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Abstract

Background Children with mild intellectual disabilities tend to have high rates of externalizing 

behavior problems. Research has indicated that different steps in social information processing are 

related to these externalizing behavior problems. Few studies, however, have assessed whether 

parental behavior might cause these different steps in social information processing. This study 

aimed to examine whether hostile intent attribution and/or aggressive response generation would 

mediate the relation between authoritarian parental behavior (high control, corporal punishment, 

low warmth/responsiveness) and externalizing behavior in children with mild intellectual 

disabilities.

Method Authoritarian parental behavior, social information processing (including hostile intent 

attribution and aggressive response generation) and externalizing behavior problems of 40 10-to 

16-year old children with mild intellectual disabilities and externalizing behavior problems were 

assessed. Bivariate correlations were executed to test the associations between the different 

variables.

Results Low monitoring was found to be related to externalizing behavior problems and also to 

aggressive response generation. Consistent discipline was found to be related to hostile intent 

attributions. No result was found for the social information processing steps as mediating 

variables.

Conclusions Limitations as well as implications for further study are discussed.
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Inleiding

Bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) blijkt veel externaliserend 

probleemgedrag voor te komen (Van Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro & Matthys, 2006a). 

Onderzoek heeft aangetoond dat een afwijkende sociale informatieverwerking hier een belangrijke 

rol in speelt (Leffert & Siperstein, 1996; Van Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro, Wijnroks, 

Vermeer & Matthys, 2004; Van Nieuwenhuijzen, Bijman, Lamberix, Wijnroks, Orobio de Castro, 

Vermeer & Matthys, 2005; Van Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro, Van der Valk, Wijnroks, 

Vermeer & Matthys, 2006b). Een afwijkende sociale informatieverwerking bij kinderen met LVB 

ontstaat door een wisselwerking tussen hun beperkte cognitieve capaciteiten en bepaalde 

omgevingsinvloeden (Van Nieuwenhuijzen et al., 2006a). Er is nog maar weinig onderzoek gedaan 

naar het opvoedgedrag van ouders als mogelijke verklaring voor het ontstaan van een afwijkende 

sociale informatieverwerking (Nelson & Coyne, 2009). Bovendien zijn bij deze onderzoeken geen 

kinderen met LVB betrokken. In het voorliggende onderzoek is onderzocht of er een verband 

bestaat tussen het opvoedgedrag van ouders, de sociale informatieverwerking van kinderen met 

LVB en het externaliserend probleemgedrag van deze kinderen. Ik hoop met dit onderzoek een 

zinvolle bijdrage te leveren aan de kennis rondom het kind met LVB en zijn/haar gezin en hoop 

tevens dat de inzichten bruikbaar zullen zijn voor het beter kunnen begeleiden en behandelen van 

deze groep mensen. 

Om na te kunnen gaan welke rol het opvoedgedrag van ouders speelt bij het ontstaan van 

een afwijkende sociale informatieverwerking en externaliserend probleemgedrag zal eerst het 

begrip LVB nader gedefinieerd worden. Vervolgens zullen de onderlinge verbanden tussen 

opvoedgedrag, sociale informatieverwerking en externaliserende gedragsproblemen besproken 

worden. 

LVB

Tot de groep kinderen met LVB behoren kinderen met een IQ tussen de 50 en 70 en kinderen met 

een IQ tussen de 70 en 85, waarbij tevens sprake is van een beperkt sociaal aanpassingsvermogen 

(LKC-LVG, 2005). Een beperkt sociaal aanpassingsvermogen houdt in dat de sociale 

vaardigheden om in het dagelijks leven adequaat te kunnen functioneren onvoldoende zijn 

ontwikkeld (Buntinx, 2003 in Petry & Maes, 2005). Uit onderzoek bleek dat een beperkt sociaal 

aanpassingsvermogen bij jeugdigen met LVB (met een IQ van 55 tot 85) zich onder andere uitte in 

afwijzing en minder acceptatie door leeftijdsgenoten en moeite met het opbouwen van relaties met 

leeftijdsgenoten (Freeman, 2000; Gresham & MacMillan, 1997; Gresham, MacMillan, & Bocian, 

1996; Guralnick, 1997 in Van Nieuwenhuijzen et al., 2006a). Daarnaast bleek de groep jeugdigen 

4



met een IQ van 55 tot 70 en een beperkt sociaal aanpassingsvermogen op latere (volwassen) 

leeftijd minder vaak werk te hebben, vaker zonder partner en kinderen te leven, minder vrienden te 

hebben, minder uit te gaan en minder vaak onderdeel uit te maken van een maatschappelijke 

groep, zoals een sportclub, avondcursus of vrijwilligerswerk (Hall, Strydom, Richards, Hardy, 

Bernal, & Wadsworth, 2005; Maughan, Collishaw & Pickles, 1999 in Van Nieuwenhuijzen et al., 

2006a). Vanwege hun beperkte cognitieve capaciteiten en beperkt sociaal aanpassingsvermogen 

komen kinderen met LVB in aanmerking voor specialistische zorg (LKC-LVG, 2005).

LVB en gedragsproblemen

In een literatuurreview van Van Nieuwenhuijzen et al. (2006a) naar de problematiek en 

behandeling van jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking wordt vastgesteld dat zowel bij 

jeugdigen met een IQ van 55 tot 70 als bij jeugdigen met een IQ van 70 tot 85 (veel) meer 

psychiatrische stoornissen, meer internaliserend en externaliserend probleemgedrag, meer 

antisociaal en meer delinquent gedrag voorkomt dan bij jeugdigen met een IQ boven de 85 

(Dekker & Koot, 2003; Verhulst, Van der Ende, Ferdinand & Kasius, 1997; Dekker, Koot, Van der 

Ende & Verhulst, 2002; Douma, Dekker, de Ruiter, Tick & Koot, 2006). Zo bleek uit een 

onderzoek van Dekker en Koot (2003) dat 38,6% van de (474) kinderen en adolescenten met 

matige tot lichte verstandelijke beperkingen een DSM-IV stoornis had. Daarvan had 21,0% een 

angststoornis, 4,4% een stemmingsstoornis en 25,1% een disruptieve gedragsstoornis. In 

vergelijking met het prevalentiecijfer van 21,5% dat Verhulst et al. (1997) vonden onder (780) 

jeugdigen zonder een verstandelijke beperking, is de prevalentie van psychiatrische stoornissen bij 

jeugdigen met een verstandelijke beperking zeer hoog te noemen. Onderzoek, waarin de 

vragenlijsten de Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach, 1991a; Nederlandse versie 

Verhulst, Van der Ende, & Koot, 1996) en de Teacher’s Report Form (TRF; Achenbach, 1991b; 

Nederlandse versie Verhulst, Van der Ende, & Koot, 1997) werden gebruikt om het internaliserend 

en externaliserend probleemgedrag te meten, wees uit dat 50% van de jeugdigen met matige tot 

lichte verstandelijke beperkingen een totale probleemscore hadden in het klinisch gebied 

tegenover 18% van de jeugdigen zonder een verstandelijke beperking (Dekker et al., 2002). 

Douma et al. (2006) vonden daarnaast dat jongens met een IQ tussen de 60 en 80 hoger scoorden 

op de CBCL/TRF items van antisociaal en delinquent gedrag dan jongens met een IQ hoger dan 

80; 25,2% gaf aan fysieke agressie te gebruiken (versus 16,2%), 16,7% gaf aan te stelen (versus 

8,6%) en 18% gaf aan andermans eigendom te vernielen (versus 11,2%). 

Naast de constatering dat bij jeugdigen met LVB veel meer psychosociale problematiek 

voorkomt dan bij jeugdigen zonder LVB stellen Van Nieuwenhuijzen et al. (2006a) dat deze groep 

tevens een groter risico loopt om psychiatrische stoornissen, emotionele en gedragsproblemen en 
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delinquent gedrag op latere leeftijd te ontwikkelen. Zo is bijvoorbeeld in longitudinaal onderzoek 

aangetoond dat een IQ onder de 85 op jongere leeftijd een voorspeller is van schizofrenie (David, 

Malmberg, Brandt, Allebeck, & Lewis, 1997; Isohanni, Jarvelin, Nieminen, Jones, Rantakallio, 

Jokelainen, & Isohanni, 1998; Reichenberg, Weiser, Rapp, Rabinowitz, Caspi, Schmeidler, 

Knobler, Lubin, Nahon, Harvey, & Davidson, 2005 in Van Nieuwenhuijzen et al., 2006a), 

persoonlijkheidsstoornissen, middelenmisbruik, depressieve stoornissen en angststoornissen op 

latere leeftijd (Isohanni et al., 1998 in Van Nieuwenhuijzen et al., 2006a).

Sociale informatieverwerking en gedragsproblemen bij kinderen met LVB

Onder de vele mogelijke oorzaken van deze veelvoorkomende psychosociale problemen bij 

kinderen met LVB lijkt een afwijkende sociale informatieverwerking een belangrijke rol te spelen.

Het model van sociale informatieverwerking (SIP-model) van Crick en Dodge (1994) geeft inzicht 

in het ontstaan van een afwijkende sociale informatieverwerking. In het model (zie figuur 1) wordt 

uiteengezet volgens welke volgorde van sociaal cognitieve processen sociale informatie moet 

worden verwerkt om tot een adequate reactie te komen in een bepaalde sociale situatie. 

Figuur 1 Het model van sociale informatieverwerking van Crick en Dodge, 1994
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Allereerst vindt het proces van waarnemen van interne en externe prikkels plaats; het 

ervaren van een verhoogde hartslag (intern) of het zien van een bepaalde gezichtsuitdrukking 

(extern). Daarna volgt het proces van interpreteren; aan de waargenomen prikkels worden 

oorzaken en/of betekenissen toegekend. De volgende stap is het proces van doelen stellen; de 

gewenste uitkomst van de situatie wordt gedefinieerd. De vierde stap is het proces van reacties 

genereren; verschillende reactiemogelijkheden worden bedacht om de gewenste uitkomst te 

behalen. In de vijfde stap vindt het proces van reacties selecteren plaats; uit de verschillende 

reactiemogelijkheden wordt een reactie gekozen, nadat de reactiemogelijkheden zijn geëvalueerd 

op basis van de verwachte uitkomsten van de reacties en het eigen vermogen om de reacties uit te 

kunnen voeren. Tot slot wordt in de zesde stap de gekozen reactie uitgevoerd. Een database, 

bestaande uit opgeslagen ervaringen van sociale situaties in de vorm van sociale schema's, 

beïnvloedt het verloop van elk proces van sociale informatieverwerking (Crick & Dodge, 1994). 

Een storing in een van deze processen leidt tot storingen in de daaropvolgende processen. 

Op die manier ontstaat een afwijkende sociale informatieverwerking, wat leidt tot verstoord ofwel 

problematisch gedrag. Zo kan een externe prikkel als 'een duw in de rug' adequaat worden 

waargenomen, maar verkeerd worden geïnterpreteerd (‘de duw was bedoeld om mij pijn te doen’ 

in plaats van ‘de duw was een ongelukje’), zodat in de volgende processen bijvoorbeeld 'een duw 

terug' als de beste reactie voor de gewenste uitkomst (‘die ander moet ook pijn hebben’) wordt 

gekozen en er een ruzie ontstaat. De storing die hier optreedt in het proces van interpreteren wordt 

‘vijandige intentietoekenning’ genoemd en houdt ‘het overschatten van vijandige bedoelingen bij 

anderen’ in (Orobio de Castro, Veerman, Koops, Bosch & Monshouwer, 2002). Andere storingen 

die de kans op externaliserend probleemgedrag vergoten zijn: het selectief waarnemen van 

vijandige prikkels, het snel beschikken over en positief evalueren van agressieve 

reactiemogelijkheden en het niet of beperkt beschikken over niet-agressieve, assertieve reacties 

(Crick & Dodge, 1994; Dodge, 1986 in Dodge & Pettit, 2003). Het verband tussen deze storingen 

in de sociale informatieverwerking en het agressieve gedrag van kinderen zonder LVB is door 

verschillende onderzoekers meerdere keren aangetoond (Dodge, Pettit, McClaskey & Brown, 

1986; Gouze, 1987; Dodge & Frame, 1982; Waas, 1988; Asarnow & Callan, 1985 in Dodge & 

Pettit, 2003). Er bestaan een aantal onderzoeken waarin hetzelfde verband specifiek voor kinderen 

met LVB is onderzocht (Leffert & Siperstein, 1996; Van Nieuwenhijzen et al., 2004; Van 

Nieuwenhijzen et al., 2005; Van Nieuwenhijzen et al., 2006b). In een onderzoek van Leffert en 

Siperstein (1996), waarin kinderen met LVB met en zonder gedragsproblemen werden vergeleken, 

werd een positieve relatie gevonden tussen het toekennen van vijandige intenties en het agressieve 

gedrag en tussen het genereren van agressieve reacties en het agressieve gedrag. De groep 

kinderen met LVB en gedragsproblemen kenden dus meer vijandige intenties toe en genereerden 

7



meer agressieve reacties dan de groep kinderen met LVB zonder gedragsproblemen. Van 

Nieuwenhuijzen et al. (2004, 2005, 2006b) vonden in hun onderzoeken naar de relatie tussen 

sociale informatieverwerking en externaliserend probleemgedrag bij kinderen met LVB zelfde 

resultaten. Voor het meten van de sociale informatieverwerking gebruikten Van Nieuwenhuijzen et 

al. (2004, 2005, 2006b) een speciaal voor kinderen met LVB gereviseerde versie van de Social 

Problem Solving Test (SPT, Sociale Probleem oplossings Test; Cuperus, 1997; Matthys, Cuperus, 

& Van Engeland, 1999): de SPT-MLK (Sociale Probleem oplossings Test voor kinderen met LVB; 

Van Nieuwenhuijzen, Bijman, Lamberix, Wijnroks, & Matthys, 2001). De SPT-MLK (Van 

Nieuwenhuijzen et al., 2001) bestaat uit vijf videofragmenten. In elk fragment komt een sociaal 

probleem voor waar volgens een gestructureerd interview vragen over worden gesteld om de 

verschillende stappen van het SIP-model van Crick en Dodge (1994) na te gaan. Het agressieve 

gedrag werd steeds gemeten met de CBCL (Achenbach, 1991a; Nederlandse versie Verhulst et al., 

1996) en/of de TRF (Achenbach, 1991b; Nederlandse versie Verhulst et al., 1997) door 

respectievelijk de ouders en de leerkracht ingevuld. In het onderzoek van Van Nieuwenhuijzen et 

al. (2004) werden 56 kinderen met LVB betrokken (gemiddelde leeftijd 11,3 jaar), waarvan er 24 

wel en 32 geen externaliserend probleemgedrag vertoonden. De kinderen met LVB en 

gedragsproblemen genereerden meer agressieve reacties dan de kinderen met LVB zonder 

gedragsproblemen. In het onderzoek van Van Nieuwenhuijzen et al. (2005) werden zowel kinderen 

met LVB (56) als kinderen zonder LVB (31) betrokken (gemiddelde leeftijd 11,5/11,9 jaar). De 

groep kinderen met LVB vertoonde meer externaliserend probleemgedrag en genereerde eveneens 

meer agressieve reacties. Het onderzoek van Van Nieuwenhuijzen et al. (2006b), waarin 130 

kinderen met LVB (gemiddelde leeftijd 12,4 jaar) waren betrokken, wees uit dat het agressieve 

gedrag van kinderen met LVB gerelateerd was aan storingen in de processen van waarnemen, 

interpreteren en genereren van reacties. Een andere bevinding van datzelfde onderzoek was dat het 

agressieve gedrag van kinderen met LVB door minder stappen van het SIP-model kon worden 

verklaard. Er bleek een direct verband te zijn tussen de vierde stap (het genereren van reacties) en 

hun agressieve gedrag; de vijfde stap (het selecteren van reacties) bleek overbodig. 

Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen met LVB en gedragsproblemen 

voornamelijk storingen in de processen van interpreteren en reacties genereren laten zien; elk 

(bovengenoemd) onderzoek wijst uit dat kinderen met LVB en gedragsproblemen meer vijandige 

intenties toekennen en/of meer agressieve reacties genereren dan kinderen met LVB zonder 

gedragsproblemen of kinderen zonder LVB. 

Oorzaken ontstaan afwijkende sociale informatieverwerking bij kinderen met LVB

De resultaten van het onderzoek zijn volgens Van Nieuwenhuijzen et al. (2006b) enerzijds te 
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verklaren aan de hand van de beperkte cognitieve capaciteiten van kinderen met LVB. Juist de 

cognitieve capaciteiten die nodig zijn voor het verwerken van sociale informatie (selectieve en 

volgehouden aandacht, oorzaak-gevolg denken, plannen, metacognitie) zijn bij kinderen met LVB 

beperkt ontwikkeld (Masi, Marcheschi & Pfanner, 1998; Waldman, 1996 in Van Nieuwenhuijzen 

et al., 2006a). Hun moeite met het nadenken over en vergelijken en evalueren van verschillende 

reacties verklaart dan ook dat de vijfde stap van het SIP-model (het selecteren van reacties) bij 

kinderen met LVB niet of nauwelijks aan bod komt en daarom ook niet nodig is voor het verklaren 

van hun agressieve gedrag. Ze voeren direct de eerste gegenereerde reactie uit en komen niet toe 

aan de evaluatie van alternatieve reacties. 

Anderzijds ontstaat een afwijkende sociale informatieverwerking mogelijk door bepaalde 

invloeden vanuit de omgeving (sociale ervaringen) (Van Nieuwenhuijzen et al., 2006a; Crick & 

Dodge, 1994). Onderzoek bij kinderen zonder LVB heeft aangetoond dat storingen in het SIP-

model die leiden tot externaliserend probleemgedrag ontstaan door een harde of restrictieve 

opvoedingsstijl en afwijzing door leeftijdgenoten (Runions & Keating, 2007; Haskett & 

Willoughby, 2006; Heidgerken, Hughes, Cavell & Willson, 2004; Dodge & Pettit, 2003; Gomez, 

Gomez, DeMello & Tallent, 2001; Weiss, Dodge, Bates & Pettit, 1992; Nelson & Coyne, 2009). 

Kenmerkend voor de zojuist genoemde opvoedingsstijlen is dat de ouders (te) veel controle 

uitoefenen op hun kinderen en vaak fysiek geweld gebruiken om hun kind te straffen. Het fysieke 

geweld slaat soms door in fysiek misbruik, wat ook vaak wordt genoemd als voorspeller van een 

afwijkende sociale informatieverwerking (Dodge & Pettit, 2003; Weiss et al., 1992). De database 

van kinderen die opgroeien onder deze gewelddadige omstandigheden bestaat grotendeels uit 

gewelddadige (sociale) ervaringen. Samen vormen deze ervaringen een 'model van agressie', 

waardoor het voor kinderen sneller en gemakkelijker is agressieve reacties te genereren (Runions 

& Keating, 2007). Daarnaast hebben kinderen van (fysiek) agressieve ouders geen of nauwelijks 

andere dan agressieve reactiemogelijkheden geleerd. Door het snel en (bijna) alleen beschikken 

over agressieve reacties vertonen deze kinderen vaak agressief gedrag in sociale situaties (Crick & 

Dodge, 1994). Volgens een onderzoek van Heidgerken et al. (2004) zijn kinderen van (fysiek) 

agressieve ouders meer geneigd vijandige doelen na te streven en verwachten zij dat agressief 

gedrag meer positieve consequenties heeft. Heidgerken et al. (2004) vonden als gevolg hiervan een 

toename in het toekennen van vijandige intenties en het selecteren van agressieve reacties. Gomez 

et al. (2001) vonden deze zelfde toename wanneer kinderen (te) veel controle/discipline en (te) 

weinig steun/betrokkenheid van hun moeder ervaarden. In een onderzoek van Nelson en Coyne 

(2009) nam de vijandige intentietoekenning bij jongens toe als hun vader meer psychologische 

controle (het kind liefde ontzeggen of een schuldgevoel geven) op hen uitoefende. Bij de meisjes 

in dit onderzoek nam de vijandige intentietoekenning toe als hun vader meer gebruik maakte van 
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fysieke straffen. Wanneer hun vader meer autoritatief opvoedgedrag (warmte/betrokkenheid) 

vertoonde nam zowel bij de jongens als de meisjes het aantal vijandige intentietoekenningen af. 

De verschillende onderzoeken wijzen uit dat opvoedgedrag, welke gekenmerkt wordt door 

veel controle, (fysiek) agressief gedrag en weinig betrokkenheid, van invloed is op de sociale 

informatieverwerking van kinderen zonder LVB. De storingen die optreden als gevolg van dit 

opvoedgedrag (vijandige intentietoekenning en agressieve reactiegeneratie) werden eerder 

genoemd in relatie tot het agressieve gedrag van kinderen met LVB. Het verband tussen 

opvoedgedrag en de sociale informatieverwerking van kinderen met LVB is echter nog niet 

onderzocht. Hieronder volgt een korte studie naar wat bekend is over het opvoedgedrag van ouders 

van kinderen met LVB. 

Opvoedgedrag van ouders van kinderen met LVB

Specifiek onderzoek gericht op het opvoedgedrag van ouders van kinderen met LVB bestaat niet. 

De mate waarin ouders stress ervaren in het opvoeden van een kind met een verstandelijke 

beperking is wel onderzocht; ouders van kinderen met een verstandelijke beperking (uiteenlopend 

van licht tot diep) rapporteren meer stress dan ouders met kinderen zonder een verstandelijke 

beperking (Friedrich & Friedrich, 1981; Dyson, 1991; Orr et al., 1993; Fidler et al., 2000; Hauser-

Cram et al., 2001; Baker et al., 2003 en Emerson, 2003 in Neece & Baker, 2008). Onder de ouders 

van kinderen met een verstandelijke beperking lijkt de mate van stress afhankelijk te zijn van de 

hoeveelheid gedragsproblemen en sociale vaardigheden van hun kind (Neece & Baker, 2008). 

Neece en Baker (2008) vonden een hogere mate van stress onder moeders van kinderen met een 

verstandelijke beperking als er bij hun kind sprake was van een combinatie van veel 

gedragsproblemen en weinig sociale vaardigheden. 

Het ervaren van stress in de opvoeding kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit 

van opvoeden. In verschillende onderzoeken is aangetoond dat een hoge mate van stress tot meer 

autoritair-autocratisch opvoedgedrag en tot minder autoritatief opvoedgedrag leidt (Crawford & 

Manassis, 2001; Creasey & Reese, 1996; Crnic & Greenberg, 1987; Karras et al., 2003; 

Pinderhuges et al., 2000; Rodriguez & Green, 1996; Rubin et al., 1995 in Anthony, Anthony, 

Glanville, Naiman, Waanders & Shaffer, 2005; Baker & Heller, 1996). Autoritair-autocratisch 

opvoedgedrag houdt onder andere in dat ouders veel controle uitoefenen op hun kinderen om 

bepaald gewenst gedrag te bewerkstelligen en daarbij bij voorkeur gebruik maken van straffende 

maatregelen. Daarnaast is een weinig betrokken houding kenmerkend voor autoritaire opvoeders 

(Baumrind, 1966). Deze kenmerken van autoritair opvoedgedrag komen overeen met het 

opvoedgedrag dat storingen veroorzaakt in de sociale informatieverwerking van kinderen zonder 

LVB. Voor ouders van kinderen met LVB is de kans groot dat zij, door de (hoge mate van) stress 
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die zij ervaren in de opvoeding, een meer autoritaire opvoedingsstijl hanteren. Net als bij kinderen 

zonder LVB zou dit opvoedgedrag kunnen leiden tot meer vijandige intentietoekenningen en meer 

agressieve reacties bij hun kinderen met LVB. Deze storingen in de sociale informatieverwerking 

zouden op hun beurt het externaliserend probleemgedrag van deze kinderen kunnen verklaren. De 

veronderstellingen die hier worden genoemd over de mogelijke verbanden tussen opvoedgedrag, 

sociale informatieverwerking en gedragsproblemen bij kinderen met LVB zijn in huidig onderzoek 

onderzocht. 

Huidig onderzoek: vraagstelling en hypothesen

Huidig onderzoek heeft tot doel de volgende vraag te beantwoorden: 

Is het opvoedgedrag van ouders door het effect op de sociale informatieverwerking van kinderen 

met LVB  een verklaring voor het externaliserend probleemgedrag van deze kinderen?

Op basis van de beschreven literatuur zijn de volgende bijbehorende hypothesen opgesteld:

1. Er is een positief verband tussen autoritair opvoedgedrag en externaliserend 

probleemgedrag.

2. Er is een positief verband tussen de mate van vijandige intentietoekenningen en 

externaliserend probleemgedrag.

3. Er is een positief verband tussen de mate van agressieve reactiegeneratie en 

externaliserend probleemgedrag.

4. Er is een positief verband tussen autoritair opvoedgedrag en mate van vijandige 

intentietoekenningen.

5. Er is een positief verband tussen autoritair opvoedgedrag en mate van agressieve 

reactiegeneratie.

6. Er is een positief verband tussen autoritair opvoedgedrag, de mate van vijandige 

intentietoekenningen en agressieve reactiegeneratie en externaliserend probleemgedrag.

Huidig onderzoek heeft zich op de volgende aspecten van autoritair opvoedgedrag gericht: veel 

controle, gebruik van fysieke straffen en weinig betrokkenheid. 
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Methoden

Achtergrond van het onderzoek

Huidig onderzoek maakt deel uit van een drie jaar durend onderzoek naar de effectiviteit van de 

training 'Samen Stevig Staan'; een gecombineerde kind- en oudertraining voor kinderen met LVB 

en ernstige gedragsproblematiek en hun ouders. De data die in huidig onderzoek worden gebruikt 

zijn het resultaat van de voormeting die begin 2009 heeft plaatsgevonden. 

Deelnemers

In totaal namen 48 kinderen met LVB en gedragsproblemen samen met hun ouder(s)/verzorger(s) 

deel aan het onderzoek. De kinderen waren geworven via verschillende instellingen van de 

Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC-LVG); een samenwerkingsverband van 

instellingen voor behandeling van kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking en 

ernstige gedragsproblematiek. Het IQ van de kinderen viel binnen de range van 55 tot 85. Bij de 

voorselectie scoorden de kinderen in het 90ste percentiel op de totaalschaal 'externaliserend 

probleemgedrag' van de CBCL. De kinderen waren in de leeftijd van tien tot zestien jaar; de 

gemiddelde leeftijd was 12,71 jaar (SD=1.785). Van de 48 kinderen waren er 32 jongens (69,6%) 

en 16 meisjes (30,4 %). Van de ouder(s)/verzorger(s) waren voornamelijk de moeders betrokken 

bij de oudermeting van het onderzoek (58,3%). In tabel 1 wordt de burgerlijke staat van de 

ouder(s)/verzorger(s) betrokken bij het onderzoek weergegeven. Zoals blijkt uit tabel 1 is een 

meerderheid van de ouder(s)/verzorger(s) gescheiden. In tabel 2 wordt de hoogst afgeronde 

opleiding van de vader en moeder in het gezin weergegeven. De meest voorkomende hoogst 

afgeronde opleiding van de vader in het gezin is het basisonderwijs; de meest voorkomende hoogst 

afgeronde opleiding van de moeder in het gezin is het lager beroepsonderwijs, lager economisch 

en administratief onderwijs en de lagere technische school. In huidig onderzoek zijn, vanwege 

ontbrekende resultaten door onvolledige afname, de resultaten van 40 kinderen en hun 

ouder(s)/verzorger(s) gebruikt. 

Tabel 1 Burgerlijke staat

Burgerlijke staat Percentage ouder(s)/verzorger(s)
gescheiden 31,2%
getrouwd 18,8%
alleenstaand 16,7%
samenwonend 12,5%
getrouwd met nieuwe partner 2%
samenwonend met nieuwe partner 6,2%
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Tabel 2 Hoogst afgeronde opleiding vader/moeder in gezin

Hoogst afgeronde opleiding vader/moeder in gezin Percentage 
vader

Percentage
moeder

Basisonderwijs 20,8% 22,9%
Speciaal basisonderwijs 2,1% -
Voortgezet speciaal basisonderwijs 2,1% -
Lager beroepsonderwijs/lager economisch en administratief 
onderwijs/lagere technische school

16,7% 31,2%

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 4,2% 6,2%
Middelbaar beroepsonderwijs/middelbaar economisch en 
administratief onderwijs/middelbare technische school

6,2% 18,8%

Hoger algemeen voortgezet onderwijs 2,1% -
Hoger beroepsonderwijs 8,3% -
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2,1% 2,1%
Wetenschappelijk onderwijs 2,1% -

Meetinstrumenten

Externaliserend probleemgedrag

Voor elk kind werd door de ouder(s)/verzorger(s) de Nederlandse versie van de Child Behavior 

Checklist (CBCL; Achenbach, 1991a; Nederlandse versie Verhulst et al., 1996) ingevuld. 

Onderzoek heeft aangetoond dat de Nederlandse versie van de CBCL een betrouwbaar en valide 

meetinstrument is voor de algemene populatie (Verhulst et al., 1997 in van Nieuwenhuijzen et al., 

2006) en voor kinderen met LVB (Dekker et al., 2002 in van Nieuwenhuijzen et al., 2006 ). 

Opgemerkt moet worden dat alleen de items behorend bij de probleemschalen ‘agressief gedrag’ 

en ‘grensoverschrijdend gedrag’ werden afgenomen. Deze schalen meten samen het 

externaliserend probleemgedrag van het kind en bestaan uit 35 items. De ouder(s)/verzorger(s) 

konden door middel van een keuze uit drie antwoordmogelijkheden (helemaal niet, beetje/soms, 

duidelijk/vaak) aangeven hoe vaak het gedrag dat in het betreffende item werd genoemd (bv. mokt 

veel, maakt veel ruzie, vernielt spullen van anderen) in de afgelopen twee maanden bij hun kind 

was voorgekomen. De antwoordmogelijkheden werden als volgt gescoord: 'helemaal niet' =0, 

'beetje/soms' =1, 'duidelijk/vaak' = 2. Cronbach’s alpha voor deze schalen was 0.89. Een 

cronbach's alpha > 0.50 houdt in dat de schaal betrouwbaar is. Het totaal van de ruwe scores op de 

CBCL is gebruikt als maat voor het externaliserend probleemgedrag. 

Sociale informatieverwerking

Voor het meten van de vijandige intentietoekenning (het proces van interpreteren) en de agressieve 
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reactiegeneratie (het proces van reacties genereren) uit het SIP-model werd de SPT-MLK (Sociale  

Probleem oplossings Test voor kinderen met LVB; Van Nieuwenhuijzen et al., 2001) gebruikt: een 

speciaal voor kinderen met LVB gereviseerde versie van de Social Problem Solving Test (Sociale  

Probleem oplossings Test; Cuperus, 1997; Matthys et al., 1999). De SPT-MLK (Van 

Nieuwenhuijzen et al., 2001) bestaat uit vijf videofragmenten, waar volgens een gestructureerd 

interview vragen over worden gesteld om de verschillende stappen van het SIP-model na te gaan. 

In elk van de vijf videofragmenten wordt door kinderen een situatie geacteerd waarin een van hen 

wordt benadeeld. De acterende kinderen, de situaties en de manier waarop een van de personen 

wordt benadeeld zijn per fragment verschillend. Onderzoek heeft uitgewezen dat de vijf 

videofragmenten van de SPT- MLK een en dezelfde factor, namelijk 'benadeeld worden', meten 

(Matthys, Maassen, Cuperus, & van Engeland, 2001 in van Nieuwenhuijzen et al., 2006b). Elk 

videofragment bestaat uit twee delen; in het eerste deel wordt de probleemsituatie laten zien, in het 

tweede deel worden de verschillende reactiemogelijkheden (assertief, agressief en submissief) van 

de benadeelde persoon getoond. 

Voorafgaand aan elk videofragment werd aan de deelnemers gevraagd zich met de 

benadeelde persoon (de hoofdpersoon van het fragment) te identificeren. Allereerst werd de 

probleemsituatie (het eerste deel) getoond. Vervolgens volgden een aantal vragen om de 

verschillende stappen van sociale informatieverwerking te kunnen meten: 1.'wat gebeurde er?', 

proces van encoderen; 2.'wat is het probleem?', proces van interpreteren (probleemherkenning); 

3.'gebeurde het expres of per ongeluk?', proces van interpreteren (causale attributie); 4.'waaraan 

kun je dit zien?' enocoderen intentie; 5.'hoe zou jij je voelen als je werd [probleemsituatie]', 

emoties; 6.'wat zou jij doen als je werd [probleemsituatie]?', proces van reacties genereren (eerste 

spontane reactie); 7.'waarom zou je dat doen?', doelen verduidelijking; 8a-c.'wat zou je nog meer 

kunnen doen (dat jij normaal, of in het echt, niet zou doen/eigenlijk niet mag)?', proces van 

reacties genereren. Daarna werden de drie reactiemogelijkheden (het tweede deel) laten zien. Elke 

reactie werd gevolgd door de vragen; 9a/10a/11a.'vind je dit handig om te doen?' en 

9b/10b/11b.'zie jij jezelf ook zo doen als jij wordt [probleemsituatie]', proces van reacties 

selecteren (evaluatie van verwachte uitkomsten en eigen vermogen). Als laatste werd gevraagd 

welk van de drie reactiemogelijkheden zij het beste vonden (vraag 12). De antwoorden van de 

deelnemers op de open vragen werden letterlijk door de testleiders genoteerd. 

Om de vijandige intentietoekenning te meten richtte huidig onderzoek zich op de 

antwoorden van de kinderen op vraag 3. De antwoorden op vraag 3 werden als volgt gescoord: 

‘weet het niet’ = 0, ‘expres’ =1, ‘per ongeluk’ =2. De schaal ‘vijandige intentietoekenning’ 

ontstond door alle keren dat de kinderen met ‘expres’ hadden geantwoord bij elkaar op te tellen. 

Om de agressieve reactiegeneratie te meten richtte huidig onderzoek zich op de antwoorden van de 
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kinderen op vraag 6 en 8a. De antwoorden op vraag 6 en 8a werden als volgt gescoord: 

‘assertief/pro-sociaal’ =1 (erover praten, vrede/vrienden maken), ‘agressief/anti-sociaal’ =2 

(terugschelden, boos worden), ‘submissief/passief’ =3 (gewoon toelaten, niets), ‘gekozen 

gecontroleerde emotie’ =4 (er niets van aantrekken, doorlopen en iets leuks gaan doen), ‘autoriteit 

om hulp vragen’ =5 (hulp vragen/halen, naar de meester). De schaal ‘agressieve reactiegeneratie’ 

ontstond door alle keren dat de kinderen met een ‘agressief/antisociaal’ hadden geantwoord bij 

elkaar op te tellen. 

Autoritair opvoedgedrag

Het (autoritair) opvoedgedrag van de ouders werd gemeten middels een vragenlijst die bestond uit 

een samenvoeging van items uit de Schaal Ouderlijk Gedrag (SOG; Van Leeuwen, 1999) en de 

Alabama Parenting Questionnaire (APQ; Frick, 1991). Door samenvoeging van de items 

ontstonden de volgende schalen: positief ouderlijk gedrag/betrokkenheid, regels, monitoring, 

(in)consistente discipline, straffen/discipline en hard straffen/negeren. De vragenlijst werd door 

zowel de ouder(s)/verzorger(s) als de kinderen ingevuld. Zij konden daarbij kiezen uit vijf 

verschillende antwoordmogelijkheden uiteenlopend van 'nooit' (score 0) tot 'altijd' (score 4). De 

ouder- en kindversie van de vragenlijst verschilden van elkaar in het aantal items (58 items versus 

56 items) en in de formulering van de items ('U prijst uw kind als hij/zij zich goed gedraagt' versus 

'Als ik mij goed gedraag, laten mijn ouders merken dat ze dat leuk vinden'). 

Om de controle van de ouders te meten werden de schalen 'monitoring' en '(in)consistente 

discipline' gebruikt. De schaal 'monitoring' door de ouders ingevuld bestond uit 9 items met een 

cronbach's alpha van 0.66. De schaal '(in)consistente discipline' door de ouders ingevuld bestond 

uit 9 items met een cronbach's alpha van 0.55. De schaal 'monitoring' door de kinderen ingevuld 

bestond uit 9 items  met een cronbach's alpha van 0.11. De schaal '(in)consistente discipline' door 

de kinderen ingevuld bestond uit 9 items met een cronbach's alpha van 0.51. Om het gebruik van 

fysieke straffen te meten werd een nieuwe schaal gemaakt bestaande uit items uit de schaal 

straffen/discipline en items uit de schaal hard straffen/negeren. Voor deze items was gekozen, 

omdat deze items betrekking hadden op een manier van straffen welke agressief en/of fysiek van 

aard was. Deze nieuwe schaal, 'hard straffen' genoemd, door de ouders ingevuld bestond uit 8 

items met een cronbach's alpha van 0.72. De schaal 'hard straffen' door de kinderen ingevuld 

bestond uit 7 items met een cronbach's alpha van 0.74. Om de betrokkenheid van de ouders te 

meten werd de schaal 'positief ouderlijk gedrag/betrokkenheid' gebruikt. De schaal 'positief 

ouderlijk gedrag/betrokkenheid' door de ouders ingevuld bestond uit 15 items met een cronbach's 

alpha van 0.82. De schaal 'positief ouderlijk gedrag/betrokkenheid' door de kinderen ingevuld 

bestond uit 15 items met een cronbach's alpha van 0.86. Alle schalen, behalve de schaal 
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'monitoring' door de kinderen ingevuld, zijn op basis van de bijbehorende cronbach's alpha 

betrouwbaar te noemen. Vanwege de lage betrouwbaarheid van de schaal 'monitoring' (door de 

kinderen ingevuld) zal deze niet mee worden genomen in de data analyse.

 

Procedure

De kind- en oudermetingen vonden plaats nadat de ouder(s)/verzorger(s) hiervoor toestemming 

hadden gegeven. De testen en vragenlijsten in de kind- en oudermeting werden allen afgenomen in 

het kader van het onderzoek naar de effectiviteit van de training 'Samen Stevig Staan'. Huidig 

onderzoek gebruikt de resultaten van een deel van deze testen en vragenlijsten. Een kindmeting 

bestond uit de afname van zes taken van de Amsterdamse Neurologische Taken (ANT), 

vervolgens de afname van algemene informatie (bv. middelengebruik), de SOG/APQ, de 

Normative Beliefs on Aggression Scale (NOBAGS) en als laatste de afname van de SPT-MLK. De 

kindmeting vond (individueel) plaats bij het kind op school of bij de instelling waar het kind (voor 

en) na schooltijd verbleef. De duur van de kindmeting was gemiddeld 2 uur. Na afloop van de 

meting mocht het kind een cadeautje uitkiezen. Een oudermeting bestond uit de afname van 

algemene informatie (bv. burgerlijke staat), de CBCL, de Strengths and Difficulties Questionnaire 

(SDQ), de Parent Daily Report (PDR), de APQ/SOG en drie schalen van de Nijmeegse Ouderlijke 

Stress Index (NOSI). De items van de verschillende vragenlijsten werden (in de meeste gevallen) 

voorgelezen door de onderzoeker. De ouder(s)/verzorger(s) werd vooraf aan elke vragenlijst 

verteld uit welke antwoordmogelijkheden zij konden kiezen. De oudermeting vond doorgaans bij 

de ouder(s)/verzorger(s) thuis plaats en nam gemiddeld 1,5 uur in beslag. Bij zowel de kind- als de 

oudermeting werd gevraagd naar hun verwachtingen van de training 'Samen Stevig Staan'. Tot slot 

werden ook door de leerkracht van het kind op school en de groepsleider van het kind op de 

instelling de Teacher Report Form (TRF) en CBCL ingevuld. Zij ontvingen deze vragenlijsten 

over de post en konden deze met bijgevoegde retourenvelop terugsturen. 

Data analyse

Om de mogelijke verbanden tussen het opvoedgedrag van de ouders, de sociale 

informatieverwerking van de kinderen met LVB en hun externaliserend probleemgedrag te meten 

werden de resultaten van de kind- en oudermetingen ingevoerd in het programma Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). In dit programma kunnen data worden gemaakt, verwerkt 

en geanalyseerd. Allereerst werden bivariate correlaties uitgevoerd tussen de verschillende schalen 

om de sterkte en richting van de verbanden tussen deze schalen te meten. Vervolgens werd een 

regressie uitgevoerd om het mediërende effect van sociale informatieverwerking tussen 

opvoedgedrag en externaliserend probleemgedrag te testen. 
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Resultaten

Beschrijvende statistieken

In tabel 3 wordt per schaal het aantal deelnemers (N), de minimale (Minimum), maximale 

(Maximum) en gemiddelde (Mean) score en de standaarddeviatie (Std. Deviation) weergegeven. 

Tabel 3 Weergave van aantal deelnemers, minimale, maximale en gemiddelde score en standaarddeviatie per 

schaal

Schaal N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Weinig monitoring volgens ouders 43 .00 1.89 .60 .53
Consistente discipline volgens ouders 43 .56 2.89 1.62 .48
Hard straffen volgens ouders 43 .00 1.75 .48 .40
Positief ouderlijk gedrag/betrokkenheid 
volgens ouders

43 .93 3.57 2.45 .57

Consistente discipline volgens kind 40 .89 2.67 1.74 .43
Hard straffen volgens kind 40 .00 2.25 .93 .66
Positief ouderlijk gedrag/betrokkenheid 
volgens kind

40 1 3.8 2.27 .73

Vijandige intentietoekenning 40 1 5 3.23 1.05
Agressieve reactiegeneratie 40 0 12 4.35 3.3
Externaliserend probleemgedrag volgens de 
ouders 

44 .23 1.51 .66 .29

N= aantal deelnemers, Minimum=minimale score, Maximum=maximale score, Mean=gemiddelde score,  
Std.Deviation=standaarddeviatie

Autoritair opvoedgedrag Voor de schalen met betrekking tot het autoritair opvoedgedrag van de 

ouders geldt hoe hoger de gemiddelde score hoe minder monitoring, hoe meer consistente 

discipline, hoe meer gebruik van harde straffen en hoe meer positief ouderlijk 

gedrag/betrokkenheid. Dit verklaart tevens de benaming van de schalen. Een gemiddelde score 

onder de 2 houdt in dat er benedengemiddeld (score 1) of laag (score 0) op de schaal wordt 

gescoord, een gemiddelde score boven de 2 houdt in dat er bovengemiddeld (score 3) of hoog 

(score 4) op de schaal wordt gescoord. Uit tabel 3 valt vervolgens op te maken dat de ouders 

aangeven dat er sprake is van veel monitoring en zowel de ouders als de kinderen aangeven dat er 

sprake is van middelmatige consistente discipline, weinig gebruik van harde straffen en veel 

positief ouderlijk gedrag/betrokkenheid. 

Sociale informatieverwerking De gemiddelde scores van de schalen vijandige intentietoekenning 

en agressieve reactiegeneratie geven het gemiddeld aantal keren aan dat een vijandige intentie 
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werd toegekend of een agressieve reactie werd gegenereerd. Een gemiddelde score van onder de 3 

geeft aan dat er weinig of geen vijandige intenties werden toegekend of agressieve reacties werden 

gegenereerd, een gemiddelde score van boven de 3 geeft aan dat er veel of altijd vijandige 

intenties werden toegekend of agressieve reacties werden gegenereerd. De gemiddelde scores uit 

tabel 3 geven aan dat er veel vijandige intenties werden toegekend (3,23) en veel agressieve 

reacties werden gegenereerd (4,35). Tabel 4 en 5 laten vervolgens zien dat er niet alleen veel 

vijandige intenties werden toegekend en veel agressieve reacties werden gegenereerd maar dat dit 

ook nog eens vaker gebeurde dan dat bijvoorbeeld een onschuldige intentie ('per ongeluk') werd 

toegekend of een assertieve/pro-sociale reactie werd gegenereerd. De hoogste gemiddelde scores 

zijn die van de schalen vijandige intentietoekenning en agressieve reactiegeneratie.

Tabel 4 Vergelijking van het gemiddeld aantal keer dat een vijandige intentie werd toegekend met andere 

intenties

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
SPT-MLK vraag 3 'expres' 40 1 5 3.23 1.05

SPT-MLK vraag 3 'per ongeluk 40 0 4 1.6 1.06

SPT-MLK vraag 3 'kan niet kiezen' 40 0 1 .05 .22

Tabel 5 Vergelijking van het gemiddeld aantal keer dat een agressieve reactie werd gegenereerd met andere 

reacties

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
SPT-MLK vraag 6 en 8a 'agressief/anti-
sociaal'

40 0 12 4.35 3.3

SPT-MLK vraag 6 en 8a 'assertief/pro-
sociaal

40 0 9 4.23 2.08

SPT-MLK vraag 6 en 8a 'submissief/passief' 40 0 5 1.68 1.47
SPT-MLK vraag 6 en 8a 'gekozen 
gecontroleerde emotie'

40 0 3 .65 .89

SPT-MLK vraag 6 en 8a 'autoriteit om hulp 
vragen' 

40 0 3 .58 .81

Externaliserend probleemgedrag De gemiddelde score van de schaal externaliserend 

probleemgedrag geeft aan hoe vaak de deelnemende kinderen aan het onderzoek in de afgelopen 

twee maanden agressief en grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Een gemiddelde score 

van 0 geeft aan dat zulk gedrag helemaal niet is voorgekomen, een gemiddelde score van 1 geeft 

aan dat zulk gedrag een beetje of soms voorkwam en een gemiddelde score van 2 geeft aan dat 

zulk gedrag duidelijk of vaak voorkwam. De gemiddelde score van .66 uit tabel 3 duidt aan dat de 
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ouders de afgelopen twee maanden heel weinig externaliserend probleemgedrag bij hun kind 

hebben gezien. 

Bivariate correlaties

In tabel 6 worden de bivariate correlatiecoëfficiënten weergegeven. De volgende (relevante) 

significante verbanden werden gevonden:

-tussen weinig monitoring volgens de ouders en externaliserend probleemgedrag volgens de 

ouders (r=.39; p <.05): hoe meer er sprake is van weinig monitoring (volgens de ouders), hoe meer 

externaliserende gedragsproblemen.

-tussen weinig monitoring volgens de ouders en agressieve reactiegeneratie (r=.38; p <.05): hoe 

meer er sprake is van weinig monitoring (volgens de ouders), hoe meer agressieve reacties worden 

gegenereerd. 

-tussen consistente discipline volgens de kinderen en vijandige intentietoekenning (r=.37; p <.05): 

hoe meer er sprake is van een consistente discipline (volgens de kinderen), hoe meer vijandige 

intenties worden toegekend. 

Tabel 6 Bivariate correlatiecoëfficienten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Weinig monitoring volgens ouders - .07 .32* -.25 -.41* .09 -.04 -.22 .38* .39*

2.Consistente discipline volgens ouders - .07 .22 -.05 -.25 .02 -.03 .17 .16

3.Hard straffen volgens ouders - -.05 -.28 .32 -.16 -.25 .12 .01

4.Positief ouderlijk gedrag/betrokkenheid 
volgens ouders

- .19 -.13 .31 -.08 -.14 .11

5.Consistente discipline volgens kind - .13 .02 .37* -.28 -.05

6.Hard straffen volgens kind - -.05 .11 .08 -.09

7.Positief ouderlijk gedrag/betrokkenheid 
volgens kind

- -.25 .09 .12

8.Vijandige intentietoekenning - -.11 .10

9.Agressieve reactiegeneratie - -.00

10.Externaliserend probleemgedrag volgens 
de ouders 

-

**. Correlatie is significant op het 0.01 level (2-tailed).
*. Correlatie is significant op het 0.05 level (2-tailed).

De verbanden tussen weinig monitoring en externaliserend probleemgedrag (r²=.15), weinig 

monitoring en agressieve reactiegeneratie (r²=.14) en consistente discipline en vijandige 

intentietoekenning (r²=.14) zijn op basis van hun verklaarde variantie niet sterk te noemen. Een 

regressie heeft niet meer plaatsgevonden, doordat er geen significant verband tussen een van de 

schalen van sociale informatieverwerking en externaliserend probleemgedrag werd gevonden. 
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Discussie

Beantwoording van de vraagstelling

Het doel van huidig onderzoek was het beantwoorden van de volgende vraag: 'Is het  

opvoedgedrag van ouders door het effect op de sociale informatieverwerking van kinderen met  

LVB  een verklaring voor het externaliserend probleemgedrag van deze kinderen?' Verschillende 

hypothesen werden getoetst om de onderlinge verbanden tussen opvoedgedrag, sociale 

informatieverwerking en externaliserend probleemgedrag na te gaan. 

Allereerst werd een positief verband tussen autoritair opvoedgedrag en externaliserend 

probleemgedrag verwacht. Uit de resultaten blijkt dat er alleen tussen weinig monitoring (volgens 

de ouders) en externaliserend probleemgedrag (volgens de ouders) een positief significant verband 

bestaat (r=.39; p <.05). De tweede en derde hypothese die werden gesteld hadden betrekking op 

het positieve verband tussen de mate van vijandige intentietoekenningen en externaliserend 

probleemgedrag en de mate van agressieve reactiegeneratie en externaliserend probleemgedrag. Er 

werd tussen geen van beide afwijkende vormen van sociale informatieverwerking en 

externaliserend probleemgedrag een verband gevonden. Het positieve verband dat werd verwacht 

tussen autoritair opvoedgedrag en mate van vijandige intentietoekenningen werd ook niet 

gevonden. Een positief verband tussen autoritair opvoedgedrag en mate van agressieve 

reactiegeneratie werd wel gevonden. Uit de resultaten blijkt dat er tussen weinig monitoring 

(volgens de ouders) en agressieve reactiegeneratie een positief significant verband bestaat (r=.38; 

p <.05). Dit betekent dat hoe meer er sprake is van weinig monitoring, hoe meer agressieve 

reacties worden gegenereerd. Daarnaast werd een positief significant verband gevonden tussen 

consistente discipline (volgens de kinderen) en vijandige intentietoekenningen (r=.37; p <.05). Dit 

houdt in dat hoe hoger de mate van consistente discipline is hoe meer vijandige intenties worden 

toegekend. Als laatste werd een positief verband tussen autoritair opvoedgedrag, vijandige 

intentietoekenningen/agressieve reactiegeneratie en externaliserend probleemgedrag verwacht. De 

regressie-analyse, die had moeten worden uitgevoerd om het mediërende effect van vijandige 

intentietoekenningen en/of agressieve reactiegeneratie te meten tussen autoritair opvoedgedrag en 

externaliserend probleemgedrag, heeft niet meer plaatsgevonden doordat eerder geen verband 

werd gevonden tussen een van beide vormen van een afwijkende sociale informatieverwerking en 

externaliserend probleemgedrag. 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het effect van 

opvoedgedrag op de sociale informatieverwerking van kinderen met LVB geen verklaring is voor 

het externaliserend probleemgedrag van deze kinderen. Een direct verband tussen opvoedgedrag, 

namelijk weinig monitoring, en externaliserend probleemgedrag leek wel te bestaan, evenals een 
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direct verband tussen weinig monitoring en agressieve reactiegeneratie en consistente discipline en 

vijandige intentietoekenningen. 

Onverwachte resultaten met betrekking tot monitoring

Aan het begin van het onderzoek werd gesteld dat een hoge mate van controle zowel invloed zou 

hebben op de sociale informatieverwerking van kinderen met LVB (meer vijandige 

intentietoekenningen en meer generatie van agressieve reacties) als op het externaliserend 

probleemgedrag van deze kinderen (meer externaliserende gedragsproblemen). In huidig 

onderzoek echter wordt een lage mate van controle in verband gebracht met een afwijkende 

sociale informatieverwerking en externaliserende gedragsproblemen. Dit blijkt uit de gevonden 

positieve verbanden tussen weinig monitoring en agressieve reactiegeneratie en tussen weinig 

monitoring en externaliserende gedragsproblemen. Weinig monitoring werd in huidig onderzoek 

gebruikt als maat voor een lage mate van controle. Evenzo werd veel monitoring geïnterpreteerd 

als een hoge mate van controle en had een negatief verband tussen weinig monitoring en sociale 

informatieverwerking en externaliserende gedragsproblemen wel aangesloten bij de 

verwachtingen. Dat zou namelijk inhouden dat hoe minder er sprake is van weinig monitoring (dus 

hoe meer er sprake is van veel monitoring) hoe meer er sprake is van vijandige 

intentietoekenningen, agressieve reacties en externaliserende gedragsproblemen. Uit de literatuur 

blijkt dat alleen overdreven veel monitoring beklemmend kan werken en tot externaliserend 

probleemgedrag kan leiden (Maccoby & Martin, 1983 in De Rycke & Van den Bergh, 2002). Het 

zou kunnen dat de items van de schaal 'weinig monitoring' niet in staat zijn deze extreem hoge 

mate van veel monitoring te meten. Dit zou dan tevens een verklaring kunnen zijn voor het 

onverwachte resultaat. Opgemerkt moet worden dat het gevonden verband, hoewel niet verwacht 

in huidig onderzoek, aansluit bij ander onderzoek naar het verband tussen weinig monitoring en 

externaliserend probleemgedrag (Barnes & Farell, 1992; Stattin & Kerr, 2000 in De Rycke & Van 

den Bergh, 2002).

Beperkingen

Weinig tot geen van de verwachte resultaten zijn gevonden en van de resultaten die zijn gevonden 

is het grootste deel onverwacht. Een aantal beperkingen van huidig onderzoek zullen worden 

genoemd om onder andere het uitblijven van de verwachte resultaten te kunnen verklaren.

In de eerste plaats blijkt dat de ouders van deze kinderen met LVB volgens de resultaten 

van de SOG/APQ (door zowel de ouders als kinderen ingevuld) weinig gebruik maken van harde 

straffen en veel positief ouderlijk gedrag/betrokkenheid vertonen. Daarnaast geven de ouders aan 

(zo blijkt uit de resultaten van de CBCL) dat hun kinderen de afgelopen twee maanden weinig 
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externaliserend probleemgedrag hebben laten zien. Bij weinig autoritair opvoedgedrag en weinig 

externaliserend probleemgedrag is het moeilijk hier een verband tussen te vinden. Het feit dat de 

ouders maar weinig externaliserend probleemgedrag rapporteren zou ook kunnen verklaren 

waarom er geen verband tussen vijandige intentietoekenningen en externaliserend probleemgedrag 

en agressieve reactiegeneratie en externaliserend probleemgedrag werd gevonden. De vraag rijst 

of de ouders werkelijk weinig autoritair opvoedgedrag vertonen, ofwel is de SOG/APQ naar 

waarheid ingevuld? Werden er misschien sociaal-wenselijke antwoorden gegeven? Aan de ene 

kant is dit goed mogelijk, omdat er toch best intieme vragen worden gesteld (bv. 'u geeft uw kind 

een klap met uw hand, wanneer hij/zij iets fout heeft gedaan' ) en de ouders en kinderen moeite 

kunnen hebben deze vragen eerlijk te beantwoorden. Ter bescherming van hun gezin of eigen 

persoon zouden ze op zo'n moment voor een meer algemeen geaccepteerd antwoord kunnen 

kiezen. Aan de andere kant moet worden opgemerkt dat de antwoorden van de ouders en kinderen 

op de verschillende schalen van de SOG/APQ redelijk overeen komen. Bij enorme verschillen zou 

twijfel over de sociaal-wenselijkheid van de antwoorden misschien meer gerechtvaardigd zijn. Wat 

opviel tijdens verschillende huisbezoeken was dat ouders eigenlijk best heel open waren over hun 

opvoedgedrag, ook over hun niet sociaal-wenselijk opvoedgedrag, maar tijdens het invullen van de 

vragenlijsten toch (naar beoordeling van de onderzoeker) meer gematigde antwoorden gaven. Als 

deze antwoorden niet het gevolg zijn van 'sociaal-wenselijk willen zijn', waar komen deze 

antwoorden dan vandaan? Zijn deze ouders soms niet in staat hun eigen opvoedgedrag goed in te 

schatten? En is dit het gevolg van het feit dat de meeste van deze ouders laag zijn opgeleid en 

weinig of minder kennis hebben over adequaat/verantwoord en inadequaat/onverantwoord 

opvoedgedrag dan ouders die hoog zijn opgeleid? Als dit zo is dan is het verkrijgen van informatie 

over (opvoed)gedrag middels vragenlijsten misschien niet de juiste methode bij deze groep 

mensen. Onder 'aandachtspunten en suggesties voor volgend onderzoek' wordt hier op 

teruggekomen. 

Een tweede beperking van het onderzoek is dat er geen vergelijkingsgroep bij het 

onderzoek is betrokken. Het was interessant geweest om de groep kinderen met LVB en 

gedragsproblemen en hun ouders te vergelijken met een groep kinderen met LVB zonder 

gedragsproblemen en hun ouders. Overeenkomsten en verschillen tussen deze groepen (in 

opvoedgedrag en sociale informatieverwerking) zouden meer inzicht kunnen geven in het ontstaan 

van de gedragsproblemen. Dit inzicht zou vervolgens weer bruikbaar kunnen zijn als 

aanknopingspunt voor verder onderzoek en voor de behandeling van deze gedragsproblemen. 

Een derde beperking van het onderzoek is dat met name de kindmeting veel aandacht en 

concentratie vergt en juist kinderen met LVB moeite hebben om een lange tijd achter elkaar 

gefocust te zijn. Gedurende de kindmeting merkten verschillende onderzoekers dat de kinderen 
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steeds ongeduriger en onrustiger werden, waardoor met name bij de SPT-MLK korte antwoorden 

werden gegeven of al snel 'weet niet’ werd gezegd bij de vragen waar iets meer denkwerk voor 

nodig was (bv 'wat zou je nog meer kunnen doen?'). Kun je dan nog wel stellen dat de SPT-MLK 

een goed beeld geeft van de sociale informatieverwerking van kinderen met LVB en 

gedragsproblemen? Enerzijds niet; het zou kunnen dat onder deze omstandigheden verschillende 

processen van sociale informatieverwerking niet goed kunnen worden gemeten. De kinderen 

kennen misschien nog wel meer assertieve of andere niet-agressieve reacties maar laten dit nu niet 

zien. Anderzijds wel; in het dagelijks leven zijn deze kinderen ook niet altijd vol aandacht en 

concentratie en moeten ze toch handelen in sociale (probleem)situaties. Zo gezien geeft de SPT-

MLK misschien juist een reëel beeld van de sociale informatieverwerking van kinderen met LVB 

en gedragsproblemen. Toch is het interessant om te onderzoeken of er wel of geen verschil is in 

antwoorden op de SPT-MLK wanneer deze wordt afgenomen op een moment dat de kinderen goed 

geconcentreerd zijn en op een moment dat zij niet goed geconcentreerd zijn. Ook dit inzicht zou 

bruikbaar kunnen zijn voor de behandeling van deze kinderen (bv. trainen van spanningsboog?).

Als laatste wordt het kleine databestand waarmee kon worden gewerkt (40 kinderen en hun 

ouders) als beperking van het onderzoek genoemd. In de onderzoeken waar de verbanden wel 

worden gevonden loopt het aantal deelnemers uiteen van 56 – 1364 (Van Nieuwenhuijzen et al., 

2004; Runions & Keating, 2007). Een groter aantal zou tot bijvoorbeeld meer spreiding van de 

gedragsproblemen kunnen leiden waardoor verbanden met externaliserend probleemgedrag wel 

gevonden zouden kunnen worden. Daarnaast zijn de resultaten van huidig onderzoek, door het 

kleine aantal deelnemers, niet te generaliseren naar de totale groep van kinderen met LVB en 

gedragsproblemen in Nederland. 

Aandachtspunten en suggesties voor volgend onderzoek 

Vanwege mogelijke sociaal-wenselijke antwoorden en/of het niet goed kunnen inschatten van het 

eigen opvoedgedrag door de ouders van de kinderen met LVB en gedragsproblemen werden 

vraagtekens gezet bij het afnemen van vragenlijsten om het opvoedgedrag vast te stellen. Om een 

meer betrouwbaar beeld van het opvoedgedrag te krijgen zou volgend onderzoek naast of in plaats 

van de afname van vragenlijsten observaties (binnenshuis) kunnen doen. In het meest gunstige 

geval zijn het camera's die het opvoedgedrag registreren, zodat de kans dat alsnog sociaal-

wenselijk opvoedgedrag wordt vertoond wordt verminderd. Voor het beoordelen van de 

geregistreerde beelden is het vervolgens belangrijk dat dit door meerdere onderzoekers wordt 

gedaan om de betrouwbaarheid van de beoordeling te vergroten. 

Daarnaast zou volgend onderzoek er goed aan doen er een vergelijkingsgroep bij te 

betrekken (van kinderen met LVB zonder gedragsproblemen en hun ouders) om meer inzicht te 

23



krijgen in het unieke beeld van het opvoedgedrag van ouders van kinderen met LVB en 

gedragsproblemen en van de sociale informatieverwerking van deze kinderen. 

Volgend onderzoek (met of zonder vergelijkingsgroep) zou tevens kunnen kijken naar de 

mate van stress die de ouders ervaren in de opvoeding en of dat verband heeft met de manier van 

opvoeden van de ouders of de gedragsproblemen van de kinderen. 

Als laatste zou volgend onderzoek naast het opvoedgedrag van ouders ook andere 

omgevingsinvloeden, zoals de mate van acceptatie door leeftijdsgenoten, kunnen nagaan als 

mogelijke oorzaak voor de afwijkende sociale informatieverwerking van kinderen met LVB en 

gedragsproblemen. 
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Appendix

Bijlage 1: CBCL
Voor elk kind werd door de ouder(s)/verzorger(s) de Nederlandse versie van de Child Behavior 

Checklist (CBCL; Achenbach, 1991a; Nederlandse versie Verhulst et al., 1996) ingevuld. 

Hieronder volgen de 35 items van de probleemschalen ‘agressief gedrag’ en ‘grensoverschrijdend 

gedrag’, die het externaliserend probleemgedrag meten. Per item waren drie 

antwoordmogelijkheden: helemaal niet, beetje/soms, duidelijk/vaak.

1. Maakt veel ruzie.

2. Mokt veel.

3. Wreed, pesterig, of gemeen tegen anderen. 

4. Eist veel aandacht op. 

5. Vernielt eigen spullen. 

6. Vernielt spullen van anderen. 

7. Is thuis ongehoorzaam. 

8. Is ongehoorzaam op school. 

9. Drinkt alcohol zonder dat zijn/haar ouders dat goed vinden. 

10. Achterdochtig.

11. Seksuele problemen (schrijf op)…….. 

12. Houdt zich niet aan de regels thuis, op school of ergens anders

13. Vecht veel. 

14. Gaat om met jongens/meisjes die in moeilijkheden raken.

15. Liegt of bedriegt. 

16. Loopt weg van huis. 

17. Valt mensen lichamelijk aan. 

18. Gaat liever om met oudere jongens/meisjes. 

19. Sticht branden. 

20. Vandalisme. 

21. Driftig/ driftbuien.

22. Denkt te veel aan seks. 

23. Steelt van huis. 

24. Rookt tabak. 

25. Koppig, stuurs of prikkelbaar. 

26. Stemming of gevoelens veranderen plotseling. 
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27. Gebruikt alcohol of drugs (geef aan): ……………………... 

28. Meer dan gewoon luidruchtig. 

29. Pest veel. 

30. Bedreigt mensen. 

31. Steelt buitenshuis. 

32. Spijbelt, blijft weg van school. 

33. Lijkt zich niet schuldig te voelen na zich misdragen te hebben. 

34. Vloekt of gebruikt vieze woorden. 

35. Schreeuwt of gilt veel.
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Bijlage 2: SPT-MLK
Voor het meten van de vijandige intentietoekenning (het proces van interpreteren) en de agressieve 

reactiegeneratie (het proces van reacties genereren) uit het SIP-model werd de SPT-MLK (Sociale  

Probleem oplossings Test voor kinderen met LVB; Van Nieuwenhuijzen et al., 2001) gebruikt: een 

speciaal voor kinderen met LVB gereviseerde versie van de Social Problem Solving Test (Sociale  

Probleem oplossings Test; Cuperus, 1997; Matthys et al., 1999). Hieronder volgt het 

gestructureerde interview dat bij de vijf videofragmenten werd afgenomen om de verschillende 

stappen in het SIP-model na te gaan. Huidig onderzoek richtte zich op de antwoorden van de 

kinderen op vraag 3 om de vijandige intentietoekenning te meten en op vraag 6 en 8a om de 

agressie reactiegeneratie te meten. 

Videofragment 1: Tikkertje

Dit filmpje gaat over drie jongens. Zij zijn tikkertje aan het spelen. Kijk maar goed. Let goed op 
de jongen met het rode t-shirt, we doen net alsof jij hem bent. Dus jij bent de jongen met het rode 
t-shirt.

***********
Filmpje 
(jongen met rode t-shirt aanwijzen: Dit is de jongen met het rode t-shirt, we doen net alsof jij dat 
bent. Hij speelt tikkertje met zijn vriendjes. Let goed op wat er met hem gebeurt.)
***********

Vragen
Vraag 1: Wat gebeurde er? 
(Als het nodig is 1 keer doorvragen: Wat kan je er nog meer over vertellen?) Noteer het antwoord 
letterlijk.  Als de deelnemer al  een intentie (per ongeluk of expres) noemt,  moet dit  genoteerd 
worden bij vraag 1 en kan vraag 3 overgeslagen worden. Het spontane antwoord is namelijk erg 
waardevol.
…………………………………………………………………………………………

Wordt het probleem de jongen wordt uitgescholden, niet gezien ga dan naar vraag 2. Wordt 
het probleem meteen benoemd, ga dan naar vraag 3.

Vraag 2: Er is in het filmpje een probleem te zien, kun jij me vertellen wat het probleem is? 
…………………………………………………………………………………………

Als het probleem de jongen wordt uitgescholden, nog niet gezien is dan kun je het probleem 
geven en naar vraag 3 gaan. 

Vraag 3: Gebeurde het expres of per ongeluk?
…………………………………………………………………………………………..

Vraag 4: Waaraan kun je dit zien?
…………………………………………………………………………………………..
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Vraag 5:  Hoe zou jij je voelen als je werd uitgescholden, zoals in het filmpje? Ik noem zo een  
gevoel, een emotie, en dan mag jij een getal noemen van 0 tot en met 5 over hoe sterk jij dat  
gevoel  zou hebben.  Je  mag het  getal  ook aanwijzen  op dit  papiertje.  (geef  de  deelnemer  het 
blaadje met de betekenissen van de getallen) 0 betekent helemaal niet, 1 betekent bijna niet, 2  
betekent een beetje, 3 betekent gemiddeld, 4 betekent erg en 5 betekent heel erg.  Omcirkel het 
antwoord van het kind.

A. Boos           0 1 2 3 4 5

B. Bang        0 1 2 3 4 5

C. Blij        0 1 2 3 4 5

D. Verdrietig   0 1 2 3 4 5

Vraag 6. Als jouw vriendje boos op je is en je zou uitschelden (net als de jongen in het filmpje),  
wat zou jij dan doen? 
..........................................................................................................................................

Vraag 7:  Waarom zou je doen wat je bij de vorige vraag antwoordde?  Wanneer nodig kan het 
antwoord op vraag 6 herhaald worden.
…………………………………………………………………………………………

Vraag 8.a. Je zei net dat je … zou doen (zie antwoord bij vraag 6). Wat zou je nog meer kunnen 
doen?
.........................................................................................................................................

Gaf de deelnemer assertieve en andere oplossingen (agressief of submissief), ga dan naar 
vraag 9.
Gaf de deelnemer enkel agressieve antwoorden, ga dan naar vraag 8.b.
Gaf de deelnemer enkel submissieve antwoorden, ga dan ook naar vraag 8.b

Gaf de deelnemer enkel assertieve antwoorden, ga dan naar vraag 8.c.

Vraag 8.b: Wat zou je nog meer kunnen doen, dat jij normaal, of in het echt, niet zou doen?
…………………………………………………………………………………………

Vraag 8.c: Wat zou je nog kunnen doen, dat eigenlijk niet mag?
…………………………………………………………………………………………

De jongen met het rode t-shirt gaat nu wat doen. Daar gaan we even naar kijken.
***********

RESPONS 1.

***********

Vraag 9. a. Vind je dit handig om te doen?
 b. Zie jij jezelf ook zo doen als je wordt uitgescholden?
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Nu gaat de jongen met het rode t-shirt iets anders doen. Daar gaan we even naar kijken.
***********

RESPONS 2.

***********

Vraag 10. a. Vind je dit handig om te doen?
b. Zie jij jezelf ook zo doen als je wordt uitgescholden?

Nu gaat de jongen met het rode t-shirt weer iets anders doen. Daar gaan we even naar kijken.
***********

RESPONS 3.

***********

Vraag 11. a. Vind je dit handig om te doen?
b. Zie jij jezelf ook zo doen als je wordt uitgescholden?

De jongen met het rode t-shirt deed iedere keer iets anders. Ik laat je dat nog een keer zien, maar 
nu achter elkaar. Daarna kies jij welke je de beste vindt.
***************

RESPONS 1, 2, 3

***************

Vraag 12. Welke manier vind jij de beste?

Videofragment 2: Voetballen

Dit filmpje gaat over drie jongens. Ze staan op een voetbalveld en willen gaan voetballen. Daar 
komen twee vriendjes aanlopen. Kijk maar goed. Let goed op de jongen met het rode t-shirt, we 
doen net alsof jij dat bent. Dus jij bent de jongen met het rode t-shirt.
********
Filmpje 
Let dus goed op deze (aanwijzen in filmpje) jongen met het rode t-shirt, we doen net alsof jij hem 
bent.
********

Vragen
Vraag 1: Wat gebeurde er? 
(Als het nodig is 1 keer doorvragen: Wat kan je er nog meer over vertellen?) Noteer het antwoord 
letterlijk.  Als de deelnemer al  een intentie (per ongeluk of expres) noemt,  moet dit  genoteerd 
worden bij vraag 1 en kan vraag 3 overgeslagen worden. Het spontane antwoord is namelijk erg 
waardevol.
…………………………………………………………………………………………
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Wordt het probleem de jongen wordt niet uitgekozen met voetballen/wordt buitengesloten 
niet gezien ga dan naar vraag 2. Wordt het probleem meteen benoemd, ga dan naar vraag 3.

Vraag 2: Er is in het filmpje een probleem te zien, kun jij me vertellen wat het probleem is? 
…………………………………………………………………………………………
Als het probleem de jongen wordt niet uitgekozen met voetballen/wordt buitengesloten, nog 
niet gezien is dan kun je het probleem geven en naar vraag 3 gaan. 

Vraag 3: Gebeurde het expres of per ongeluk?
…………………………………………………………………………………………..

Vraag 4: Waaraan kun je dit zien?
……………………………………………………………………………………………………

Vraag 5: Hoe zou jij je voelen als je niet werd uitgekozen met voetballen, zoals in het filmpje? Ik  
noem zo een gevoel, een emotie, en dan mag jij een getal noemen van 0 tot en met 5 over hoe sterk  
jij dat gevoel zou hebben. Je mag het getal ook aanwijzen op dit papiertje. (geef de deelnemer het 
blaadje met de betekenissen van de getallen) 0 betekent helemaal niet, 1 betekent bijna niet, 2  
betekent een beetje, 3 betekent gemiddeld, 4 betekent erg en 5 betekent heel erg.  Omcirkel het 
antwoord van het kind. 

A. Boos           0 1 2 3 4 5

B. Bang        0 1 2 3 4 5

C. Blij        0 1 2 3 4 5

D. Verdrietig   0 1 2 3 4 5

Vraag 6. Als jij niet wordt uitgekozen met voetballen (net als de jongen in het filmpje), wat zou jij  
dan doen? 

………………………………………………………………………………………….

Vraag 7: Waarom zou je doen wat je bij de vorige vraag antwoordde? Wanneer nodig kan het 
antwoord op vraag 6 herhaald worden.

…………………………………………………………………………………………

Vraag 8.a. Je zei net dat je …. zou doen (zie antwoord bij vraag 6). Wat zou je nog meer kunnen 
doen?
……………………………………………………………………………………………………...

Gaf de deelnemer assertieve en andere oplossingen (agressief of submissief), ga dan naar 
vraag 9.
Gaf de deelnemer enkel agressieve antwoorden, ga dan naar vraag 8.b.
Gaf de deelnemer enkel submissieve antwoorden, ga dan ook naar vraag 8.b

Gaf de deelnemer enkel assertieve antwoorden, ga dan naar vraag 8.c.
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Vraag 8.b: Wat zou je nog meer kunnen doen, dat jij normaal, of in het echt, niet zou doen?
…………………………………………………………………………………………

Vraag 8.c: Wat zou je nog kunnen doen, dat eigenlijk niet mag?
………………………………………………………………………………………

De jongen met het rode t-shirt gaat nu wat doen. Daar gaan we even naar kijken.
***********

RESPONS 1.

***********

Vraag 9. a. Vind je dit handig om te doen?
 b. Zie jij jezelf ook zo doen als je niet wordt uitgekozen?

Nu gaat de jongen met het rode t-shirt iets anders doen. Daar gaan we even naar kijken.
***********

RESPONS 2.

***********

Vraag 10. a. Vind je dit handig om te doen?
b. Zie jij jezelf ook zo doen als je niet wordt uitgekozen?

Nu gaat de jongen met het rode t-shirt weer iets anders doen. Daar gaan we even naar kijken.
***********

RESPONS 3.

***********

Vraag 11. a. Vind je dit handig om te doen?
b. Zie jij jezelf ook zo doen als je niet wordt uitgekozen?

De jongen met het rode t-shirt deed iedere keer iets anders. Ik laat je dat nog een keer zien, maar 
nu achter elkaar. Daarna kies jij welke je de beste vindt.
***************

RESPONS 1, 2, 3

***************

Vraag 12. Welke manier vind jij de beste?

Videofragment 3: Mens erger je niet

Dit filmpje gaat over drie jongens. Ze zijn een spelletje Mens-erger-je-niet aan het spelen. Kijk  
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maar goed. Let goed op de jongen met het groene hemd, we doen net alsof jij dat bent. Dus jij bent  
de jongen met het groene hemd.
**********
Filmpje 
Dit is de jongen met het groene hemd, we doen net alsof jij hem bent.
**********

Vragen
Vraag 1: Wat gebeurde er? 
(Als het nodig is 1 keer doorvragen: Wat kan je er nog meer over vertellen?) Noteer het antwoord 
letterlijk.  Als de deelnemer al  een intentie (per ongeluk of expres) noemt,  moet dit  genoteerd 
worden bij vraag 1 en kan vraag 3 overgeslagen worden. Het spontane antwoord is namelijk erg 
waardevol.
…………………………………………………………………………………………..

Wordt het probleem  de jongen wordt overgeslagen met mens-erger-je-niet, niet gezien ga 
dan naar vraag 2. Wordt het probleem meteen benoemd, ga dan naar vraag 3.

Vraag 2: Er is in het filmpje een probleem te zien, kun jij me vertellen wat het probleem is? 
…………………………………………………………………………………………

Als het probleem de jongen wordt overgeslagen, nog niet gezien is dan kun je het probleem 
geven en naar vraag 3 gaan. 

Vraag 3: Gebeurde het expres of per ongeluk?
…………………………………………………………………………………………

Vraag 4: Waaraan kun je dit zien?
……………………………………………………………………………………………………

Vraag 5:  Hoe zou jij  je voelen als jij  werd overgeslagen met mens-erger-je-niet  (of een ander 
spelletje),  zoals  in  het  filmpje? Ik  noem zo een gevoel,  een emotie,  en dan mag jij  een getal  
noemen van 0  tot  en  met  5  over  hoe  sterk  jij  dat  gevoel  zou  hebben.  Je  mag het  getal  ook 
aanwijzen op dit papiertje. (geef de deelnemer het blaadje met de betekenissen van de getallen) 0 
betekent  helemaal  niet,  1  betekent  bijna  niet,  2  betekent  een  beetje,  3  betekent  gemiddeld,  4  
betekent erg en 5 betekent heel erg. Omcirkel het antwoord van het kind. 

A. Boos           0 1 2 3 4 5

B. Bang        0 1 2 3 4 5

C. Blij        0 1 2 3 4 5

D. Verdrietig   0 1 2 3 4 5

Vraag 6. Als jij werd overgeslagen met mens-erger-je-niet (of een ander spelletje) (net als de 
jongen in het filmpje), wat zou jij dan doen? 

………………………………………………………………………………………….
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Vraag 7:  Waarom zou je doen wat je bij de vorige vraag antwoordde?  Wanneer nodig kan het 
antwoord op vraag 6 herhaald worden.
…………………………………………………………………………………………

Vraag 8.a. Je zei net dat je …. zou doen (zie antwoord bij vraag 6). Wat zou je nog meer kunnen 
doen?
……………………………………………………………………………………………………

Gaf de deelnemer assertieve en andere oplossingen (agressief of submissief), ga dan naar 
vraag 9.
Gaf de deelnemer enkel agressieve antwoorden, ga dan naar vraag 8.b.
Gaf de deelnemer enkel submissieve antwoorden, ga dan ook naar vraag 8.b

Gaf de deelnemer enkel assertieve antwoorden, ga dan naar vraag 8.c.

Vraag 8.b: Wat zou je nog meer kunnen doen, dat jij normaal, of in het echt, niet zou doen?
…………………………………………………………………………………………

Vraag 8.c: Wat zou je nog kunnen doen, dat eigenlijk niet mag?
…………………………………………………………………………………………

De jongen met het groene hemd gaat nu wat doen. Daar gaan we even naar kijken.
***********

RESPONS 1.

***********

Vraag 9. a. Vind je dit handig om te doen?
 b. Zie jij jezelf ook zo doen als je wordt overgeslagen bij een spelletje?

Nu gaat de jongen met het groene hemd iets anders doen. Daar gaan we even naar kijken.

***********

RESPONS 2.

***********

Vraag 10. a. Vind je dit handig om te doen?
b. Zie jij jezelf ook zo doen als je wordt overgeslagen bij een spelletje?

Nu gaat de jongen met het groene hemd weer iets anders doen. Daar gaan we even naar kijken.
***********

RESPONS 3.

***********
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Vraag 11. a. Vind je dit handig om te doen?
b. Zie jij jezelf ook zo doen als je wordt overgeslagen bij een spelletje?

De jongen met het groene hemd deed iedere keer iets anders. Ik laat je dat nog een keer zien,  
maar nu achter elkaar. Daarna kies jij welke je de beste vindt.

***************

RESPONS 1, 2, 3

***************

Vraag 12. Welke manier vind jij de beste?

4. Sportschoenen

Dit filmpje gaat over drie vriendjes die willen gaan sporten. Ze hebben afgesproken bij één van 
hen thuis. Eén vriendje is er al. De ander komt net binnen als het filmpje begint. Kijk maar goed. 
Let goed op de jongen die het laatst binnen komt, dus de jongen met het donkere haar en de 
blauwe korte broek, we doen net alsof jij dat bent.
**********
Filmpje
Let dus goed op de jongen met het donkere haar en de blauwe korte broek, we doen net alsof jij  
hem bent.
**********

Vragen
Vraag 1: Wat gebeurde er? 
(Als het nodig is 1 keer doorvragen: Wat kan je er nog meer over vertellen?) Noteer het antwoord 
letterlijk.  Als de deelnemer al  een intentie (per ongeluk of expres) noemt,  moet dit  genoteerd 
worden bij vraag 1 en kan vraag 3 overgeslagen worden. Het spontane antwoord is namelijk erg 
waardevol.
………………………………………………………………………………………….

Wordt het probleem de jongen wordt uitgelachen, niet gezien ga dan naar vraag 2. Wordt het 
probleem meteen benoemd, ga dan naar vraag 3.

Vraag 2: Er is in het filmpje een probleem te zien, kun jij me vertellen wat het probleem is? 
…………………………………………………………………………………………

Als het probleem de jongen wordt uitgelachen,  nog niet gezien is dan kun je het probleem 
geven en naar vraag 3 gaan. 

Vraag 3: Gebeurde het expres of per ongeluk?
……………………………………………………………………………………………………
Vraag 4: Waaraan kun je dit zien?
……………………………………………………………………………………………………..
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Vraag 5: Hoe zou jij je voelen als jij werd uitgelachen, zoals in het filmpje? Ik noem zo een gevoel,  
een emotie, en dan mag jij een getal noemen van 0 tot en met 5 over hoe sterk jij dat gevoel zou  
hebben. Je mag het getal ook aanwijzen op dit papiertje.  (geef de deelnemer het blaadje met de 
betekenissen van de getallen) 0 betekent helemaal niet, 1 betekent bijna niet, 2 betekent een beetje,  
3 betekent gemiddeld, 4 betekent erg en 5 betekent heel erg. Omcirkel het antwoord van het kind.

A. Boos           0 1 2 3 4 5

B. Bang        0 1 2 3 4 5

C. Blij        0 1 2 3 4 5

D. Verdrietig   0 1 2 3 4 5

Vraag 6. Als jij werd uitgelachen (net als de jongen in het filmpje), wat zou jij dan doen? 

…………………………………………………………………………………………

Vraag 7:  Waarom zou je doen wat je bij de vorige vraag antwoordde?  Wanneer nodig kan het 
antwoord op vraag 6 herhaald worden.
…………………………………………………………………………………………

Vraag 8.a. Je zei net dat je … zou doen (zie antwoord bij vraag 6). Wat zou je nog meer kunnen 
doen?
……………………………………………………………………………………………………...

Gaf de deelnemer assertieve en andere oplossingen (agressief of submissief), ga dan naar 
vraag 9.
Gaf de deelnemer enkel agressieve antwoorden, ga dan naar vraag 8.b.
Gaf de deelnemer enkel submissieve antwoorden, ga dan ook naar vraag 8.b

Gaf de deelnemer enkel assertieve antwoorden, ga dan naar vraag 8.c.

Vraag 8.b: Wat zou je nog meer kunnen doen, dat jij normaal, of in het echt, niet zou doen?
…………………………………………………………………………………………

Vraag 8.c: Wat zou je nog kunnen doen, dat eigenlijk niet mag?
…………………………………………………………………………………………

De jongen met het donkere haar gaat nu wat doen. Daar gaan we even naar kijken.
***********

RESPONS 1.

***********

Vraag 9. a. Vind je dit handig om te doen?
 b. Zie jij jezelf ook zo doen als je wordt uitgelachen?
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Nu gaat de jongen met het donkere haar iets anders doen. Daar gaan we even naar kijken
***********

RESPONS 2.

***********

Vraag 10. a. Vind je dit handig om te doen?
b. Zie jij jezelf ook zo doen als je wordt uitgelachen?

Nu gaat de jongen met het donkere haar weer iets anders doen. Daar gaan we even naar kijken
***********

RESPONS 3.

***********

Vraag 11. a. Vind je dit handig om te doen?
b. Zie jij jezelf ook zo doen als je wordt uitgelachen?

De jongen met het donkere haar deed iedere keer iets anders. Ik laat je dat nog een keer zien,  
maar nu achter elkaar. Daarna kies jij welke je de beste vindt.
***************

RESPONS 1, 2, 3

***************

Vraag 12. Welke manier vind jij de beste?

Video-fragment 5: Lego

Twee vriendjes zijn met lego aan het spelen. De jongen met het donkere haar is een vliegtuig aan 
het maken, maar het lukt hem niet echt. Kijk maar goed. Let goed op de jongen met het donkere 
haar en het streepjes t-shirt, we doen net alsof jij dat bent.
***********
Filmpje 
Dit is de jongen met het donkere haar, we doen net alsof jij dat bent.
***********

Vragen
Vraag 1: Wat gebeurde er? 
(Als het nodig is 1 keer doorvragen: Wat kan je er nog meer over vertellen?) Noteer het antwoord 
letterlijk.  Als de deelnemer al  een intentie (per ongeluk of expres) noemt,  moet dit  genoteerd 
worden bij vraag 1 en kan vraag 3 overgeslagen worden. Het spontane antwoord is namelijk erg 
waardevol.
…………………………………………………………………………………………
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Wordt het probleem  het vliegtuigje wordt gemaakt door de andere jongen, niet gezien ga 
dan naar vraag 2. Wordt het probleem meteen benoemd, ga dan naar vraag 3.

Vraag 2: Er is in het filmpje een probleem te zien, kun jij me vertellen wat het probleem is? 
…………………………………………………………………………………………

Als het  probleem  het  vliegtuigje  wordt  kapot  gemaakt  door  de andere jongen, nog niet 
gezien is dan kun je het probleem geven en naar vraag 3 gaan. 

Vraag 3: Gebeurde het expres of per ongeluk?
…………………………………………………………………………………………

Vraag 4: Waaraan kun je dit zien?
……………………………………………………………………………………………………

Vraag 5:  Hoe zou jij je voelen als jouw vliegtuigje (speelgoed) kapot wordt gemaakt door een  
andere jongen, zoals in het filmpje? Ik noem zo een gevoel, een emotie, en dan mag jij een getal  
noemen van 0  tot  en  met  5  over  hoe  sterk  jij  dat  gevoel  zou  hebben.  Je  mag het  getal  ook 
aanwijzen op dit papiertje. (geef de deelnemer het blaadje met de betekenissen van de getallen) 0 
betekent  helemaal  niet,  1  betekent  bijna  niet,  2  betekent  een  beetje,  3  betekent  gemiddeld,  4  
betekent erg en 5 betekent heel erg. Omcirkel het antwoord van het kind. 

A. Boos           0 1 2 3 4 5

B. Bang        0 1 2 3 4 5

C. Blij        0 1 2 3 4 5

D. Verdrietig    0 1 2 3 4 5

Vraag 6. Als jouw vliegtuigje (speelgoed) kapot wordt gemaakt door een andere jongen (net als in  
het filmpje), wat zou jij dan doen? 

…………………………………………………………………………………………..

Vraag 7:  Waarom zou je doen wat je bij de vorige vraag antwoordde?  Wanneer nodig kan het 
antwoord op vraag 6 herhaald worden.
…………………………………………………………………………………………

Vraag 8.a. Je zei net dat je …. zou doen (zie antwoord bij vraag 6). Wat zou je nog meer kunnen 
doen?
……………………………………………………………………………………………………...

Gaf de deelnemer assertieve en andere oplossingen (agressief of submissief), ga dan naar 
vraag 9.
Gaf de deelnemer enkel agressieve antwoorden, ga dan naar vraag 8.b.
Gaf de deelnemer enkel submissieve antwoorden, ga dan ook naar vraag 8.b

Gaf de deelnemer enkel assertieve antwoorden, ga dan naar vraag 8.c.
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Vraag 8.b: Wat zou je nog meer kunnen doen, dat jij normaal, of in het echt, niet zou doen?
…………………………………………………………………………………………

Vraag 8.c: Wat zou je nog kunnen doen, dat eigenlijk niet mag?
…………………………………………………………………………………………

De jongen met het donkere haar gaat nu wat doen. Daar gaan we even naar kijken.
***********

RESPONS 1.

***********

Vraag 9. a. Vind je dit handig om te doen?
 b. Zie jij jezelf ook zo doen als je speelgoed kapot wordt gemaakt?

Nu gaat de jongen met het donkere haar iets anders doen. Daar gaan we even naar kijken.
***********

RESPONS 2.

***********

Vraag 10. a. Vind je dit handig om te doen?
b. Zie jij jezelf ook zo doen als je speelgoed kapot wordt gemaakt?

Nu gaat de jongen met het donkere haar weer iets anders doen. Daar gaan we even naar kijken.
***********

RESPONS 3.

***********

Vraag 11. a. Vind je dit handig om te doen?
b. Zie jij jezelf ook zo doen als je speelgoed kapot wordt gemaakt?

De jongen met het donkere haar deed iedere keer iets anders. Ik laat je dat nog een keer zien,  
maar nu achter elkaar. Daarna kies jij welke je de beste vindt.
***************

RESPONS 1, 2, 3

***************

Vraag 12. Welke manier vind jij de beste?
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Bijlage 3: SOG/APQ
Het opvoedgedrag van de ouders werd gemeten middels een vragenlijst die bestond uit een 

samenvoeging van items uit de Schaal Ouderlijk Gedrag (SOG; Van Leeuwen, 1999) en de 

Alabama Parenting Questionnaire (APQ; Frick, 1991). Hieronder volgen de ouder – en kindversie 

van de schalen ‘monitoring’, ‘(in)consistente discipline’, ‘hard straffen’ en ‘positief ouderlijk 

gedrag/betrokkenheid’ om het autoritair opvoedgedrag te meten. Per item waren er vijf 

antwoordmogelijkheden: nooit, bijna nooit, soms, vaak, altijd.

Monitoring volgens de ouders:

 Uw kind blijft ’s avonds langer buiten 
dan van u mag. 

 Uw kind is weg met vrienden die u niet 
kent. 

 Uw kind gaat weg zonder een afgespro-
ken tijd om thuis te zijn. 

 Uw kind is na het donker buiten zonder 
een volwassene bij zich. 

 U krijgt het zo druk dat u vergeet waar 
uw kind is of wat hij/zij aan het doen is. 

 U controleert niet of uw kind op tijd 
thuis is. 

 U vertelt uw kind niet waar u heengaat. 
 Uw kind komt meer dan een uur later 

van school dan u hem/haar verwacht. 
 Uw kind is thuis zonder volwassen toe-

zicht.

Monitoring volgens het kind:

 Ik blijf ’s avonds wel eens langer buiten 
dan eigenlijk mag. 

 Ik ben wel eens weg met vrienden die 
mijn ouders niet kennen. 

 Ik ga wel eens weg zonder dat ik met 
mijn ouders een tijd heb afgesproken om 
thuis te zijn. 

 Ik ben wel eens buiten in het donker 
zonder een volwassene in de buurt. 

 Ik heb weleens het idee dat mijn ouders 
zo druk zijn dat ze vergeten wat ik doe. 

 Mijn ouders controleren niet of ik op tijd 
thuis ben. 

 Mijn ouders vertellen mij soms niet waar 
ze naartoe gaan. 

 Ik kom wel eens meer dan een uur later 
thuis van school dan dat ik uit ben. 

 Ik ben weleens helemaal alleen thuis.

(In)consistente discipline volgens de ouders:

 Als mijn kind een regel niet nakomt (bij-
voorbeeld later thuiskomen dan afge-
sproken zonder geldige reden, of een 
klusje niet afmaken) dan straf ik 
hem/haar. 

 Ik straf mijn kind als hij/zij me tegen-
spreekt, liegt of ruzie maakt. 

 Als mijn kind iets verkeerd gedaan heeft 
straf ik hem/ haar door iets leuks te ont-
nemen (bijvoorbeeld geen televisie kij-
ken, de deur niet uit mogen). 

 Als mijn kind ongehoorzaam is geweest, 
geef ik hem/ haar voor straf een taak. 

 Als mijn kind iets doet dat ik niet wil dat 
hij/zij doet geef ik straf. 

 Het komt wel eens voor dat ik mijn kind 
geen straf geeft nadat hij/zij iets heeft 

(In)consistente discipline volgens het kind:

 Ik krijg straf van mijn ouders als ik me 
niet aan de regels houdt. 

 Ik krijg straf als ik ruzie maak of lieg te-
gen mijn ouders. 

 Als ik iets verkeerd heb gedaan, mag ik 
soms voor straf iets leuks niet meer 
doen. 

 Als ik straf krijg omdat ik niet goed ge-
luisterd heb, moet ik vaak een klusje 
doen. 

 Als ik iets doe wat mijn ouders niet leuk 
vinden dan krijg ik straf. 

 Soms krijg ik geen straf terwijl ik eigen-
lijk iets heb gedaan dat niet mag. 

 Als ik iets doe dat niet mag zeggen mijn 
ouders soms dat ik straf krijg, maar dan 
krijg ik het niet. 
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gedaan dat niet mag. 
 Als mijn kind een regel overtreedt komt 

het voor dat ik wel dreig met een straf, 
maar uiteindelijk geen straf geef. 

 Als ik mijn kind straf geef komt het wel 
eens voor dat ik de straf eerder stop dan 
dat de bedoeling was. 

 Voordat ik mijn kind daadwerkelijk 
straf, heb ik al meerdere keren aangege-
ven dat ik dat gedrag van mijn kind zal 
bestraffen.

 Soms is mijn straf eerder afgelopen dan 
dat mijn ouders van te voren gezegd 
hebben. 

 Mijn ouders hebben meestal al vaker ge-
zegd dat ik bijna straf krijg, voordat ik 
het echt krijg.

Hard straffen volgens de ouders:

 U gilt of schreeuwt tegen uw kind als 
hij/zij iets verkeerd heeft gedaan. 

 U geeft uw kind een tik voor zijn/haar 
billen wanneer hij/zij iets fout heeft ge-
daan. 

 U geeft uw kind een klap met uw hand, 
wanneer hij/zij iets fout heeft gedaan. 

 U slaat uw kind met een riem, (rij) 
zweep of ander voorwerp als hij/zij iets 
fout heeft gedaan. 

 Ik geef mijn kind een klap als hij/zij iets 
heeft gedaan dat niet mag. 

 Ik geef mijn kind een pak rammel als 
hij/zij ongehoorzaam is. 

 Ik schud mijn kind eens goed door el-
kaar als we ruzie hebben. 

 Ik geef mijn kind een pak slaag als 
hij/zij zich niet aan de afspraak heeft ge-
houden.

Hard straffen volgens het kind:

 Mijn vader of moeder gilt of schreeuwt 
weleens tegen mij als ik iets verkeerd 
heb gedaan. 

 Ik krijg wel eens een tik voor mijn billen 
als ik iets fout heb gedaan. 

 Als ik iets fout heb gedaan geeft mijn 
vader of moeder me een klap met 
zijn/haar hand. 

 Mijn vader of moeder slaat mij weleens 
met een riem/zweep of ander voorwerp.

 Ik krijg weleens eens klappen als ik niet 
luister. 

 Mijn vader/ moeder schud mij soms 
door elkaar als ik niet luister. 

 Ik word soms geslagen als ik me niet aan 
een afspraak gehouden heb.

Positief ouderlijk gedrag/betrokkenheid volgens 
de ouders: 

 U heeft een gezellig gesprek met uw 
kind.

 U helpt als vrijwilliger mee met speciale 
activiteiten waar uw kind bij betrokken 
is (bijvoorbeeld sport, scouting of een 
club van de kerk). 

 U speelt spelletjes of doet andere leuke 
dingen met uw kind. 

 U vraagt uw kind naar zijn/haar dag op 
school. 

 U helpt uw kind met zijn/haar huiswerk. 
 U geeft uw kind een complimentje als 

hij/zij iets goed doet. 
 U vraagt uw kind wat zijn/haar plannen 

zijn voor de komende dag. 

Positief ouderlijk gedrag/betrokkenheid volgens 
het kind:

 Ik heb een gezellig gesprek met mijn va-
der of moeder. 

 Mijn vader of moeder helpt mee aan ac-
tiviteiten waar ik aan mee doe (op 
school, op mijn sport of een club). 

 Ik speel spelletjes of doe andere leuke 
dingen met mijn ouders.

 Mijn ouders vragen hoe mijn dag op 
school was. 

 Mijn ouders helpen mij met mijn huis-
werk.

 Ik krijg een complimentje van mijn va-
der of moeder als ik iets goed heb ge-
daan. 

 Mijn ouders vragen me wat ik vandaag 
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 U brengt uw kind met de auto, fiets of 
het openbaar vervoer naar een speciale 
activiteit. 

 U praat met uw kind over zijn/haar 
vrienden. 

 Uw kind helpt mee dingen te bedenken 
om samen te doen. 

 U laat het uw kind weten als hij/zij 
zijn/haar best doet met iets. 

 U beloont uw kind of geeft hem/haar 
iets extra’s omdat hij/zij gehoorzaamt of 
zich goed gedraagt. 

 U prijst uw kind als hij/zij zich goed ge-
draagt. 

 U knuffelt of kust uw kind als hij/zij iets 
goed heeft gedaan. 

 U vertelt uw kind dat u het fijn vindt als 
hij/zij u meehelpt rondom het huis.

ga doen. 
 Mijn vader of moeder brengt mij met de 

auto, fiets of bus als ik iets speciaals te 
doen heb. 

 Mijn ouders praten met mij over mijn 
vrienden. 

 Ik help weleens bedenken wat we voor 
leuke dingen samen kunnen doen. 

 Mijn ouders laten mij weten als ik mijn 
best heb gedaan voor iets. 

 Als ik me goed gedraag en goed luister, 
dan krijg ik iets extra’s. 

 Als ik mij goed gedraag, laten mijn ou-
ders merken dat ze dat leuk vinden.

 Ik krijg een knuffel of kus van mijn ou-
ders als ik iets goed heb gedaan. 

 Mijn ouders vertellen mij dat ze het fijn 
vinden als ik help met iets in huis.
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	Dit filmpje gaat over drie jongens. Zij zijn tikkertje aan het spelen. Kijk maar goed. Let goed op de jongen met het rode t-shirt, we doen net alsof jij hem bent. Dus jij bent de jongen met het rode t-shirt.
	Filmpje 
	(jongen met rode t-shirt aanwijzen: Dit is de jongen met het rode t-shirt, we doen net alsof jij dat bent. Hij speelt tikkertje met zijn vriendjes. Let goed op wat er met hem gebeurt.)
	Vragen

