemen en locus of control op verschillende domeinen. De derde hypothese 

stelde dat de relatie tussen locus of control en gedragsproblemen gemedieerd zou worden 

door denkfouten en de vierde hypothese stelde dat deze relatie gemedieerd zou worden door 

coping. Locus of control werd gemeten met de Multidimensional Measure of Children’s 

Perceptions of Control (MMCPC), denkfouten werden gemeten met de How I Think 

Questionnaire (HIT-Q), coping werd gemeten met de Utrechtse Copinglijst voor Adolescenten 

(UCL-A) en externaliserende problematiek werd gemeten met de Child Behavior Checklist 

(CBCL). Uit de resultaten bleek dat er geen verschillen waren in locus of control tussen 

jongeren met gemengde en jongeren met pure externaliserende problematiek. Er werd wel een 

relatie gevonden tussen onbekende locus of control en externaliserende problemen. Deze 

relatie bleek volledig gemedieerd te worden door denkfouten. Tot slot werden er geen 

significante verbanden gevonden tussen externaliserende problemen en coping. De hypothese 

over locus of control op verschillende domeinen kon niet worden getoetst vanwege te lage 

betrouwbaarheid van de subschalen van de MMCPC. Er zijn een aantal sekseverschillen 

gevonden, verschillen tussen autochtone en allochtone jongeren en tussen jongeren met en 

zonder ondertoezichtstelling. Vervolgonderzoek zou deze verschillen verder kunnen bekijken.  
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Inleiding 

In onze maatschappij zijn gedragsproblemen bij kinderen en jongeren een groot probleem. 

Gedragsproblemen op jonge leeftijd verhogen de kans op criminaliteit, antisociale 

persoonlijkheidsstoornis, problemen met alcohol en verschillende psychische moeilijkheden 

op latere leeftijd. Daarnaast zijn gedragsproblemen moeilijk te behandelen en worden ze vaak 

doorgegeven van ouder op kind (Carr, 2006). De DSM-IV-TR (American Psychiatric 

Association, 2003) kent twee stoornissen die onder gedragsproblemen vallen, namelijk de 

oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (oppositional defiant disorder of ODD) en de 

antisociale gedragsstoornis (conduct disorder of CD). Beide worden gekenmerkt door 

antisociaal gedrag, opstandigheid en agressie (Carr, 2006).  

ODD wordt in de DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2003) beschreven 

als een patroon met negativistisch, vijandig en openlijk ongehoorzaam gedrag met een duur 

van ten minste zes maanden waarin vier (of meer) van de volgende gedragingen aanwezig 

zijn: (1) is vaak driftig, (2) maakt vaak ruzie met volwassenen, (3) is vaak opstandig of 

weigert zich te voegen naar verzoeken of regels van volwassenen, (4) ergert vaak met opzet 

anderen, (5) geeft anderen vaak de schuld van eigen fouten of wangedrag, (6) is vaak 

prikkelbaar en ergert zich gemakkelijk aan anderen, (7) is vaak boos en gepikeerd, (8) is vaak 

hatelijk en wraakzuchtig. Aan een criterium wordt pas voldaan als het gedrag vaker 

voortkomt dan kenmerkend is voor vergelijkbare personen qua leeftijd en 

ontwikkelingsniveau. De gedragsstoornis veroorzaakt in significante mate beperkingen in het 

sociale, schools of beroepsmatig functioneren. Daarnaast komen de gedragingen niet voor 

tijdens het beloop van een psychotische of stemmingsstoornis. Ten slotte wordt er niet 

voldaan aan de criteria van een antisociale gedragsstoornis en indien betrokkene achttien jaar 

of ouder is wordt er niet voldaan aan de criteria van de antisociale persoonlijkheidsstoornis. 

 CD wordt in de DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2003) beschreven als 

een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon waarbij de grondrechten van anderen of 

belangrijke, bij de leeftijd horende sociale normen of regels worden overtreden. Dit blijkt uit 

de aanwezigheid gedurende de laatste twaalf maanden van drie (of meer) van de volgende 

criteria, met ten minste in de laatste zes maanden één criterium aanwezig. De vijftien criteria 

worden onderverdeeld in de categorieën ‘agressie gericht op mensen en dieren’, 

‘leugenachtigheid of diefstal’ en ‘ernstige schendingen van regels’. Daarnaast veroorzaakt de 

gedragsstoornis in significante mate beperkingen in het sociale, school- of beroepsmatig 

functioneren en er wordt, indien de betrokkene achttien jaar of ouder is, niet voldaan aan de 

criteria van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. De antisociale gedragsstoornis kan 
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verder gecodeerd worden op basis van de beginleeftijd (beginnend in de kindertijd, beginnend 

in de adolescentie of begin niet gespecificeerd) en de ernst kan gespecificeerd worden (licht, 

matig of ernstig). 

Naar schatting heeft 5,6% van de Nederlandse jongeren van dertien tot achttien jaar 

een antisociale gedragsstoornis (halfjaarlijkse prevalentie); 0,7% heeft ODD (Verhulst, Ende, 

Ferdinand & Kasius, 1997). Omgerekend naar het totaal aantal jongeren in Nederland in 2003 

betekent dit dat er ongeveer 55.000 jongeren in deze leeftijdsgroep waren met een 

gedragsstoornis en bijna 7.000 jongeren met ODD. Over de prevalentie van 

gedragsstoornissen bij jongere kinderen zijn geen Nederlandse cijfers bekend. Buitenlands 

onderzoek laat zien dat een antisociale gedragsstoornis over een periode van 3 maanden bij 

ongeveer 3,3% van de negen- tot dertienjarige voorkomt, en ODD bij ongeveer 2,7% 

(Costello et al., 1996; in Meijer & Verhulst, 2006). 

 Om de gedragsstoornissen en andere gedragsproblemen effectief te kunnen behandelen, 

is het noodzakelijk te begrijpen waardoor gedragsproblemen ontstaan en waardoor zij in stand 

worden gehouden. Hoewel er verschillende risicofactoren bekend zijn voor 

gedragsproblemen, is het vaak onduidelijk hoe deze factoren precies gedragsproblemen 

verklaren. Zo geeft Carr (2006) in zijn handboek voor klinische kinder- en jeugdpsychologie 

een externe locus of control aan als predisponerende factor voor gedragsproblemen. Volgens 

Carr leidt een externe locus of control tot gedragsproblemen omdat de overtuiging dat 

belangrijke beloningen buiten de eigen controle liggen, tot frustratie zou kunnen leiden. Die 

frustratie wordt vervolgens geuit in agressie en destructief gedrag. Een externe locus of 

control wordt door Carr echter ook genoemd als risicofactor voor depressie, angststoornissen 

en psychische problemen in het algemeen. Hoewel frustratie misschien een bron kan zijn voor 

verschillende psychische stoornissen, is agressie en destructief gedrag zeker niet voor elke 

psychische stoornis kenmerkend. Hoe een externe locus of control dus specifiek tot 

gedragsproblemen kan leiden is nog niet bekend.   

 

Locus of control 

Locus of control werd in 1954 als eerst door Rotter (in Connell, 1985) gedefinieerd als “an 

expectancy that reinforcement was under one’s own control (internal) or not under one’s own 

control (external)”. Dit kan het best vertaald worden als “de verwachting dat de uitkomst van 

een situatie (beloning of straf) binnen de eigen controle ligt (interne locus of control) dan wel 

buiten de eigen controle valt (externe locus of control)”. Deze verwachting zou gevormd 

worden door eerdere ervaringen met interne of externe controle over beloningen in gelijke 
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situaties. Connell stelde dat interne en externe locus of control niet twee polen zijn van één 

dimensie, maar dat het waarschijnlijk om twee verschillende dimensies gaat (Skinner, 1990). 

Ook introduceerde hij een derde dimensie, namelijk de onbekende locus of control. Hij 

suggereert dat sommige kinderen misschien helemaal niet weten waar de controle ligt over de 

uitkomst van situaties (Connell, 1985).  

 Omdat de locus of control vorm krijgt door ervaringen in allerlei situaties, verwachtten 

Yates, Hecht-Lewis, Fritsch en Goodrich (1994) dat locus of control per domein kan 

verschillen: “As Rotter (1966) and Strickland (1989) noted, one's expectancy that reinforcing 

or punishing consequences will result from one's own efforts is, in part, a function of the 

immediate environment. Different environments could, then, generate different locus of 

control orientations.” Met behulp van een factoranalyse op de Nowicki-Strickland Locus of 

Control questionnaire ontdekten zij de domeinen leeftijdsgenoten, ouders, prestaties, relaties 

en problemen. Connell stelde in 1985 al dat locus of control op cognitief, sociaal, fysiek en 

algemeen domein kan verschillen. 

 Muldoon, Lowry, Prentice en Trew (2005) vonden met een factoranalyse op de 

MMCPC niet voor alle domeinen de drie dimensies intern, extern en onbekend terug. Voor 

het cognitieve domein vonden zij een vijffactor oplossing en voor het sociale domein een 

vierfactor oplossing. Het zou echter kunnen dat locus of control op andere domeinen dan het 

sociale, cognitieve en fysieke domein verschilt. Yates et al. (1994) ontdekten bijvoorbeeld vijf 

domeinen waarop locus of control kan verschillen. Dat Muldoon et al. (2005) de drie 

dimensies intern, extern en onbekend niet terug vonden zou ook verklaard kunnen worden 

doordat zij onderzoek deden bij kinderen tussen de 8 en 11 jaar, terwijl Yates et al. (1994) 

onderzoek deden bij kinderen tussen de 13 en 18 jaar. Volgens Skinner (1990) veranderen de 

dimensies van locus of control namelijk met leeftijd. Uit zijn onderzoek bleek dat kinderen 

tussen de 7 en 8 jaar oud binnen het schooldomein onderscheid maakten tussen bekende en 

onbekende locus of control, kinderen tussen de 9 en 10 maakten onderscheid tussen intern, 

extern en onbekend en kinderen tussen 11 en 12 maakten onderscheid tussen inspanning, 

talent, extern en onbekend. Er lijkt dus sprake te zijn van een ontwikkeling van locus of 

control van ongedifferentieerd naar steeds gedifferentieerder naarmate een kind ouder wordt.  

 Of locus of control zich meer intern of extern ontwikkelt is mogelijk afhankelijk van het 

opvoedingsgedrag van ouders. Morton en Mann (1998) ontdekten dat ‘ouderlijke acceptatie’ 

en ‘aandacht voor het kind’ gerelateerd waren aan een meer intern ontwikkelde locus of 

control bij zowel kinderen als adolescenten. Controlerend gedrag van ouders was bij kinderen 

gerelateerd aan een meer interne locus of control. Ouders bieden met hun controlerende 
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gedrag structuur aan de omgeving van het kind, waardoor deze omgeving beter voorspelbaar 

wordt. Daarnaast sturen ze het gedrag van het kind waardoor de kans op succes groter wordt 

omdat het kind beter weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Bij adolescenten was 

controlerend gedrag van ouders juist gerelateerd aan een externe locus of control. Morton en 

Mann verklaren dit doordat adolescenten al voldoende vaardigheden hebben ontwikkeld om 

hun omgeving zelf te structureren, waardoor controlerend gedrag van ouders als beperkend 

wordt ervaren.  

 

Locus of control en gedragsproblemen 

Locus of control wordt door allerlei onderzoeken op verschillende manieren aan 

gedragsproblemen gerelateerd. Al in 1969 onderzochten Williams en Vantress de relatie 

tussen locus of control en agressie. Zij vonden een kleine, positieve relatie tussen een externe 

locus of control en agressie. Uit verdere analyse bleek dat deze relatie bestond voor de 

subschalen ‘wrok’, ‘verbale agressie’, ‘wantrouwen’, ‘indirecte agressie’ en 

‘prikkelbaarheid’. Er werd geen relatie gevonden tussen locus of control en ‘negativisme’, 

‘schuldgevoel’ of ‘aanvallende agressie’. Williams en Vantress gebruikten Rotters’ 

Internal/External schaal om locus of control te meten. Deze vragenlijst meet in welke mate 

iemand een externe locus of control heeft. De vragenlijst meet geen onbekende locus of 

control, of locus of control op verschillende domeinen.  

 Powell en Rosén (1999) ontdekten dat adolescenten met een antisociale 

gedragsstoornis een meer externe locus of control hadden dan adolescenten zonder 

gedragsstoornis. Daarnaast bleek dat externe locus of control samenhing met het aantal 

symptomen van de gedragsstoornis. Locus of control verklaarde 13% van de variantie in 

symptomen. Österman et al. (1999) konden een relatie tussen externe locus of control en 

agressie wel bij jongens aantonen, maar niet bij meisjes. Bij jongens werd er een positief 

verband gevonden tussen externe locus of control en fysieke, verbale en indirecte agressie. 

Liu et al. (2000) onderzochten de relatie tussen locus of control, gedragsproblemen en 

levensgebeurtenissen (levensstress). Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat 

adolescenten met een meer externe locus of control, wanneer er sprake was van veel negatieve 

levensgebeurtenissen, meer gedragsproblemen hadden dan wanneer er minder negatieve 

levensgebeurtenissen waren of adolescenten een meer interne locus of control hadden. Deze 

onderzoeken gebruikten allemaal de Nowicki-Strickland Locus of Control Scale, een 

vragenlijst die meet in hoeverre iemand een externe of een interne locus of control heeft. De 
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vragenlijst meet geen onbekende locus of control, of locus of control op verschillende 

domeinen.  

 Yates et al. (1994) gebruikten in hun onderzoek ook de Nowicki-Strickland Locus of 

Control Scale, maar stelden met behulp van een factoranalyse vijf verschillende domeinen 

vast waarop locus of control kon verschillen. Zij ontdekten locus of control voor 

leeftijdsgenoten, voor ouders, voor prestaties, voor relaties en voor problemen. Uit de 

resultaten bleek dat hoe meer extern de locus of control voor prestaties was, hoe meer sprake 

er was van externaliserende agressie. Daarnaast bleek dat locus of control voor relaties en 

locus of control voor leeftijdsgenoten meer intern waren voor adolescenten met een 

gedragsstoornis, vergeleken met adolescenten met een andere diagnose. 

 Wanneer locus of control gemeten wordt met een vragenlijst die wel onbekende locus of 

control meet, komen er andere resultaten naar voren. Uit onderzoek van Jackson, Frick en 

Dravage-Bush (2000) bleek dat kinderen met externaliserende problematiek een meer 

onbekende locus of control hadden dan kinderen met gemengde problematiek (zowel 

externaliserend als internaliserend). Halloran, Doumas, John en Margolin (1999) 

onderzochten de relatie tussen locus of control en agressie bij jongens en meisjes. Bij meisjes 

werd er een positieve relatie gevonden tussen agressie en een interne locus of control voor 

negatieve uitkomsten. Een onbekende locus of control werd bij meisjes geassocieerd met 

meer agressie, terwijl bij de jongens een onbekende locus of control voor positieve 

uitkomsten juist geassocieerd werd met minder agressie. Kim, Sandler en Tein (1997) 

onderzochten de relatie tussen locus of control en psychische problemen bij kinderen wiens 

ouders sinds maximaal twee jaar waren gescheiden. Uit de resultaten bleek dat een hoge 

onbekende locus of control voor positieve uitkomsten gerelateerd was aan gedragsproblemen, 

maar alleen wanneer er sprake was van veel negatieve levensgebeurtenissen. Een onbekende 

locus of control voor zowel positieve als negatieve uitkomsten bleek bovendien een mediator 

voor de relatie tussen negatieve levensgebeurtenissen en gedragsproblemen.  

 Uit al deze onderzoeken blijkt dat locus of control gerelateerd is aan 

gedragsproblemen. De resultaten zijn echter niet eenduidig. Uit sommige onderzoeken komt 

naar voren dat een externe locus of control een risicofactor is voor gedragsproblemen, terwijl 

anderen juist een onbekende locus of control als risicofactor aanwijzen. Sommige 

onderzoeken ontdekten voor locus of control op verschillende domeinen relaties met 

gedragsproblemen, terwijl anderen juist vinden dat de relatie tussen locus of control en 

gedragsproblemen gemedieërd wordt. Wanneer bovenstaande resultaten bekeken worden 

kunnen er vier verschillende theorieën gevormd worden over hoe locus of control nu precies 
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gedragsproblemen verklaart, namelijk de comorbiditeitstheorie, de profieltheorie, de 

verantwoordelijkheidstheorie en de stressmoderatietheorie.  

 

Comorbiditeit met depressie 

Locus of control wordt niet alleen gezien als risicofactor voor gedragsproblemen maar ook als 

risicofactor voor depressie (Carr, 2006). Op het eerste gezicht lijken deze twee stoornissen 

weinig op elkaar. Toch is de comorbiditeit van depressie en gedragsproblemen hoog. Angold 

en Costello voerden in 1993 een meta-analyse uit met betrekking tot gedragsproblemen en 

depressie bij kinderen en jongeren (in Wolff & Ollendick, 2006). Van de kinderen en 

jongeren met een depressie had 22,7-83,3% ook een gedragsstoornis, en 8,5-45,4% van de 

kinderen en jongeren met een gedragsstoornis had ook een depressie. Mogelijk is er sprake 

van verschillende stoornissen, de “pure” gedragsstoornis, de “pure” depressie en een stoornis 

waarbij zowel gedragsproblemen als depressieve problemen zich voordoen (Ezpeleta, 

Domènech & Angold, 2006).  

 Jackson et al. (2000) onderzocht de relatie tussen locus of control en 

gedragsproblemen in het licht van internaliserende problemen. Zij ontdekten dat een 

onbekende locus of control gerelateerd was aan gedragsproblemen bij kinderen die een “pure” 

gedragsstoornis hadden, maar niet bij kinderen die gemengde problematiek hadden. De 

auteurs verklaren deze resultaten door middel van de veronderstelling dat kinderen die niet 

weten waar de controle ligt in hun leven, continu grenzen opzoeken om de controlerende 

factor te identificeren. Kinderen die naast dit grensoverschrijdende (externaliserende) gedrag 

ook internaliserende problemen hebben, zouden verward zijn over passend gedrag en 

controlerende factoren, waardoor niet één dimensie van locus of control domineert.  

 Het zou kunnen dat, wanneer er sprake is van twee verschillende stoornissen, locus of 

control deze stoornissen op verschillende wijze verklaard. De “pure” gedragsstoornis zou 

verklaard worden door een onbekende locus of control. Kinderen die niet weten waar de 

controle ligt over hun leven (bij zichzelf of bij anderen) gaan met grensoverschrijdend gedrag 

op zoek naar de controlerende factor. De gecombineerde stoornis zou verklaard worden door 

een externe locus of control, die tot een depressie leidt. De gedragsproblemen ontstaan 

vervolgens secundair aan de depressie.  

 

Profielen voor gedragsproblemen 

Niet in elk onderzoek is locus of control gemeten op verschillende domeinen. Deze 

verschillende domeinen zouden echter belangrijk kunnen zijn in het verklaren van 
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gedragsproblemen. Uit het onderzoek van Yates et al. (1994) kwam bijvoorbeeld naar voren 

dat locus of control voor relaties en leeftijdsgenoten meer intern was bij jongeren met een 

gedragsstoornis, terwijl de locus of control voor prestaties bij hen meer extern was dan bij 

jongeren met een andere stoornis. Om dit te verklaren wordt opnieuw gekeken naar de 

symptomen van de gedragsstoornissen. Sommige symptomen zouden, zoals Carr (2006) stelt, 

inderdaad voort kunnen komen uit de frustratie veroorzaakt door een externe locus of control, 

zoals drift en agressie. Andere symptomen echter lijken beter verklaard te worden door een 

onbekende locus of control zoals Jackson et al. (2000) suggereren, bijvoorbeeld opstandigheid 

en het schenden van regels. Voor weer een aantal andere symptomen lijkt een interne locus of 

control noodzakelijk, zoals anderen met opzet ergeren en leugenachtigheid. Wanneer kinderen 

geen controle ervaren over het effect van hun gedrag, zullen zij ook geen poging doen om 

anderen te manipuleren. 

 Mogelijk worden gedragsproblemen dus niet verklaard door een externe of onbekende 

locus of control in het algemeen, maar gaat het om een combinatie van loci of control op 

verschillende domeinen. Een bepaald profiel zou de kans op gedragsproblemen kunnen 

vergroten en zou een verklaring bieden voor de verschillende symptomen van de 

gedragsstoornissen.  

 

Vermijden van verantwoordelijkheid 

Volgens Powell, Rosén en Huff (1997) vermijden kinderen en jongeren met een 

gedragsstoornis persoonlijke verantwoordelijkheid door een externe locus of control aan te 

nemen. Hierdoor ervaren zij minder controle over gebeurtenissen en voelen zich dus minder 

verantwoordelijk voor de uitkomst. Wat voor concrete vormen dit aanneemt zien we terug bij 

de denkfouten van Gibbs et al. (1995; in Barriga & Gibbs, 1996), een andere bekende 

cognitieve risicofactor voor gedragsproblemen. Denkfouten zijn onjuiste attitudes, gedachten 

en overtuigingen die, in verband met antisociaal gedrag, gericht zijn op het eigenbelang 

(Barriga & Gibbs, 1996). Denkfouten spelen ook een rol bij de ontwikkeling van depressieve 

klachten, maar hierbij gaat het over zelfkleinerende denkfouten zoals catastrofaal denken, 

personalisatie, selectieve abstractie en overgeneralisatie (Barriga, Hawkins & Camelia, 2008).  

Denkfouten gericht op het eigenbelang zijn er in vier categorieën. Egocentrische 

denkfouten zijn attitudes en overtuigingen waarbij de eigen behoeftes en verlangens zo 

belangrijk zijn dat er geen rekening wordt gehouden met anderen of zelfs met de eigen lange 

termijn doelen. Gibbs noemt dit de primaire denkfouten, de denkfouten die leiden tot 

antisociaal gedrag (Barriga & Gibbs, 1996). De drie andere categorieën zijn secundaire 
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denkfouten. Zij dienen om de primaire denkfouten te ondersteunen. Door de schuld bij 

anderen te leggen, de gevolgen te bagatelliseren of ervan uit te gaan dat anderen het slechtste 

met je voor hebben neutraliseren deze denkfouten het geweten en eventuele schuldgevoelen. 

Deze denkfouten hebben de functie om schade aan het zelfbeeld te voorkomen die anders zou 

ontstaan door het antisociale gedrag. 

Uit onderzoek blijkt dat gedragsproblemen en denkfouten aan elkaar gerelateerd zijn. 

Barriga en Gibbs (1996) ontdekten een verband tussen denkfouten en zelfgerapporteerde 

gedragsproblemen, zowel bij jongeren die voor zware misdaden in een jeugdgevangenis zaten 

als bij jongeren die op een reguliere middelbare school zaten. Nas, Brugman en Koops (2008) 

onderzochten denkfouten en gedragsproblemen bij delinquenten en niet-delinquenten 

jongeren uit Nederland. Uit hun resultaten bleek dat denkfouten geassocieerd werden met 

externaliserende problemen en agressie. Ook Liau, Barriga en Gibbs (1998) vonden een 

verband tussen denkfouten en zelfgerapporteerde gedragsproblemen bij zowel jongeren in een 

jeugdgevangenis als bij jongeren van een reguliere middelbare school. Daarnaast ontdekten 

zij dat denkfouten die refereren naar openlijk antisociaal gedrag een verklaring bieden voor 

openlijk antisociaal gedrag, maar niet voor stiekem antisociaal gedrag en omgekeerd. Volgens 

de auteurs is er mogelijk sprake van twee groepen jongeren die antisociaal gedrag vertonen, 

de ene groep openlijk en de andere groep stiekem. Deze twee groepen zouden zowel 

gedragsmatig als cognitief van elkaar verschillen.  

Barriga et al. (2008) bevestigden dat zelfgerapporteerde internaliserende en 

externaliserende problemen gerelateerd zijn aan verschillende soorten denkfouten. 

Egocentrische denkfouten voorspelden externaliserende problemen, terwijl zelfkleinerende 

denkfouten internaliserende problemen voorspelden. Eén uitzondering hierop was ‘uitgaan 

van het ergste’, in principe een egocentrische denkfout gerelateerd aan externaliserende 

problemen. Deze denkfout werd echter ook geassocieerd met internaliserende problemen. 

Zoals Liau et al. (1998) vonden ook Barriga et al. (2008) unieke relaties tussen denkfouten 

refererend aan openlijk gedrag en agressie en denkfouten refererend aan stiekem gedrag en 

delinquentie. Ook ontdekten zij dat denkfouten refererend aan fysieke agressie gerelateerd 

waren aan fysieke agressie en boosheid. Denkfouten refererend aan opstandigheid werden 

gerelateerd aan verbale agressie en vijandelijkheid.  

Zowel locus of control als denkfouten worden dus gerelateerd aan gedragsproblemen. 

Mogelijk is hier sprake van een mediatie-effect. Een externe of onbekende locus of control is 

gerelateerd aan gedragsproblemen omdat dit leidt tot het vermijden van verantwoordelijkheid, 

wat weer leidt tot gedragsproblemen. Dit vermijden van verantwoordelijkheid gebeurt door 
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verschillende denkfouten, die dus als mediator optreden in de relatie tussen locus of control en 

gedragsproblemen.  

 

Stressmoderatie 

Deze theorie stelt dat de relatie tussen locus of control en gedragsproblemen gemedieerd 

wordt door coping. Coping kan gedefinieerd worden als de verschillende manieren waarop 

mensen omgaan met ontwikkelingstaken en hoe zij reageren op alledaagse probleemsituaties 

(Bijstra, Jackson & Bosma, 1994). Uit verschillend onderzoek komt naar voren dat hoe meer 

stressvolle levensgebeurtenissen mensen meemaken, hoe meer psychische symptomen zij 

ervaren, maar alleen wanneer er sprake is van een externe locus of control. Voor mensen met 

een interne locus of control wordt geen relatie gevonden tussen stressvolle 

levensgebeurtenissen en psychische problemen. Liu et al. (2000) noemen dit het 

stressmodererende effect van locus of control. Parkes (1984) suggereert dat dit moderatie-

effect ontstaat doordat mensen met een externe locus of control vaak disfunctionele 

copingstrategieën gebruiken, wat een risicofactor is voor allerlei psychische problemen. 

Mensen met een interne locus of control gebruiken vaak meer functionele manieren van 

coping, wat een beschermende factor is voor psychische problematiek. Coping wordt dus 

gezien als mediator voor de relatie tussen locus of control en gedragsproblemen. 

Uit onderzoek van Anderson (1977; in Parkes, 1984) blijkt dat de lagere mate van 

stress en beter prestaties van mensen met een interne locus of control geassocieerd worden 

met meer taakgericht gedrag en minder emotiegericht gedrag. Uit resultaten van Carver, 

Scheider en Weintraub (1989) blijkt een positieve correlatie tussen interne locus of control en 

actieve coping, plannen en positieve re-interpretatie en groei. Er werden negatieve correlaties 

gevonden voor interne locus of control en het richten op en afreageren van emoties, 

ontkenning, gedragsmatige loskoppeling en mentale loskoppeling.  

Gomez (1998) onderzocht de relatie tussen locus of control, coping en depressieve- en 

angstproblemen bij adolescenten. Hij ontdekte een positieve correlatie tussen vermijdende 

coping en externe locus of control. Daarnaast bleek vermijdende coping als gedeeltelijke 

mediator op te treden in de relatie tussen externe locus of control en de internaliserende 

problemen. Sandler, Kim-Bae en MacKinnon (2000) onderzochten het mediatie effect van 

coping op de relatie tussen locus of control en psychologische symptomen bij kinderen. Uit de 

resultaten bleek dat onbekende locus of control voor positieve uitkomsten positief gerelateerd 

was aan actieve coping, wat weer negatief gerelateerd werd aan psychologische symptomen. 

Er was ook een direct positief verband tussen onbekende locus of control voor positieve 
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uitkomsten en psychologische symptomen. Voor onbekende locus of control voor negatieve 

uitkomsten werd een positief verband gevonden met vermijdende coping, wat weer positief 

gerelateerd was aan psychologische problemen. Onbekende locus of control voor negatieve 

uitkomsten had ook een directe positieve relatie met psychologische symptomen. De auteurs 

geven geen verklaring voor deze counterintuïtieve resultaten.  

O’Connor en Shimizu (2002) toonden met hun onderzoek aan dat de relatie tussen 

locus of control, coping en psychologische gezondheid mogelijk een Westers fenomeen is. Bij 

Britse studenten werd probleemgerichte coping voorspelt door persoonlijke controle en 

ervaren stress. Emotiegerichte coping werd alleen voorspelt door ervaren stress. Bij de 

Japanse studenten waren beide copingstrategieën niet gerelateerd aan persoonlijke controle of 

ervaren stress. 

Kliewer en Sandler (1992) onderzochten als enige het stressmodererende effect van 

locus of control op gedragsproblemen bij kinderen. Zij ontdekten voor zowel depressie, angst 

en gedragsproblemen, dat de problemen erger waren naarmate kinderen meer stressvolle 

gebeurtenissen hadden meegemaakt, maar alleen bij kinderen met een externe locus of 

control. De auteurs namen coping helaas niet mee in hun onderzoek, maar verklaarden de 

resultaten met de theorie dat locus of control invloed heeft op copingstrategieën. 

Dat verschillende copingstrategieën gerelateerd zijn aan gedragsproblemen blijkt uit 

verschillend onderzoek. Uit de resultaten van Ebata en Moos (1991) komt naar voren dat 

zowel adolescenten met een depressie als adolescenten met een gedragsstoornis meer 

cognitieve vermijding en emotionele ontlading gebruiken als copingstrategieën dan gezonde 

adolescenten en adolescenten met reuma. Daarnaast bleek dat adolescenten met een 

gedragsstoornis vaker zoeken naar alternatieve beloningen dan adolescenten met reuma. 

Sandler, Tein en West (1994) ontdekten dat coping de relatie tussen stress en psychische 

problemen bij kinderen van gescheiden ouders medieert. Vermijdende coping was significant 

en positief gerelateerd aan onder andere gedragsproblemen bij de kinderen en medieerde de 

relatie tussen stress en gedragsproblemen. Actieve coping bleek een moderator voor de relatie 

tussen stress en gedragsproblemen. Deze relatie was aanwezig bij kinderen met lage of 

gematigde actieve coping, maar verdween bij kinderen met hoge actieve coping.  

Hastings, Anderson en Kelley (1996) deden onderzoek naar sekseverschillen in coping 

bij adolescenten met een antisociale gedragsstoornis. Uit de resultaten bleek dat een 

gedragstoornis geassocieerd werd met veel dagelijkse stress en het gebruik van vermijdende 

en agressieve copingstrategieën. Vergeleken met adolescenten zonder gedragsstoornis, bleken 
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adolescenten met een gedragsstoornis meer gebruik te maken van emotiegerichte coping en 

minder van actieve coping.  

Niet alleen bij Westerse adolescenten wordt de relatie gevonden tussen coping en 

gedragsproblemen. In onderzoek van Liu, Tein en Zhao (2004) bij Chinese studenten werd 

een positieve correlatie gevonden tussen vermijdende coping en internaliserende en 

externaliserende problematiek. Er werd een negatieve correlatie gevonden tussen actieve 

coping en internaliserende en externaliserende problematiek. Daarnaast toonden Liu et al. aan 

dat het gebruik van vermijdende copingstrategieën de kans op klinische internaliserende en 

externaliserende problematiek verhoogde, terwijl het gebruik van actieve copingstrategieën 

deze kans verlaagde. 

 De relatie tussen coping en gedragsproblemen lijkt al op vroege leeftijd te ontstaan. 

Om copingstrategieën bij jonge kinderen (2 tot 6 jaar oud) te onderzoeken werd in onderzoek 

van Moreland en Dumas (2008) aan ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen over het 

copinggedrag van hun kind. Uit de resultaten bleek dat competentie op het gebied van 

affectieve coping, sociale coping en prestatie coping negatief gerelateerd was aan symptomen 

van de opstandige gedragsstoornis. Wanneer deze gebieden van coping apart van elkaar 

bekeken werden, bleek dat symptomen van de opstandige gedragsstoornis alleen door 

prosociale copingcompetentie voorspeld werden.  

 De relaties tussen coping en gedragsproblemen, locus of control en gedragsproblemen 

en locus of control en coping suggereren een mediatiemodel. Gedragsproblemen zouden 

kunnen ontstaan doordat een kind weinig actieve copingstrategieën gebruikt. Dit zou 

verklaard kunnen worden door een externe locus of control. Wanneer een kind weinig 

controle over zijn of haar leven ervaart, zal het ook niet actief proberen om te gaan met 

problemen. Mogelijk bestaat er eenzelfde interactie met vermijdende copingstrategieën, die 

positief gerelateerd lijken te zijn aan het ontstaan van gedragsproblemen. 

 

Vraagstelling en hypotheses 

Uit verschillend onderzoek blijkt dat locus of control gerelateerd is aan gedragsproblemen. De 

resultaten zijn echter niet eenduidig en er kunnen verschillende theorieën gevormd worden 

over hoe locus of control gedragsproblemen kan verklaren. De comorbiditeitstheorie stelt dat 

locus of control gerelateerd is aan twee verschillende gedragsstoornissen. De gedragsstoornis 

die samengaat met een depressie wordt verklaard door een externe locus of control en de 

gedragsstoornis die op zichzelf staat wordt verklaard door een onbekende locus of control. De 

profieltheorie gaat er van uit dat locus of control in het algemeen niet zozeer een verklaring 
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kan bieden voor gedragsproblemen, maar dat het gaat om een profiel van loci of control op 

verschillende domeinen die de verschillende symptomen van de gedragsstoornis verklaren. De 

verantwoordelijkheidstheorie geeft aan dat de relatie tussen locus of control en 

gedragsproblemen gemedieërd wordt door egocentrische denkfouten en de 

stressmoderatietheorie voorspelt dat de relatie tussen locus of control en gedragsproblemen 

gemedieërd wordt door coping. 

 De vier verschillende theorieën hoeven elkaar niet uit te sluiten, ze zouden elkaar zelfs 

aan kunnen vullen. Zo is bijvoorbeeld bekend dat er verschillende soorten denkfouten zijn, 

gerelateerd aan gedragsproblemen en gerelateerd aan depressie. Dit zou op een combinatie 

van de comorbiditeitstheorie en de verantwoordelijkheidstheorie kunnen duiden. De 

verschillende theorieën zullen daarom los van elkaar getoetst worden met behulp van de 

volgende hypotheses: 

 

1) Er is een verschil in locus of control tussen jongeren met pure externaliserende 

problematiek en jongeren met gemengde (internaliserend en externaliserend) 

problematiek. 

2) Er bestaan relaties tussen locus of control op de verschillende domeinen (sociaal, 

cognitief, fysiek en algemeen) en gedragsproblemen. 

3) De relatie tussen locus of control en gedragsproblemen wordt gemedieërd door 

denkfouten. 

4) De relatie tussen locus of control en gedragsproblemen wordt gemedieërd door 

coping. 

 

 

Methode 

Participanten 

In totaal waren er 61 participanten, 40 jongens (66%) en 21 meisjes (34%). De leeftijd van de 

deelnemende jongeren lag tussen de 11,1 en de 18,4 jaar oud (M = 15.5; SD =1.8). Wat 

betreft culturele achtergrond was 46% autochtoon Nederlands en 54% allochtoon. Jongeren 

werden behandeld op vrijwillige basis (47,5%) of op basis van een ondertoezichtstelling 

(OTS, 52,5 %). Voor het onderzoek werden 121 jongeren benaderd die verblijven op een 

behandelgroep binnen een orthopedagogische instelling in Zuid-Holland voor jongeren van 12 

tot 18 jaar met ernstige ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. Ouders werden 

geïnformeerd over het onderzoek en zij kregen de mogelijkheid bezwaar te maken tegen 
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deelnamen van hun kind. Van de benaderde jongeren kreeg 95% toestemming van hun ouders 

en 54% nam uiteindelijk deel aan het onderzoek. Eén participant werd niet meegenomen in de 

data-analyse vanwege te veel ontbrekende antwoorden.  

 

Meetinstrumenten 

Om locus of control te meten werd een verkorte versie (24 items) van de 

Multidimensional Measure of Children’s Perceptions of Control (MMCPC) van Connell 

(1985) afgenomen. Deze vragenlijst meet interne, externe en onbekende locus of control op 

het sociale, cognitieve, fysieke en algemene domein. Respondenten beantwoorden stellingen 

op basis van een vierpuntsschaal die loopt van ‘helemaal waar’ tot ‘helemaal niet waar’. Door 

Connell (1985) worden betrouwbaarheidscoëfficiënten tussen de .39 en .70 gerapporteerd. 

Deze resultaten werden onder andere door Halloran et al. (1999) gerepliceerd. De test-

hertestbetrouwbaarheid lag tussen de .30 en .48 wanneer de tweede afname na 9 maanden 

plaatsvond en tussen de .25 en .50 wanneer de tweede afname na 17 maanden plaatsvond. In 

het huidige onderzoek werden betrouwbaarheidscoëfficiënten gevonden tussen de .11 en .72 

voor de verschillende subschalen. Van de 12 subschalen hadden er 9 een alpha onder de .6. 

Voor de schalen onbekende locus of control, externe locus of control en interne locus of 

control werden betrouwbaarheidscoëfficiënten gevonden van .82, .71 en .51. Cronbach’s 

alpha voor de gehele lijst was .86. 

Om de validiteit van de MMCPC te bepalen werden de scores op locus of control in de 

verschillende domeinen door Connell (1985) vergeleken met een aantal andere variabelen. 

Voor het cognitieve domein werden lage tot middelmatige correlaties gevonden met 

gestandaardiseerde prestatie tests zoals de Iowa Test for Basic Skills en de Standard 

Achievement Test en de cognitieve competentie bepaald door de docent. Ook werden er lage 

tot middelmatige correlaties gevonden met scores op de cognitieve subschaal van Harter’s 

(1982; in Connel, 1985) Percieved Competence Scale, een vragenlijst die zelfbeeld meet. Er 

werden geen verbanden gevonden tussen locus of control en IQ. Voor het sociale domein 

werden lage tot middelmatige correlaties gevonden met de subschaal ‘acceptatie door 

leeftijdsgenoten’ van Harter’s Percieved Competence Scale. Ook werden er lage tot 

middelmatige correlaties gevonden met een vragenlijst die acceptatie door leeftijdsgenoten 

meet zoals gezien door de leraar en met de sociometrische status van het kind. Voor het 

fysieke domein werden lage tot middelmatige correlaties gevonden met de fysieke subschaal 

van Harter’s Percieved Competence Scale, met een vragenlijst die fysieke competentie meet 

zoals gezien door de leraar en met het waarderingscijfer van de gymleraar.  
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 Om denkfouten te meten werd de Nederlandse versie van de “How I Think 

Questionnaire” (HIT-Q) afgenomen. Deze vragenlijst bestaat uit 54 stellingen waarop 

respondenten antwoorden op een zespuntsschaal die loopt van ‘erg mee eens’ tot ‘erg mee 

oneens’. Er zijn 39 items die in vier verschillende categorieën denkfouten meten  

(egocentrisch, anderen de schuld geven, minimaliseren en uitgaan van het ergste). Deze items 

zijn gericht op bepaald gedrag (fysieke agressie, opstandigheid, liegen of stelen). De vier 

soorten denkfouten en de vier gedragsverwijzingen vormen de 8 subschalen van de HIT-Q. 

De subschalen fysieke agressie en opstandigheid vormen een openlijk antisociaal 

gedragschaal, de subschalen liegen en stelen vormen een stiekem antisociaal gedragschaal. 

Deze subschalen zullen in het huidige onderzoek niet gebruikt worden. Verder zijn er 8 items 

die een schaal voor afwijkende antwoorden vormen en er zijn 7 positieve opvulitems. De 

schaal voor afwijkende antwoorden wordt gebruikt om de sociale wenselijkheid van de 

participant te meten, zodat hiervoor gecontroleerd kan worden.  

 De betrouwbaarheid en validiteit van de HIT-Q is over het algemeen goed. Barriga en 

Gibbs (1996) vonden een test-hertest betrouwbaarheid van .91 en een interne consistentie van 

.96. Voor de verschillende subschalen werden coëfficiënten gevonden tussen de .78 en .90. In 

de huidige studie werd een interne consistentie gevonden van .93 voor de gehele vragenlijsten 

en coëfficiënten tussen de .73 en de .85 voor de subschalen. Wat betreft validiteit zijn er 

correlaties gevonden tussen de scores op de HIT-Q en zelf gerapporteerde agressie en 

externaliserend en antisociaal gedrag door Barriga en Gibbs (1996). Nas et al. (2008) vonden 

bovendien positieve correlaties tussen de scores op de HIT-Q en  externaliserende problemen 

gerapporteerd door de leraar, agressieve response generatie binnen het sociaal informatie 

verwerkingsmodel en negatieve correlaties met sociale vaardigheden.  

Om coping te meten werd de Utrechtse Copinglijst voor Adolescenten (UCL-A) 

afgenomen van Bijstra et al. (1994). Dit is een inhoudelijk aangepaste versie van de Utrechtse 

Copinglijst (UCL) voor volwassenen. Qua formulering werden 17 items ingrijpend veranderd 

(bijvoorbeeld ‘Ik ga meteen iets aan het probleem doen’ in plaats van ‘Direct ingrijpen als er 

moeilijkheden zijn’). Verder werden er bij verschillende items kleine aanpassing aangebracht 

(bijvoorbeeld ‘Ik laat merken dat ik mij erger’ in plaats van ‘Je ergernis laten blijken’). Ten 

slotte werd de introductie aangepast door de vraag ‘Als je een probleem hebt, hoe reageer je 

dan in het algemeen?’ expliciet te stellen.  

De vragenlijst bestaat uit 47 items en meet coping op zeven verschillende schalen. De 

schaal ‘confrontatie’ bestaat uit 7 items die staan voor de situatie op een rijtje zetten en 

doelgericht te werk gaan om het probleem op te lossen. De schaal ‘palliatief reactiepatroon’ 
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bestaat uit 8 items die staan voor afleiding zoeken om niet aan het probleem te hoeven 

denken. De schaal ‘vermijding’ bestaat uit 8 items die staan voor de zaak op zijn beloop laten 

of uit de weg gaan. De schaal ‘sociale steun zoeken’ bestaat uit 6 items die staan voor het 

zoeken van troost en begrip bij anderen. De schaal ‘depressief reactiepatroon’ bestaat uit 7 

items die staan voor zich volledig door het probleem in beslag laten nemen. De schaal 

‘emoties uiten’ bestaat uit 3 items die staan voor het laten blijken van ergernis en kwaadheid. 

De schaal ‘optimisme’ bestaat uit 5 items die staan voor geruststellende en troostende 

gedachten. Respondenten geven op een vierpuntsschaal (zelden of nooit, soms, vaak, erg 

vaak) aan in welke mate zij gebruik maken van de verschillende copingstrategieën. 

De betrouwbaarheidscoëfficiënten van de UCL-A voor de verschillende schalen liggen 

tussen de .61 en .85 (Bijstra et al. 1994), wat overeenkomt met de 

betrouwbaarheidscoëfficiënten van de UCL. De test-hertestbetrouwbaarheid voor de 

verschillende schalen ligt tussen de .35 en .56, wat iets lager is dan bij de UCL. In huidig 

onderzoek werd een Cronbach’s alpha van .83 gevonden voor de gehele lijst en de 

betrouwbaarheidscoëfficiënten voor de verschillende schalen lagen tussen de .58 en de .80. 

Alleen de schaal ‘vermijden’ had een alpha onder de .60.  Uit resultaten van Bijstra et al. 

(1994) blijkt bovendien dat verschillende subschalen van de UCL-A voorspellende waarde 

hadden voor het psychosociaal functioneren, zoals gemeten met de Competentie 

Belevingsschaal voor Kinderen (maat voor zelfwaardering), de Vragenlijst Onderzoek 

Ervaren Gezondheid (maat voor ervaren lichamelijke gezondheid), de General Health 

Questionnaire (maat voor ervaren psychische gezondheid), de Affect Balance Schale (maat 

voor de ervaring van positieve en negatieve gevoelens) en de Cantril Ladder (maat voor  

ervaren kwaliteit van leven). 

  Om de gedragsproblemen en internaliserende problemen te meten werd de Child 

Behavior Checklist (CBCL) van Achenbach voor elke jongeren door zijn of haar mentor van 

de behandelgroep ingevuld. Deze veelgebruikte vragenlijst kent een Cronbach’s alpha van 

ongeveer .92 voor de internaliserende en externaliserende schalen en de test-

hertestbetrouwbaarheid ligt rond de .92 (Achenbach et al., 2008). Er wordt een goede 

inhoudsvaliditeit, criteriavaliditeit en constructvaliditeit gerapporteerd door Achenbach et al. 

(2008). In huidig onderzoek werd voor de internaliserende schaal een Cronbach’s alpha 

gevonden van .81 en voor de externaliserende schaal was Cronbach’s alpha .87. De gehele 

vragenlijst had een alpha van .90. 
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Procedure 

De drie vragenlijsten voor de jongeren werden gebundeld en uitgedeeld op de 

behandelgroepen. De pedagogisch medewerkers kregen de instructie om de vragenlijsten uit 

te delen aan de jongeren die toestemming hadden van hun ouders. Jongeren mochten de 

vragenlijst op hun kamer invullen. Na het invullen konden zij de vragenlijst in een envelop 

stoppen en deze dichtplakken om privacy te waarborgen. Wanneer een jongere de vragenlijst 

had ingevuld en ingeleverd werd zijn of haar mentor benaderd en gevraagd om de 

gedragsvragenlijst in te vullen. Vanuit de digitale dossiers werden gegevens verzameld zoals 

geboortedatum, geslacht, geboorteland vader en moeder, behandelgroep, behandelduur en het 

kader van de behandeling.  

 

 

Resultaten 

Voorbereidende analyse 

Voor alle variabelen is onderzocht of er binnen de steekproef verbanden aanwezig zijn. Uit de 

analyse bleek onder andere dat er meer jongens dan meisjes van allochtone afkomst waren 

(Chi² = 5.56; df = 1; p < .05) en dat er meer jongens dan meisjes op vrijwillige basis werden 

behandeld (Chi² = 4.62; df = 1; p < .05). Meisjes hadden een significant lagere score op 

externe locus of control dan jongens (t = 2.53; df = 59; p < .05). Wat betreft coping en 

externaliserende en internaliserende problematiek werden geen verschillen of verbanden 

gevonden met de onderzochte kenmerken.  

Jongeren die op vrijwillige basis werden behandeld, hadden een significant hogere 

score dan jongeren die op basis van een OTS behandeld werden voor egocentrische 

denkfouten (t = 2.09; df = 59; p < .05), anderen de schuld geven (t = 2.84; df = 59; p < .05), 

uitgaan van het ergste (t = 2.15; df = 59; p < .05) en totale denkfouten (t = 2.46; df = 59; p < 

.05). Er werd echter geen verschil gevonden in gedragsproblemen of internaliserende 

problemen. Daarnaast bleek er een negatieve correlatie tussen leeftijd en egocentrische 

denkfouten (r = -.35; p < .05; n = 61), maar niet voor de secundaire of totale denkfouten. De 

gevonden verbanden zijn niet relevant voor de onderzoeksvragen.  

 

Factoranalyse UCL-A 

Omdat de UCL-A geen bredeband schalen bevat voor actieve (probleemgerichte) coping en 

passieve (emotiegerichte) coping, werd een factoranalyse op schaalniveau uitgevoerd. De 

ladingen van de verschillende schalen op de vooraf ingestelde twee factoren (zie tabel 1) 
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komen overeen met de ladingen gevonden bij de UCL (Scheurs, Van De Willige, Brosschot, 

Tellegen & Graus, 1993). De schalen ‘palliatief reactiepatroon’ en ‘sociale steun zoeken’ 

blijken op beide factoren hoog te laden. De eerste factor verklaart 30,7% van de variantie, de 

tweede factor verklaart 23,4%. Samen verklaren de factoren 54% van de variantie.  

 

Tabel 1: Factoranalyse met de zeven originele UCL-A schalen 

Schaal Factor 1 Factor 2 

Confrontatie  .56 

Palliatief .52 .53 

Vermijding .73  

Sociale steun .53 .45 

Depressief .79  

Emoties uiten .66  

Optimisme  .86 

N.B. Alleen factorladingen hoger dan .40 zijn weergegeven 

 

Bijstra et al. (1994) concludeerden aan de hand van eigen en ander onderzoek dat de schalen 

‘optimisme’ en ‘palliatief reactiepatroon’ bij elkaar gevoegd kunnen worden vanwege veel 

overlap tussen de items en de hoge correlatie tussen de schalen. In huidig onderzoek is de 

steekproef te klein om een factoranalyse op itemniveau uit te voeren, maar de correlatie tussen 

de schaal ‘optimisme’ en de schaal ‘palliatief’ is .39. De schalen ‘optimisme’ en ‘palliatief’ 

werden bij elkaar gevoegd en er werd opnieuw een factoranalyse uitgevoerd (zie tabel 2). De 

eerste factor is te interpreteren als passieve coping en verklaard 32,9% van de variantie. De 

tweede is te interpreteren als actieve coping en verklaard 24,4% van de variantie. Door de 

twee factoren samen werd 57,3% van de variantie verklaard.  

De factorlading van de palliatief/optimisme schaal op factor 2 hoger is dan op factor 1 

en past theoretisch beter bij actieve coping. De schaal actieve coping wordt dus gevormd door 

de subschalen ‘confrontatie’, ‘sociale steun’ en ‘palliatief/optimisme’ bij elkaar op te tellen. 

De schaal passieve coping wordt gevormd door de subschalen ‘vermijding’, ‘depressief’ en 

‘emoties uiten’ bij elkaar op te tellen. Cronbach’s alpha voor de schaal actieve coping was .79 

en voor de schaal passieve coping .77.  
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Tabel 2: Factoranalyse met zes UCL-A subschalen  

Schaal Factor 1 Factor 2 

Confrontatie  .75 

Vermijding .86  

Sociale steun  .71 

Depressief .81  

Emoties uiten .46  

Palliatief/optimisme .41 .58 

N.B. Alleen factorladingen hoger dan .40 zijn weergegeven 

 

Verbanden tussen de hoofdvariabelen 

In een correlatiematrix (zie tabel 3) zijn de verbanden tussen de verschillende hoofdvariabelen 

weergegeven. Er zijn significante verbanden gevonden tussen externaliserende problemen en 

onbekende locus of control (r = .32; p < .05; n = 61) en tussen externaliserende problemen en 

denkfouten (r = .50; p < .01; n = 61). Daarnaast blijken er relaties tussen denkfouten en 

onbekende locus of control (r = .35; p < .01; n = 61) en tussen denkfouten en externe locus of 

control (r = .36; p <.01; n = 61). Ook zijn er significante verbanden voor passieve coping met 

onbekende locus of control (r = .38; p < .01; n = 61), met externe locus of control (r = .43; p < 

.01; n = 61) en met denkfouten (r = .42; p < .05; n = 61) gevonden. Al deze verbanden zijn in 

de verwachte richting.  

 

Tabel 3: Correlaties tussen externaliserende problematiek, locus of control, denkfouten en coping 

 Ext. prob. Onb. LoC Ext. LoC Int. LoC Denkf. Act. coping Pas. coping 

Ext. problemen -       

Onbekende LoC .32* -      

Externe LoC .19 .70** -     

Interne LoC .21 .34** .25 -    

Totale denkfouten .50** .35** .36** .04 -   

Actieve coping -.17 -.02 .11 -.00 .02 -  

Passieve coping .20 .38** .43** .14 .42* .34** - 
LoC = locus of control 

* p < .05 

** p < .01 

 

Deze verbanden werden echter niet allemaal gevonden wanneer gekeken werd naar jongens 

en meisjes apart (zie tabel 4), autochtone en allochtone jongeren apart (zie tabel 5) en 
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jongeren met en zonder een OTS apart (zie tabel 6). Zo bleek de relatie tussen onbekende 

locus of control en externaliserende problemen wel bij jongens aanwezig (r = .47; p < .01; n = 

40), maar niet bij meisjes (r = .00; p = .99; n = 21). Het verband tussen onbekende locus of 

control en passieve coping was bij jongens niet significant (r = .30; p = .06; n = 40), de 

verbanden tussen denkfouten en onbekende locus of control (r = .33; p = .15; n = 21) en 

tussen denkfouten en externe locus of control (r = .32; p = .16; n = 21) waren bij de meisjes 

niet significant.  

 

Tabel 4: Correlatiematrix voor jongens (N=40) en meisjes (N=21) apart 

         Jongens       

Meisjes Ext. prob. Onb. LoC Ext. LoC Int. LoC Denkf. Act. coping Pas. coping 

Ext. problemen 1 .47** .30 .27 .45** -.34* .11 

Onbekende LoC .00 1 .67** .25 .34* -.18 .30 

Externe LoC -.09 .77** 1 .21 .35* -.03 .43** 

Interne LoC .09 .61** .47* 1 -.04 -.21 .01 

Totale denkfouten .60** .33 .32 .31 1 -.12 .41** 

Actieve coping .16 .29 .32 .57** .32 1 .34* 

Passieve coping .35 .51* .51* .42 .46* .35 1 

LoC = locus of control 

* p < .05 

** p < .01 

 

Wanneer autochtone en allochtone jongeren vergeleken worden blijkt de relatie tussen 

onbekende locus of control en externaliserende problemen voor zowel autochtone jongeren (r 

= .35; p = .07; n = 28) als voor allochtone jongeren (r = .28; p = .12; n = 33) niet significant. 

Bij de autochtone jongeren blijken de verbanden tussen externe locus of control en 

externaliserende problemen (r = .42; p < .05; n = 28) en tussen interne locus of control en 

externaliserende problemen (r = .49; p < .01; n = 28) wel significant. Voor allochtone 

jongeren bleken daarnaast de relaties tussen denkfouten en onbekende locus of control (r = 

.23; p = .20; n = 33), tussen denkfouten en externe locus of control (r = .21; p = .25; n = 33) 

en de relatie tussen passieve coping en onbekende locus of control (r = .19; p = .29; n = 33) 

niet significant.  
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Tabel 5: Correlatiematrix voor autochtone (N=28) en allochtone (N=33) jongeren apart 

Autochtoon 

Allochtoon Ext. prob. Onb. LoC Ext. LoC Int. LoC Denkf. Act. coping Pas. coping 

Ext. problemen 1 .35 .43* .49** .69** -.22 .14 

Onbekende LoC .28 1 .78** .48** .49** .04 .54** 

Externe LoC .01 .64** 1 .49** .57** -.03 .48** 

Interne LoC -.06 .20 .01 1 .46* .10 .48** 

Totale denkfouten .37* .23 .21 -.36* 1 .07 .39* 

Actieve coping -.16 -.07 .20 -.10 -.02 1 .33 

Passieve coping .25 .19 .38* -.31 .45** .36* 1 

LoC = locus of control 

* p < .05 

** p < .01 

 

Ten slotte bleek het verband tussen onbekende locus of control en externaliserende problemen 

niet significant voor jongeren die op vrijwillige basis werden behandeld (r = .16; p = .41 ; n = 

29) maar wel voor jongeren met een OTS (r = .41; p < .05; n = 32). Voor jongeren die 

behandeld werden op vrijwillige basis bleken daarnaast de verbanden tussen denkfouten en 

onbekende locus of control (r = .26; p = .18; n = 29), tussen denkfouten en externe locus of 

control (r = .34; p = .07; n = 29) en het verband tussen passieve coping en denkfouten (r = 

.15; p = .44; n = 29) niet significant. Voor jongeren met een OTS bleken de verbanden tussen 

denkfouten en externe locus of control (r = .32; p = .08; n = 32), tussen passieve coping en 

externe locus of control (r = .31; p = .083; n = 32) en tussen passieve coping en onbekende 

locus of control (r = .23; p = .21; n = 32) niet significant.  

 

Tabel 6: Correlatiematrix voor jongen met (N=32) en zonder (N=29) OTS apart 

Vrijwillig 

OTS Ext. prob. Onb. LoC Ext. LoC Int. LoC Denkf. Act. coping Pas. coping 

Ext. problemen 1 .16 .16 .34 .61** -.12 .11 

Onbekende LoC .41* 1 .78** .29 .26 -.04 .47* 

Externe LoC .19 .63** 1 .25 .34 .01 .52** 

Interne LoC .16 .55** .36* 1 .000 -.20 .18 

Totale denkfouten .44* .36* .32 .28 1 .00 .15 

Actieve coping -.20 .03 .21 .16 .09 1 .38* 

Passieve coping .24 .23 .31 .23 .67** .37* 1 

LoC = locus of control 

* p < .05 

** p < .01 
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Onderzoeksvragen 

De eerste hypothese stelt dat jongeren met gemengde problematiek een sterkere externe locus 

of control hebben en dat jongeren met pure externaliserende problematiek een sterkere 

onbekende locus of control hebben. Om deze hypothese te toetsen werd een t-test uitgevoerd. 

Er werden geen significante verschillen gevonden in onbekende locus of control (t = -1.36; df 

= 45; p = .18), externe locus of control (t = -0.98; df = 45; p = .33) of interne locus of control 

(t = -0.70; df = 45; p = .49) tussen jongeren met gemengde problematiek en jongeren met pure 

externaliserende problematiek.  

 

De tweede hypothese voorspelt verschillende verbanden tussen locus of control op de 

verschillende domeinen en gedragsproblemen. Omdat de betrouwbaarheidscoëfficiënten van 

de subschalen waarmee locus of control op de verschillende domeinen gemeten werd erg laag 

waren, kan deze hypothese helaas niet worden getoetst.  

 

Volgens de derde hypothese wordt de relatie tussen locus of control en gedragsproblemen 

gemedieerd wordt door denkfouten. Om dit te onderzoeken is eerst gekeken naar de 

verbanden tussen externaliserende problemen, onbekende, externe en interne locus of control 

en denkfouten. Uit de resultaten blijkt dat er een samenhang is tussen zowel een onbekende 

locus of control en externaliserende problemen (r = .32; p < .05; n = 61) als tussen totale 

denkfouten en externaliserende problemen (r = .50; p < .01; n = 61). Er is daarom een 

mediatie analyse uitgevoerd met onbekende locus of control als voorspeller, externaliserende 

problemen als afhankelijke variabele en denkfouten als mediator (zie figuur 1).  

 

 

Figuur 1: Mediatiemodel met onbekende locus of control als voorspeller en denkfouten als mediator 

 

De mediatieanalyse is uitgevoerd zoals beschreven door Baron en Kenny (1986; Miles & 

Shevlin, 2006). Zij beschrijven vier stappen waarmee vastgesteld kan worden of er sprake is 

Onbekende  
locus of 
control 

Denkfouten 

Externaliserende  
problemen 
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van een gemedieerde relatie. In stap 1 wordt een regressieanalyse uitgevoerd om het verband 

tussen onbekende locus of control (de voorspeller) en externaliserende problemen (de 

afhankelijke variabele) te onderzoeken (β = .32; p < .05). In stap 2 wordt met een 

regressieanalyse het verband tussen onbekende locus of control (de voorspeller) en 

denkfouten (de mediator) onderzocht (β = .35; p < .01). In stap 3 wordt het verband tussen 

denkfouten (de mediator) en externaliserende problemen (de afhankelijke variabele) bekeken 

wanneer gecontroleerd wordt voor onbekende locus of control (β = .45; p < .01). Stap 4 is het 

vaststellen van gedeeltelijke of volledige mediatie. Het verband tussen onbekende locus of 

control en externaliserende problemen blijkt in deze laatste regressieanalyse niet meer 

significant (β = .16; p = .18). Denkfouten is dus een volledige mediator voor de relatie tussen 

onbekende locus of control en externaliserende problemen.  

 

De laatste hypothese stelt dat de relatie tussen locus of control en gedragsproblemen 

gemedieerd wordt door coping. Om deze hypothese te onderzoeken is gekeken naar de 

verbanden tussen externaliserende problemen, onbekende, externe en interne locus of control 

en actieve en passieve coping. Uit de resultaten blijkt dat er geen significante verbanden zijn 

tussen externaliserende problematiek en actieve coping (r = .20; p = .13; n = 61) of passieve 

coping (r = -.17; p = .19; n = 61). Actieve en passieve coping kunnen daarom geen 

mediatoren zijn voor de relatie tussen locus of control en gedragsproblemen. Bij jongens 

bleek er overigens wel en significante relatie tussen externaliserende problemen en actieve 

coping (r = -.34; p <.05; n = 40) en tussen externaliserende problemen en onbekende locus of 

control (r = .47; p < .01; n = 40), maar er was geen significant verband tussen actieve coping 

en onbekende locus of control (r = -.18; p = .27; n = 40).  

 

 

Discussie 

In het huidige onderzoek werden drie verschillende theorieën over het verband tussen locus of 

control en gedragsproblemen getoetst. De comorbiditeitstheorie voorspelt verschillen in 

onbekende en externe locus of control tussen jongeren met gemengde en jongeren met pure 

externaliserende problematiek. De verantwoordelijkheidstheorie stelt dat de relatie tussen 

locus of control en gedragsproblemen gemedieerd wordt door denkfouten en de 

stressmoderatietheorie voorspelt dat deze relatie gemedieerd wordt door coping.  

 Uit de resultaten van huidig onderzoek is onder andere gebleken dat er geen verschil 

was in onbekende, externe of interne locus of control tussen jongeren met gemengde 
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problematiek en jongeren met pure externaliserende problematiek. Dit werd wel door de 

comorbiditeitstheorie voorspelt. In eerder onderzoek van Jackson et al. (2000) kwam naar 

voren dat kinderen met pure externaliserende problematiek een hogere onbekende locus of 

control hadden dan kinderen met gemende problematiek. Zij vonden verder geen verschil in 

externe locus of control tussen jongeren met gemengde problematiek en jongeren met pure 

externaliserende problematiek. In huidig onderzoek werd dit verschil ook niet gevonden.  

Er werd in het huidige onderzoek wel een relatie gevonden tussen onbekende locus of 

control en gedragsproblemen. Dit bevestigt de veronderstelling van Jackson et al. (2000) dat 

kinderen met een onbekende locus of control grenzen opzoeken en regels breken om de 

controlerende factor te identificeren. Uit de resultaten is geen significant verband gebleken 

tussen een externe locus of control en gedragsproblemen. Wel werd een hoge correlatie 

gevonden tussen onbekende en externe locus of control. In eerder onderzoek werd vaak een 

verband gevonden tussen externe locus of control en gedragsproblemen (Williams & 

Vantress, 1969; Powell & Rosén, 1999; Österman et al., 1999; Liu et al., 2000). Mogelijk 

werd dit verband gevonden omdat in dergelijke onderzoeken geen onbekende locus of control 

werd gemeten. De comorbiditeitstheorie kan deels worden bevestigd. Hoewel er geen verschil 

is gevonden tussen jongeren met gemengde problematiek en jongeren met pure 

externaliserende problematiek, is wel naar voren gekomen dat gedragsproblemen gerelateerd 

zijn aan een onbekende locus of control, niet aan een externe locus of control. 

Uit de resultaten is verder naar voren gekomen dat de relatie tussen onbekende locus 

of control en gedragsproblemen volledig gemedieerd wordt door denkfouten. Dit mediatie 

effect werd voorspeld door de theorie over het vermijden van verantwoordelijkheid. Jongeren 

met een onbekende locus of control ervaren minder controle over de situatie en mogelijk 

daardoor ook minder persoonlijk verantwoordelijkheid voor de uitkomst ervan. Dit 

verminderde verantwoordelijkheidsgevoel wordt mogelijk veroorzaakt door de egocentrische 

denkfouten die in eerder onderzoek geassocieerd werden met delinquent gedrag (Barriga & 

Gibbs, 1996; Liau et al., 1998; Nas et al., 2008). Voor zover bekend is de relatie tussen locus 

of control en denkfouten niet eerder onderzocht, maar het gevonden resultaat duidt erop dat 

deze twee factoren in verband staan met elkaar en met gedragsproblemen. Dit resultaat zal 

wel gerepliceerd moeten worden. 

 Een opvallend resultaat was dat er geen verbanden zijn gevonden tussen coping en 

gedragsproblemen, terwijl deze relatie in vele andere onderzoeken wel is gevonden (Ebata & 

Moos, 1991; Hastings et al., 1996; Liu et al., 2004; Sandler et al., 1994). Mogelijk wordt dit 

verklaard door de kleine steekproef van huidig onderzoek, de gevonden verbanden waren 
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namelijk wel in de verwachte richting (negatief voor actieve coping, positief voor passieve 

coping). Omdat er geen relatie is gevonden tussen coping en gedragsproblemen, kan de 

stressmoderatietheorie niet worden bevestigd.  

 

Overige resultaten 

Uit de resultaten is verder naar voren gekomen dat meisjes een significant lagere score hadden 

op externe locus of control dan jongens. Voor onbekende en interne locus of control werden 

geen verschillen tussen jongens en meisjes gevonden. Halloran et al. (1999) onderzochten 

sekseverschillen binnen de relatie tussen locus of control en agressie. Zij vonden geen 

verschillen tussen jongens en meisjes op interne, externe of onbekende locus of control. Voor 

zover bekend is er verder geen onderzoek gedaan naar sekseverschillen in locus of control en 

zijn hier ook geen concrete theorieën over. Het is daarom moeilijk om een plausibele 

verklaring te geven voor dit resultaat. 

 Er bestonden ook verschillen tussen jongeren die op basis van een OTS 

(ondertoezichtstelling) werden behandeld en jongeren die op vrijwillige basis werden 

behandeld. Jongeren die op vrijwillige basis werden behandeld hadden een significant hogere 

score op de subschalen ‘egocentrische denkfouten’, ‘anderen de schuld geven’, ‘uitgaan van 

het ergste’ dan jongeren met OTS. Ook hadden zij een significant hogere scoren voor totale 

denkfouten. Er werd geen verschil gevonden tussen jongeren met OTS en jongeren zonder 

OTS in gedragsproblemen of internaliserende problemen. Een mogelijke verklaring voor dit 

resultaat is dat jongeren met een OTS misschien een langere hulpverleningsgeschiedenis 

hebben gehad vóór de plaatsing binnen de onderzochte instelling. Mogelijk starten zij het 

hulpverleningstraject met meer gedragsproblemen, die bij plaatsing binnen de residentiële 

instelling al deels behandeld zijn. Tijdens deze eerdere behandeling zijn mogelijk ook de 

denkfouten als deels behandeld, waardoor jongeren met een OTS ongeveer dezelfde 

gedragsproblemen laten zien als jongeren zonder OTS, maar minder denkfouten. 

Verder is er een negatief verband gevonden tussen egocentrische denkfouten en 

leeftijd. Dit houdt in dat hoe ouder jongeren waren, hoe minder egocentrische denkfouten zij 

rapporteerden. Er werden geen significante verbanden gevonden tussen leeftijd en secundaire 

denkfouten of tussen leeftijd en totale denkfouten. Ook werd geen verband gevonden tussen 

leeftijd en behandelduur, of tussen egocentrische denkfouten en behandelduur. Voor zover 

bekend is het verband tussen leeftijd en denkfouten niet in eerdere onderzoeken gevonden. Er 

is longitudinaal onderzoek nodig om dit verband verder te onderzoeken.  
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Er zijn ook enkele interessante verschillen gevonden tussen jongens en meisjes in de 

relaties tussen de verschillende hoofdvariabelen. Zo werden er voor meisjes geen verbanden 

gevonden tussen locus of control en externaliserende problemen. Bij meisjes waren alleen 

denkfouten gerelateerd aan gedragsproblemen. Bij jongens waren zowel onbekende locus of 

control, als denkfouten en actieve coping gerelateerd aan gedragsproblemen. Dit is een 

verrassend resultaat, aangezien Halloran et al. (1999) precies het tegenovergestelde vonden. 

Uit hun onderzoek bleek dat locus of control over het algemeen gerelateerd was aan agressie 

bij meisjes, maar niet bij jongens. Er werd voor jongens alleen gevonden dat een hogere 

onbekende locus of control gerelateerd was aan minder agressie. In huidig onderzoek is juist 

gevonden dat een onbekende locus of control bij jongens gerelateerd is aan meer 

gedragsproblemen, terwijl er bij meisjes geen verband is gevonden tussen locus of control en 

gedragsproblemen. Mogelijk wordt dit verschil verklaard doordat Halloran et al. (1999) 

onderzoek deden bij kinderen tussen de 8 en 11 jaar oud, terwijl het huidige onderzoek is 

uitgevoerd bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud. Daarnaast ging het bij het onderzoek van 

Halloran et al. om kinderen zonder problemen, terwijl het in het huidige onderzoek gaat om 

kinderen die in een residentiële instelling behandeld worden voor ernstige gedragsproblemen. 

Voor zover bekend is er verder geen onderzoek gedaan naar sekseverschillen in de relatie 

tussen locus of control en gedragsproblemen. 

 Er werden niet alleen verschillen gevonden tussen jongens en meisjes, maar ook 

tussen autochtone en allochtone jongeren. Bij allochtone jongeren bleken gedragsproblemen 

alleen gerelateerd aan denkfouten, terwijl bij autochtone jongeren gedragsproblemen zowel 

gerelateerd waren aan externe locus of control, interne locus of control en denkfouten. 

Interessant is dat wanneer alleen naar autochtoon Nederlandse jongeren wordt gekeken, de 

relaties tussen externe en interne locus of control en gedragsproblemen significant blijken te 

zijn, terwijl deze niet significant zijn voor de gehele steekproef. Dit geeft aan dat etnische 

achtergrond mogelijk een belangrijke factor is bij het verklaren van gedragsproblemen aan de 

hand van locus of control en denkfouten.  

  Tot slot werden verschillen gevonden tussen jongeren met OTS en jongeren zonder 

OTS. Voor jongeren die op vrijwillige basis werden behandeld gold dat gedragsproblemen 

alleen gerelateerd waren aan denkfouten. Voor jongeren met OTS was ook onbekende locus 

of control gerelateerd aan gedragsproblemen. Samen met het verschil in denkfouten tussen 

jongeren met OTS en jongeren zonder OTS, wijst dit erop dat de basis waarop jongeren 

behandeld worden (wel of niet vrijwillig) een rol kan spelen bij het verklaren van 

gedragsproblemen. 
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Beperkingen en sterke punten van het onderzoek 

Zoals met veel wetenschappelijk onderzoek heeft ook het huidige onderzoek een aantal 

beperkingen. Het aantal participanten in de steekproef was relatief klein, waardoor de kans op 

het aantonen van verschillen of verbanden in de populatie verminderd was. De kleine 

steekproef werd onder andere veroorzaakt door een vrij lage response (54%), voornamelijk 

vanwege uitval van jongeren met PDD-NOS en jongeren met een licht verstandelijke 

handicap (IQ lager dan 70). Daarnaast gaat het om een steekproef van jongeren die behandeld 

worden in een residentiële instelling voor jeugdzorg, wat tot gevolg heeft dat de resultaten 

niet zomaar te generaliseren zijn naar andere populaties. Ten slotte was er sprake van 

correlationeel onderzoek, waardoor geen uitspraken gedaan kunnen worden over causale 

verbanden tussen de variabelen.  

 Naast deze veelvoorkomende beperkingen zijn er ook een aantal specifieke 

beperkingen die gelden voor dit onderzoek. Zo kon één van de vier theorieën met betrekking 

tot de relatie tussen gedragsproblemen en locus of control niet onderzocht worden. De reden 

hiervoor was een te lage betrouwbaarheid voor een aantal subschalen van de vragenlijst 

waarmee locus of control gemeten werd. Deze theorie, de profieltheorie, voorspelt dat locus 

of control op verschillende domeinen gerelateerd is aan gedragsproblemen. Locus of control 

op de verschillende domeinen werd gemeten met subschalen die bestonden uit slechts twee 

items. Oorspronkelijk bestonden deze subschalen uit vier items, maar vanwege de grote 

overeenkomt tussen de verschillende items per schaal werd de vragenlijst gehalveerd. Dit 

heeft waarschijnlijk tot een lagere betrouwbaarheid geleid, hoewel de gevonden 

betrouwbaarheidscoëfficiënten in ander onderzoek ook aan de lage kant waren (Connell, 

1985; Halloran et al., 1999). Voor zover bekend is de MMCPC echter de enige vragenlijst die 

onbekende locus of control en locus of control op verschillende domeinen meet.  

 Ook de vragenlijst waarmee coping gemeten werd heeft voor een beperking van het 

onderzoek gezorgd. De UCL-A kent namelijk verschillende schalen voor zeven 

copingstrategieën, maar heeft geen schalen voor actieve coping (of probleemgerichte coping) 

en passieve coping (of emotiegerichte coping) in het algemeen. Deze schalen zijn daarom 

geconstrueerd aan de hand van een combinatie van een factoranalyse van de originele schalen 

en een theoretische onderbouwing. Dit zou een mogelijke verklaring zijn voor het feit dat er 

geen significante verbanden werden gevonden voor coping en gedragsproblemen, hoewel de 

gevonden verbanden wel in de verwachtte richting waren.  

 Ten slotte zijn er veel middelmatige (tussen de .20 en .40) verbanden gevonden die 

niet significant waren wanneer gekeken werd naar de verschillende subgroepen (jongens vs. 
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meisjes, autochtoon vs. allochtoon, OTS vs. vrijwillig). Sommige niet-significante verbanden 

waren zelfs hoger dan significante verbanden, zoals de correlatie tussen actieve en passieve 

coping. Voor jongens was deze correlatie .34 en significant, voor meisjes .35 en niet 

significant. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de grootte van de subgroepen (tussen de 21 

en 40 participanten per subgroep).  

Naast beperkingen heeft het onderzoek ook een aantal sterke punten. Ten eerste 

worden nieuwe theorieën getoetst die gevormd zijn aan de hand van eerder wetenschappelijk 

onderzoek. Op deze manier zijn drie factoren (locus of control, denkfouten en coping) 

onderzocht die alle drie in de wetenschappelijke literatuur bekend staan als verklarende 

factoren voor gedragsproblemen (Carr, 2006). Dit is voor zover bekend het eerste onderzoek 

dat deze drie factoren met elkaar combineert. Op deze manier wordt de kennis uit 

verschillende richtingen van onderzoek naar gedragsproblemen geïmplementeerd. Daarbij zijn 

de gedragsproblemen gerapporteerd door een persoon die veel inzicht heeft in het gedrag van 

de jongere. Dit heeft de voorkeur boven zelfgerapporteerde gedragsproblemen, omdat zeker 

binnen een behandelsetting de kans groot is dat deze door jongeren zelf inaccuraat worden 

weergegeven.  

 Het onderzoek bevestigd dat denkfouten een belangrijke rol spelen bij het verklaren 

van gedragsproblemen. De relatie tussen externaliserende problemen en denkfouten is voor 

alle subgroepen binnen de steekproef is teruggevonden. Dit verband lijkt dus te bestaan voor 

een brede populatie. Dit heeft implicaties voor de behandeling van gedragsproblemen. 

Hoewel het gaat om correlationeel onderzoek, zal bij behandeling in ieder geval rekening 

gehouden moeten worden met de denkfouten die jongeren met gedragsproblemen blijkbaar 

maken. Dit geldt voor jongens en meisjes, autochtone jongeren en allochtone jongeren en 

jongeren met OTS en jongeren zonder OTS. 

 Uniek aan dit onderzoek is verder dat de relatie tussen denkfouten en externaliserende 

problematiek ook bij meisjes is onderzocht. Uit de resultaten bleek zelfs dat denkfouten bij 

meisjes de enige variabele was die gerelateerd werd aan externaliserende problemen. In eerder 

onderzoek werden denkfouten alleen bij jongens onderzocht (Barriga & Gibbs, 1996; Barriga 

et al., 2008; Liau et al., 1998; Nas et al., 2008). Daarnaast gaat het in huidig onderzoek over 

relaties tussen zelfgerapporteerde cognitieve factoren en door andere gerapporteerde 

gedragsproblemen. Dit is een aanvulling op eerder onderzoek. Barriga en Gibbs (1996) en 

Barriga et al. (2008) vonden bijvoorbeeld relaties tussen denkfouten en zelfgerapporteerde 

gedragsproblemen. Het huidige onderzoek laat zien dat deze relatie ook bestaat wanneer de 

gedragsproblemen door een andere informant dan de jongere zelf worden gerapporteerd. 



 29 

 Verder werd in dit onderzoek een vragenlijst gebruikt die zowel interne, externe als 

onbekende locus of control meet. In veel eerder onderzoek werd locus of control benaderd als 

een bipolair continuüm, met interne en externe locus of control als twee uiteinden. Jackson et 

al. (2000) suggereren dat deze kijk op locus of control mogelijk te eenvoudig is. Het huidige 

onderzoek ondersteunt deze suggestie. Er werd wel een verband gevonden tussen onbekende 

locus of control en externaliserende problemen, maar niet tussen externe locus of control en 

externaliserende problemen.   

Ten slotte is het een sterk punt dat etnische achtergrond en het kader van de 

behandeling meegenomen zijn in het onderzoek en dat de subgroepen ongeveer gelijk 

verdeeld waren. Etnische achtergrond wordt veelal in onderzoek wel gemeten, maar vanwege 

de scheve verdeling kunnen de verschillende subgroepen vaak niet met elkaar vergeleken 

worden. Dat het kader van de behandeling is meegenomen is vernieuwend. Mogelijk zijn de 

gedragsproblemen of verklarende factoren bij jongeren met een OTS anders dan bij jongeren 

die vrijwillig in behandeling zijn. Verschillen tussen jongeren met OTS en zonder OTS 

zouden implicaties kunnen hebben voor de Nederlandse jeugdzorg.  

 

Implicaties voor vervolgonderzoek 

Voor vervolgonderzoek naar de relatie tussen locus of control en gedragsproblemen is het van 

belang dat er een vragenlijst wordt ontwikkeld die op betrouwbare wijze onbekende, externe 

en interne locus of control meet op verschillende domeinen. Mogelijk kan de MMCPC van 

Connell (1985) vernieuwd worden, aangezien deze vragenlijst inmiddels meer dan 20 jaar oud 

is. Ook is aan te raden om te onderzoeken op welke domeinen locus of control kan 

verschillen. Connell (1985) stelde de domeinen cognitief, sociaal, fysiek en algemeen voor, 

maar Yates et al. (1994) ontdekten de vijf domeinen leeftijdsgenoten, ouders, prestaties, 

relaties en problemen. Mogelijk verschillen deze domeinen ook per leeftijdscategorie.  

 Wat betreft de relatie tussen coping en gedragsproblemen is het voor 

vervolgonderzoek aan te raden om een vragenlijst te gebruiken die een duidelijk onderscheidt 

maakt tussen actieve (of functionele) en passieve (of disfunctionele) coping. Uit eerder 

onderzoek is gebleken dat met name disfunctionele copingstrategieën gerelateerd zijn aan 

gedragsproblemen (Ebata & Moos, 1991; Hastings et al., 1996; Sandler et al., 1994). Mogelijk 

spelen actieve en passieve coping bij jongens en meisjes ook een andere rol in verband met 

gedragsproblemen. 

 Naast een mogelijk sekseverschil in de rol van coping lijken er nog andere 

sekseverschillen aanwezig. Onbekende locus of control werd in huidig onderzoek wel bij 
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jongens geassocieerd met gedragsproblemen, maar niet bij meisjes. In ander onderzoek werd 

juist het tegenovergestelde gevonden (Halloran et al., 1999). Het is mogelijk dat 

gedragsproblemen bij meisjes om andere redenen ontstaan dan bij jongens en dat locus of 

control een andere rol speelt bij meisjes dan bij jongens. Dit zou betekenen dat 

gedragsproblemen bij meisjes mogelijk om een andere behandeling vragen dan 

gedragsproblemen bij jongens en daarom is het van groot belang dat dit verschil verder 

onderzocht wordt. 

 Ten slotte blijkt uit het huidige onderzoek dat etniciteit en het kader van de 

behandeling mogelijk een rol spelen bij het verklaren van gedragsproblemen aan de hand van 

locus of control. Voornamelijk in onderzoek naar coping zijn al een aantal verschillen 

gevonden tussen de Westerse en Oosterse cultuur (Liu et al., 2004; O’Connor & Shimizu, 

2002), maar ook wat betreft locus of control wordt verwacht dat cultuur een grote invloed kan 

hebben op de ervaren controle en de gevolgen daarvan. Daarnaast lijkt er een verschil te zijn 

tussen jongeren die vrijwillig behandeld worden en jongeren met een OTS. Het kader van de 

behandeling zou mogelijk invloed kunnen hebben op de relatie tussen locus of control en 

gedragsproblemen. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om dit verschil verder te 

onderzoeken. 
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