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Summary 
This survey aims to provide a better understanding of the social life of young children in 

day care centers. A study among 96 children (two and three year olds) during free play, 

lunches and interviews shown that friendship between children means that they play more 

often together, sit more often next to each other, reject each other, show more prosocial 

activities and name each other in interviews. 

Another result is that children have play relations more often when they grow older and 

that there’s no difference between boys and girls in the amount of play relations. Play 

relations occur more often between children with same sex, same age and when children 

see each other more times a week. There was a negative correlation found between the 

number of play relations in the group and the number of substitute teachers, no 

correlelation was found between group size and the number play relations in the group. 

 

Samenvatting 

Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te geven over het sociale leven van jonge 

kinderen in kinderdagverblijven. Het betreft een studie onder 96 kinderen (twee en drie 

jaar oud) tijdens vrijspel, lunch en interviews. Vrienden blijken meer samen te spelen, 

vaker naast elkaar te zitten, vaker positief gedrag te vertonen, elkaar vaker te noemen in 

interviews en elkaar meer af te wijzen. Een ander resultaat is dat kinderen vaker een 

speelrelatie hebben wanneer ze ouder zijn en er geen verschillen zijn tussen jongens in 

het aantal speelrelaties dat ze hebben. Speelrelaties komen meer voor tussen kinderen van 

dezelfde sekse, zelfde leeftijd en tussen kinderen die elkaar vaker per week zien. Er is een 

negatieve correlatie gevonden tussen het aantal invalkrachten op de groep en het aantal 

speelrelaties wat in de groep voorkwam, geen correlatie is gevonden tussen de 

groepsgrootte en het aantal speelrelaties in de groep. 
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Voorwoord 
 

Deze thesis is tot stand gekomen in samenwerking met twee medestudenten: Fenna 

Hovens en Petra Teerink. Onze thesissen betroffen observatiestudies op 

kinderdagverblijven, gericht op sociale relaties van jonge kinderen. Ik wil hen beide 

bedanken voor de prettige samenwerking. 

 Elly Singer, Elke Wesseling en Dorian de Haan bedank ik voor alle begeleiding 

en nuttige tips. Ook de medewerkers van Methoden en Statistieken wil ik hierbij noemen.  

Gedurende het schrijven van deze thesis heeft Elly mij veel geleerd. Onder andere 

structuur aan brengen in het onderzoek en in de thesis, creatief en kritisch te blijven en 

schrijven van een onderzoeksverslag. Daarnaast is Elly motiverend geweest, door haar 

nieuwsgierigheid naar resultaten en enthousiasme voor het onderzoek. Elke is gedurende 

het onderzoek beschikbaar geweest voor alle databestanden. Daarnaast is zij een grote 

steun geweest in de afrondingsfase van het onderzoek. Dorian heeft in de eindfase van 

mijn onderzoek nog een kritische blik geven op het onderzoek en mij net een stapje 

verder doen denken.  

 Vele weken van inspanning zitten erop. Maar onderzoek in de kinderopvang is 

nog niet ten einde. 
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Inleiding 
 

De eerste omgeving voor jonge kinderen is een sociale omgeving. Ze zijn gericht op de 

sociale wereld en hebben de drang zich te binden aan andere mensen (Bowlby, 1958 in 

Collins, 2002). Jonge kinderen ontwikkelen een band met hun ouders, broertjes en zusjes. 

Maar als jonge kinderen andere kinderen van hun leeftijd op regelmatige basis zien, 

vormen ze daar dan ook een hechte band mee? Bestaat er zoiets als vriendschap?  

 

Longitudinale studies hebben aangetoond dat een vriendschap tijdens de kindertijd goede 

sociale vaardigheden voor de toekomst voorspelt (Sebanc, 2003). Om kinderen te kunnen 

stimuleren tot het aangaan van positieve relaties en het behoeden voor sociale isolatie is 

het van belang de totstandkoming van relaties en vriendschappen tussen kinderen te 

bestuderen.  

Sinds de jaren ’80 is in Nederland het aantal moeders dat na de geboorte van het 

kind blijft of gaat werken explosief gegroeid. Door deze groei is het gebruik van 

kinderdagverblijven enorm gestegen. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal kinderen 

dat naar kinderdagverblijven gaat verzevenvoudigd, 28 procent van de kinderen tot en 

met drie jaar wordt nu professioneel opgevangen (ministerie van OCW, 2007).  

Interacties met leeftijdgenoten op jonge leeftijd dragen bij aan de sociale 

competentie van een kind (NICHD, 2001). De sociale competentie van een kind kan 

worden omschreven als het succesvol sociaal functioneren van een kind met 

leeftijdgenoten. Een kinderdagverblijf is de aangewezen plek voor de ontwikkeling van 

sociale competentie. Doordat steeds meer jonge kinderen naar een kinderdagverblijf 

gaan, spelen deze kinderdagverblijven een grotere rol in de ontwikkeling van de sociale 

competentie van een kind en is niet alleen het gezin van invloed meer (Singer & de Haan, 

2007). Op kinderdagverblijven kan het sociale leven van kinderen in een groep worden 

bestudeerd.  

De meeste onderzoeken naar het belang van vriendschap hebben zich gericht op 

kinderen ouder dan vijf jaar. Onderzoek naar kinderen onder de vijf jaar hebben 

aangetoond dat ook op jonge leeftijd vriendschappen een positieve bijdrage leveren aan 
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de ontwikkeling van een kind. Howes, Hamilton & Phillipsen (1998) vond dat kinderen 

met vrienden meer en positiever reageren op leeftijdgenootjes dan kinderen zonder 

vrienden. Jonge kinderen met weinig of geen sociale interacties met leeftijdgenoten, 

hebben op latere leeftijd een verhoogde kans op internaliserende problemen, zoals 

depressie (Howes et al.,1998). 

  
Vriendschappen tijdens de kindertijd zijn belangrijk voor de sociaal emotionele 

ontwikkeling van een kind (Rubin, Bukowski & Parker, 1998). Hartrup (1992) 

onderscheidde vier functies van vriendschap voor de ontwikkeling van een kind. Ten 

eerste is vriendschap een context voor het leren van sociale vaardigheden. Ten tweede 

levert een vriendschap een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van een identiteit. Ten 

derde haalt een kind emotionele en cognitieve steun uit de vriendschap wanneer het kind 

stress ervaart. Tot slot is vriendschap een model voor latere relaties. Volgens Howes et al. 

(1998) blijken de vier functies ook van toepassing te zijn op vriendschappen tussen 

kinderen onder de vier jaar. 

 

Tot een aantal jaren geleden was er weinig bekend over de complexiteit van het sociale 

leven van jonge kinderen en leken relaties tussen kinderen onder de vier jaar zeldzaam 

(Howes & Ritchie, 2002).Uit recenter onderzoek leken vriendschappen onder de vier jaar 

wel degelijk mogelijk. In dit onderzoek zal worden gekeken naar de betekenis en 

totstandkoming van vriendschappen op jonge leeftijd. Met als doel meer inzicht te krijgen 

welke factoren samenhangen met vriendschap. Het onderzoek is een vervolgonderzoek 

van E. Singer uit 2002 ‘Kids coping with conflict’ en vind plaats binnen het huidige 

onderzoek van E. Singer ‘Dynamics of power between children and the teacher role’.  

In deze thesis worden de volgende onderzoeksvragen behandelt: 

• “Wat zijn kenmerken van vriendschap bij twee- en driejarigen en in hoeverre 

hangen deze kenmerken samen?” 

•  “Welke achterliggende factoren bevorderen speelrelaties bij twee- en driejarige 

kinderen?” 
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Theoretisch kader 
 

Relaties tussen jonge kinderen 
 

Het verschil tussen een speelmaatje en een vriendschap is het relationele aspect van 

vriendschap (Sebanc, 2003). In dit onderzoek wordt er gekeken naar relaties tussen jonge 

kinderen. Het is daarom belangrijk het verschil tussen interacties en relaties in acht te 

nemen. Wat vooral belangrijk is bij dit verschil is dat een interactie een contact op een 

bepaald moment is en relaties gebaseerd zijn op interacties in het verleden en 

verwachtingen van interacties in de toekomst (Rubin et al., 1998). Kinderen die een 

relatie hebben met elkaar zijn bekenden van elkaar en de interacties binnen die relatie 

zullen worden beïnvloed door eerdere interacties en verwachtingen van interacties in de 

toekomst (Hinde, 1979). Een relatie is dus meer dan een optelsom van interacties. 

  

Een relatie tussen jonge kinderen waar in het verleden veel onderzoek naar is gedaan, is 

de relatie tussen broertjes en zusjes. Wanneer kinderen op jonge leeftijd in staat zijn een 

intieme relatie met een broer of zus op te bouwen, is dat een aanwijzing dat een 

(vriendschaps)relatie met een ander kind mogelijk is.  

 

Vorm van een relatie tussen jonge kinderen: de gehechtheid tussen broertjes en zusjes 

 

Vanaf één jaar brengen broertjes en zusjes veel tijd met elkaar door. Ze helpen elkaar, 

delen speelgoed, tonen affectie naar elkaar en maken ruzie. Tijdens het tweede jaar gaat 

het jongere kind het oudere kind meer imiteren en zullen ze meer gaan samenspelen. 

Tussen het tweede en vierde jaar speelt het jongere kind een actievere rol in het spel en 

vinden er steeds meer gesprekken tussen de kinderen plaats (Berk, 2003).  

In een onderzoek naar broers en zussen vond Dunn (2002) dat jonge broertjes en 

zusjes de emoties van de ander konden manipuleren, op een heel effectieve manier elkaar 

konden plagen en ruzies konden bijleggen. Hiervoor is begrip van een ander zijn of haar 
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emoties en gevoelens voor nodig, hiervan dacht men in het verleden dat het niet mogelijk 

was voor kinderen van twee, drie en vier jaar.  

Kinderen kunnen dus al op zeer jonge leeftijd een band met elkaar ontwikkelen. 

Het is niet ondenkbaar dat wanneer dit voortkomt bij familieleden, het ook mogelijk is 

tussen niet-familieleden. Volgens een aantal auteurs is namelijk vooral de interactie 

tussen ‘bekende’ anderen, en niet zozeer de interactie tussen broers en zussen, belangrijk 

voor het aangaan van een relatie (Lewis & Carpendale, 2002). Kinderen op een 

kinderdagverblijf zien elkaar over het algemeen meerdere dagen per week, wat een 

mogelijkheid biedt om zeer bekend met elkaar te raken.  

Relaties en vriendschappen tussen twee- en driejarige kinderen lijken mogelijk te 

zijn. Uit de wetenschappelijke psychologische literatuur zijn verschillende kenmerken 

van vriendschap naar voren gekomen, die als basis kunnen dienen in het onderzoek naar 

vriendschap bij twee- en driejarigen. 

 

Vriendschappen tussen jonge kinderen 
 

De eerste vraagstelling van dit onderzoek richt zich op de inhoud van vriendschappen 

tussen twee- en driejarigen. Het woordenboek omschrijft een vriend als ‘iemand aan wie 

men door genegenheid en persoonlijke voorkeur verbonden is’. De wetenschappelijke 

psychologische literatuur geeft relevante aanvullingen om tot een definitie van 

vriendschap te komen. Een vriendschap moet wederkerig en vrijwillig zijn, daarnaast 

moet de relatie sociaal van aard zijn en moeten beide partijen de relatie als vriendschap 

erkennen (Rubin et al., 1998).  Dit zijn kenmerken van vriendschap tussen volwassenen. 

De onderzoeken naar volwassen vriendschappen zijn veelal gedaan op basis van 

interviews en vragenlijsten. Twee- en driejarige kinderen zijn over het algemeen nog niet 

in staat vragenlijsten te beantwoorden of geïnterviewd te worden. Er zullen andere 

onderzoeksmethoden gebruikt moeten worden in onderzoek naar vriendschap bij jonge 

kinderen. 
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Onderzoek naar vriendschap bij jonge kinderen 

 

In het verleden is weinig onderzoek gericht naar wat vriendschap inhoudt bij kinderen 

onder de vier jaar. Sommige wetenschappers vinden dat je op die leeftijd niet van ‘echte’ 

vriendschap kan spreken. Meer dan een maatje om mee te spelen zou het niet inhouden. 

Tevens zouden vriendschappen van jonge kinderen minder stabiel zijn en nog wel eens 

variëren (Sullivan, 1953, in Sebanc et al., 2007). Veel hangt af van hoe vriendschap 

onderzocht en geoperationaliseerd wordt. In het onderzoek van Sullivan (1953, in Sebanc 

et al., 2007) werd er bijvoorbeeld geïnterviewd zonder rekening te houden met het feit dat 

jonge kinderen cognitief nog nauwelijks in staat zijn vragen over hun relaties met andere 

kinderen te beantwoorden (Singer & de Haan, 2007). 

 Onderzoeken op basis van observaties tonen aan dat er wel degelijk 

vriendschappen mogelijk zijn bij twee- en driejarigen (Park, 1992; Howes et al., 1994).  

Uit het onderzoek van Howes et al. (1988) blijkt zelfs dat 48% van de kinderen één 

vriend heeft en 22% heeft meerdere vrienden. 

Daarnaast is gebleken dat 50% tot 70% van de twee en driejarigen na één jaar met 

dezelfde kinderen bevriend waren. Dit laat zien dat stabiele vriendschappen op zeer jonge 

leeftijd al voorkomen. Vriendschap bij twee- en driejarigen blijkt meer in te houden dan 

een voorkeur om samen te spelen. Wanneer bevriende kinderen gescheiden worden, 

doordat een kind het dagverblijf verlaat, raken namelijk erg van slag. Dit houdt in dat 

kinderen op die leeftijd al aan hun vriend gehecht kunnen raken en emotionele 

verbondenheid kunnen ervaren (Howes et al., 1988). 

 

Operationalisatie van vriendschap 
 
Naar aanleiding van onderzoek naar vriendschap onder volwassenen zijn omschrijvingen 

en aspecten genoemd van vriendschap. Vriendschap uit zich in meerdere kenmerken.  

Volwassenen kunnen de verschillende aspecten van vriendschap benoemen, twee- en 

driejarige kinderen kunnen dat niet en komen veelal niet verder dan ‘samen willen 

spelen’. De omschrijvingen van volwassenen zullen daarom in observeerbaar 
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kindergedrag vertaald moeten worden. Hieronder wordt een overzicht gegeven van hoe 

vriendschap bij jonge kinderen in eerder onderzoek is geoperationaliseerd.  

 

Speelrelaties 
 

In de meeste onderzoeken wordt vriendschap geoperationaliseerd door het hebben van 

een stabiele speelrelatie (Howes, 1994; Holmes, 2001). Volgens Howes et al. (1994) is er 

sprake van een speelrelatie als kinderen minimaal 30 % van de tijd dat kinderen kunnen 

samenspelen, ook daadwerkelijk bij elkaar in de buurt spelen of samenspelen. De 

stabiliteit van de speelrelatie is bij vriendschap van belang. Er is vervolgens sprake van 

vriendschap wanneer iedere keer als er geobserveerd wordt een speelrelatie geconstateerd 

wordt. In het onderzoek moeten de kinderen op meerdere tijdstippen worden 

geobserveerd om stabiliteit van een vriendschap te kunnen onderzoeken. Bovendien moet 

het bij elkaar in de buurt spelen, ook wel parallelspel genoemd, en samenspel tussen 

jonge kinderen worden onderzocht en geoperationaliseerd. 

 

Operationalisatie van parallelspel en samenspel 
 
De ontwikkeling van samenspel verloopt volgens drie stappen. Het begint bij alleen spel, 

waarbij het kind niet in sociale interactie is met anderen, behalve de incidentele interactie 

tussen baby’s . Dit is de meest voorkomende vorm tot en met vier jaar. De tweede stap is 

het vertonen van parallel spel. Er wordt dan nog wel alleen gespeeld, maar naast andere 

kinderen en daarom is het iets socialer van aard. De derde stap is het samenspel, welke 

bestaat uit twee vormen. De eerste vorm van samenspel is associatief spel waarbij de 

kinderen ieder hun eigen spel spelen, maar af en toe samen en/of speelgoed uitwisselen. 

De tweede vorm is coöperatief spel, hierbij spelen kinderen samen en hebben de 

activiteiten een gemeenschappelijk doel (Parten, 1932). 

Er zijn nu drie niveaus van spel: Alleen spel, parallel spel en samenspel. Alle 

niveaus komen voor bij kinderen van twee tot vijf jaar. Alleen spel komt het meest voor 

en samenspel neemt toe naarmate het kind ouder wordt. (Berk, 2003). Uit een recent 
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Nederlands onderzoek kwam naar voren dat 43% van het vrije spel door alleen spel 

gevuld wordt, 34 % van de tijd is parallel spel te zien en 22% wordt er daadwerkelijk 

samen gespeeld (Krijnen, 2006). Voor een speelrelatie kan er uitsluitend gekeken worden 

naar samenspel, of naar parallel spel én samenspel samen (Howes er al., 1994; Strayer & 

Santos, 1996). 

 

Nabijheid zoeken buiten de spelsituatie  
 

Uit het onderzoek van Holmes (2001) is gebleken dat 

kinderen die een speelrelatie hebben ook elkaar 

opzoeken buiten de spelsituatie. De tweede 

gedragsindicator van vriendschap in dit onderzoek is 

daarom ‘elkaars nabijheid zoeken buiten de 

spelsituatie’. Een voorbeeld van een dergelijke situatie 

is de ochtendsnack en de lunch, waarbij kinderen naast 

elkaar aan tafel zitten.  

 

Positief gedrag  
 

Vrienden vertonen positief gedrag naar elkaar. Sociaal gedrag richting leeftijdgenoten 

komt al voor vanaf de babytijd, kinderen van alle leeftijden zijn geïnteresseerd in elkaar. 

Kinderen op jonge leeftijd tonen naar alle leeftijdgenoten sociaal gedrag, maar bij hun 

favoriete speelmaatjes doen ze dit een stuk meer (Santos & Winegar, 1999). Positief 

gedrag is de derde gedragsindicator voor vriendschap in dit onderzoek en kan worden 

opgesplitst in de volgende drie observeerbare gedragingen. 

 

Prosociaal gedrag 
 
Prosociaal gedrag kan worden omschreven als gedrag dat positief bedoeld is voor de 

ander, zonder daar direct een beloning voor te krijgen (Berk, 2003). Het is het gedrag wat 
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veel voorkomt wanneer kinderen met een speelrelatie bij elkaar zijn (Howes et al, 1994; 

Holmes, 2001). 

Holmes (2001) heeft vier- en vijfjarige kinderen en hun relaties bestudeerd en 

toonde een aantal prosociale gedragingen aan die bij kinderen met een speelrelatie 

voorkomen. Holmes (2001) kwam tot de conclusie dat ze delen, bijvoorbeeld speelgoed 

of snoepjes, ze bezorgdheid om elkaar vertonen, dit wordt geuit door elkaar te 

beschermen en te helpen. Tot slot tonen kinderen met een speelrelatie affectief gedrag 

naar elkaar (Park ,1992) 
 

Imitatie 
 
Howes (1992) toonde aan dat imitatie tussen jonge kinderen betekent dat ze in elkaar 

geïnteresseerd zijn. Imitatie komt vaker voor tussen bekende leeftijdgenoten dan tussen 

onbekende leeftijdgenoten en blijkt een belangrijk middel om peer relaties te vormen en 

te versterken (Berk, 2003). Als aanvulling hierop suggereert Meltzoff (2002, in Singer & 

de Haan, 2007) dat wanneer kinderen elkaar imiteren, ze begrijpen dat de ander hen 

aardig vindt.  

 

Initiatief 
 
In het onderzoek van Lindsey (2002) kwam naar voren dat jonge kinderen meer sociaal 

initiatief nemen naar een vriend toe dan naar andere kinderen. Het initiatief uit zich 

bijvoorbeeld door op een positieve manier de aandacht trekken of iets aan een ander te 

vragen en of een idee voor een spelletje te opperen.  

 

Afwijzing 
 

Een vierde gedragsindicator van vriendschap in dit 

onderzoek is het niet afwijzen van elkaar. Een teken 

van niet-vrienden is als kinderen niet bij elkaar in de 
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buurt willen zijn. Afwijzingen zijn sociale conflicten, zoals het niet mee mogen spelen, 

uitlachen, iemand negeren en uitschelden. Dit zijn gedragingen die over het algemeen 

minder voorkomen bij vrienden (Rubin et al., 2002). 

 

Interviews 
 

Kinderen met een speelrelatie hebben een voorkeur voor elkaar. In meerdere onderzoeken 

is de interviewmethode gebruikt om vriendschappen tussen kinderen zichtbaar te maken, 

veelal als aanvulling op observaties (Howes et al., 1994). In dit onderzoek zal de vijfde 

gedragsindicator van vriendschap daarom zijn dat kinderen elkaar in interviews 

benoemen als vriend. 

Jonge kinderen kunnen het echter wel moeilijk vinden om aan te geven met wie ze 

bevriend zijn (Singer & de Haan, 2007). Mogelijk is de interviewtechniek minder 

geschikt om vriendschappen te meten voor de leeftijdsgroep van twee- driejarigen. 

 

Samenvatting operationalisatie vriendschap 
 

Verschillende gedragsindicatoren die in dit onderzoek gebruikt worden om vriendschap 

te operationaliseren zijn: 

1. De voorkeur om met elkaar te spelen  

2. Nabijheid zoeken buiten de spelsituatie 

3. Positief gedrag naar elkaar te vertonen  

4. Elkaar niet afwijzen 

5. Elkaar noemen in interviews 

 

In de meest onderzoeken wordt het hebben van een speelrelatie als belangrijkste 

aanwijzing voor vriendschap bij twee- en driejarigen gezien. Om het begrip vriendschap 

bij twee- en driejarigen uit te kunnen breiden, zal er gekeken worden wat de samenhang 

is van de vier andere gedragsindicatoren met het hebben van een speelrelatie.  
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Vervolgens zal gekeken worden naar de samenhang tussen de vijf geselecteerde 

kenmerken van vriendschap. Het gaat hierbij om de constructvaliditeit van vriendschap. 

Hoe kan vriendschap bij twee en drie jarigen worden gedefinieerd en gemeten. Oftewel, 

welke kenmerken omvatten het construct vriendschap? 

 

Achterliggende factoren 
 

Het tweede onderdeel van dit onderzoek is gericht op de achterliggende factoren die van 

invloed kunnen zijn op speelrelaties. Er zijn factoren die op een kinderdagverblijf, maar 

ook erbuiten, een rol spelen in het ontstaan van vriendschappen tussen kinderen (Park, 

1992). Wat de invloed is van de factoren op twee- en driejarige leeftijd op het ontstaan 

van speelrelaties, is nog weinig onderzocht. De achterliggende factoren zijn op te splitsen 

naar de kenmerken op kindniveau, dyadisch niveau en groepsniveau. Daarnaast kunnen 

de leidster en gezinsfactoren van invloed zijn. 

 

Kindfactoren 
 

Leeftijd 
 
De leeftijd van een kind speelt een grote rol als er gekeken wordt naar onderlinge 

verschillen tussen vriendschappen. Oudere kinderen hebben over het algemeen vaker een 

vriend en meestal meerdere vriendschappen in vergelijking tot jongere kinderen (Park, 

1992).  

 

Sekse 
 
Sekse is een tweede kindfactor die op latere leeftijd een invloedrijke factor is wanneer 

naar individuele verschillen in vriendschap wordt gekeken. Vier- tot zesjarige meisjes 

zouden langer achtereen spelen, meer sociaal georiënteerd zijn (Göncü, Patt & Kouba, 

2002). Op de twee- en driejarige leeftijd zijn deze verschillen nog niet gevonden tussen 
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jongens en meisjes. Jongens en meisjes spelen even vaak samen en hebben even veel 

vriendschappen. 

 

Temperament 
 
Jonge kinderen kiezen vriendschappen onder andere op basis van het temperament van 

een kind. In recent onderzoek hadden kinderen van drie jaar voorkeur voor 

vriendschappen met iemand van hetzelfde activiteitsniveau (Gleason et al, 2005). Er zal 

in dit onderzoek verder geen aandacht worden besteed aan de invloed van temperament 

op vriendschap.  

 

Dyadische factoren 
 

Sekse 
 
Op individueel niveau lijkt sekse op twee en drie jarige leeftijd geen rol te spelen. 

Wanneer naar dyades tussen kinderen gekeken wordt, blijken kinderen vanaf tweeënhalf 

jaar de voorkeur voor samenspel en vriendschap met hun eigen sekse te hebben (Fabes, 

Hanish & Martin, 2003). Uit een aantal andere onderzoeken blijkt dat deze voorkeur 

vanaf driejarige leeftijd voorkomt (Lindsey, 2002; Maccoby & Jacklin, 1987 in Smith & 

Hart, 2002). Kinderen hebben meer vriendschap met kinderen van dezelfde sekse, dan 

met kinderen van de andere sekse. 

 

Leeftijd 
 
Vriendschappen worden door jonge kinderen veelal gekozen op basis van leeftijd en 

kinderen hebben een voorkeur voor kinderen van dezelfde leeftijd (Hartrup, 1983). Hoe 

kleiner het leeftijdsverschil, hoe meer de kans is op een vriendschap. 
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Dagdelen op de groep 
 
Kinderen die elkaar vaker tegen komen, in dit geval meer dagen met elkaar op de groep 

zitten, zijn vaker bevriend dan kinderen die elkaar minder zien (Howes, 1983; Corsaro, 

1985 in Lindsey, 2002). Zoals al eerder naar voren kwam, is de ‘bekende’ ander 

belangrijk voor het aangaan van een vriendschap (Lewis & Carpendale, 2002).  Wanneer 

kinderen met bekende leeftijdgenoten spelen komen positieve emoties en wederkerigheid 

in spel vaker voor (Ross et al., 1992). 

 

Groepskenmerken 

 

Stabiliteit van de groep 
 
Jonge kinderen hebben over het algemeen veel baat bij een stabiele groep. Een groep 

waarvan de leiding voor de kinderen een bekende is en de samenstelling van de groep 

stabiel is. Vooral voor jonge kinderen is de stabiliteit van de groep van belang, het 

bevordert het veiligheidsgevoel van kinderen in een groep (Essa et al., 1999). Het is 

vervolgens interessant om te zien of de stabiliteitskenmerken van een groep invloed 

uitoefenen op het aantal speelrelaties dat kinderen vormen.  

 

Rol van de leidster 
 

De invloed van leidsters op het vriendschapsgedrag van kinderen kan groot zijn. 

Bijvoorbeeld als het gaat om het initiatief om contact te maken met de kinderen, 

waardoor het contact tussen kinderen toeneemt (Howes & Hamilton, 1993). Ook het 

meespelen van de leidster met de kinderen speelt een rol, waardoor kinderen complexer 

en langer samenspelen (Singer & de Haan, 2006). De rol van de leidster in dit onderzoek 

buiten beschouwing worden gelaten. 
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Gezinsfactoren  
 

De invloed van ouders op de wijze hoe kinderen met hun leeftijdgenoten omgaan is 

aangetoond (Parke et al, 2002). De opvoeding van de ouders wordt onder andere 

beïnvloed door de cultuur waar de ouders en het kind zich bevinden. Er zijn verschillen 

gevonden tussen de interactiestijlen van kinderen uit verschillende culturen (Parke et al, 

2002). Tot slot zijn er aanwijzingen gevonden dat kinderen met dezelfde etniciteit 

voorkeur voor samenspel zouden hebben, deze bevindingen waren echter niet consistent 

(Drewry & Clark, 2001). De gezinsfactoren worden in dit onderzoek buiten beschouwing 

gelaten. 

 

Vraagstellingen en hypothesen 
 

Vraagstelling 1 
“Wat zijn kenmerken van vriendschap bij twee- en driejarigen en in hoeverre hangen de 

kenmerken samen?”.  

 

Hypothese: 

1) De gedragsindicatoren voor vriendschap positief gedrag, nabijheid zoeken buiten 

spelsituatie en elkaar noemen in interviews zullen positief samenhangen met het 

hebben van een speelrelatie. 

2) Afwijzing zal een negatieve samenhang vertonen met het hebben van een 

speelrelatie. 

3) De gedragsindicatoren voor ‘vriendschap’ speelrelatie, positief gedrag, nabijheid 

zoeken buiten spelsituatie en elkaar noemen in interviews zullen onderling 

positieve samenhang vertonen, afwijzing zal een negatieve samenhang vertonen. 
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Vraagstelling 2 
Welke achterliggende factoren bevorderen speelrelaties bij twee- en driejarige 

kinderen?” 

 

Hypothesen: 

1) Oudere kinderen hebben meer speelrelaties dan jongere kinderen. 

2) Jongens en meisjes hebben evenveel speelrelaties. 

3) Kinderen hebben een grotere kans op een speelrelatie met kinderen van dezelfde 

sekse, dan met kinderen van de andere sekse. 

4) Hoe kleiner het leeftijdsverschil tussen kinderen, hoe groter de kans op een 

speelrelatie. 

5) Kinderen hebben een grotere kans op een speelrelatie met iemand die ze vaker 

tegenkomen. 

6) Hoe hoger de stabiliteit van de kindergroep, hoe meer speelrelaties er in de groep 

voorkomen. 

7) Hoe hoger de stabiliteit van de leidsters, hoe meer speelrelaties er in de groep 

voorkomen. 
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Methoden 
 

Achtergrond van de studie 
 
Dit onderzoek vindt plaats binnen het huidige onderzoek van E. Singer ‘Sociale relaties 

tussen jonge kinderen in kindercentra’, Het is een onderzoek dat als doel heeft meer 

inzicht te krijgen in de sociale relaties die kinderen op jonge leeftijd hebben en de invloed 

van leidsters hierop, om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. 

 

Soort studie 
 
Dit onderzoek betreft een exploratief onderzoek aan de hand van hypotheses die 

opgesteld zijn op basis van eerder onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan door middel 

van systematische observaties en statistische analyses. 

 

Onderzoeksgroep 
 

Selectie kinderopvangcentra 
 
Enkele grote landelijke organisaties van kinderdagcentra zijn gevraagd deel te nemen aan 

het onderzoek. Vervolgens is aan de deelnemende organisaties gevraagd of er binnen hun 

organisatie een goed functionerende groep is, die voldoet aan alle eisen van de 

kinderopvang met gemotiveerde leidsters die onderling goed samenwerken. Het betere 

segment van de kinderopvang doet op deze manier mee aan dit onderzoek. Vervolgens 

volgde een gesprek met de locatiemanager en de groepsleidsters, waarin de inhoud, de 

wederzijdse verwachtingen en de duur van het onderzoek uitgelegd werd. Tot slot 

moesten de ouders hun toestemming verlenen voor het onderzoek op het 

kinderdagverblijf van hun kind en een toestemming om de kinderen te mogen 

fotograferen en te filmen. 



 21

 Er zijn uiteindelijk vier groepen geselecteerd, waarbij gelet is op de 

verscheidenheid van groepen op het gebied van etniciteit en sociaal economische status.  

 

Selectie kinderen 
 
Het onderzoek richt zich op twee en drie jarige kinderen. De criteria waren dat de 

kinderen de hele onderzoeksperiode van de kindergroep gebruik zouden maken. De 

kinderen mochten daarom maximaal drie jaar en negen maanden zijn wanneer het 

onderzoek van start ging, kinderen boven deze leeftijdsgrens schuiven tijdens de 

observatie periode namelijk door naar een oudere groep. Daarnaast werden alleen de 

kinderen in het onderzoek meegenomen die op de observatiedagen maandag, dinsdag 

en/of donderdag van de kindergroep gebruik maakten. Tot slot deden kinderen die nieuw 

begonnen in de groep niet mee aan het onderzoek 
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De kenmerken van de groep zagen er als volgt uit: 

 

Tabel 1: Kenmerken van de groep op meting 1 en meting 2 

 Kinderdagverblijf 

 Arnhem Eindhoven Utrecht Den Haag 

 Meting 
1 

Meting 
2 

Meting 
1 

Meting 
2 

Meting 
1 

Meting 
2 

Meting 1 

Aantal kinderen  35 38 36 33 28 23          20 

Stabiliteit 
kindergroep 
Kindplaatsen per dag: 
Totaal aantal kinderen 
per week  

23:35 23:38 14:36 14:33 14:28 14:23 14:20 

Gemiddelde 
leeftijd in maanden 

35,45 35,5 37,2 32,4 35,1 36,7 33,2 

Leeftijdsrange in 
maanden 

23 17 21 19 23 23 22 

Aantal dagdelen 
dat kinderen gebruik 
maken van het kdv 

6,7 5,7 4,3 3,9 5,3 5,3 7,2 

Aantal vaste 
leidsters  

5 5 5 5 3 3 3 

Aantal 
invalkrachten  

10 4 5 3 12 3 5 

Totaal aantal 
leidsters 

15 9 10 8 15 6 8 

Gemiddelde 
leeftijd vaste 
leidsters 

41,2 41,2 42,2 45 38,3 38,3 31,3 
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De kenmerken van de gescande kinderen waren als volgt: 

 

Tabel 2: Kenmerken van de gescande kinderen op meting 1 en meting 2 

 Kinderdagverblijf 

 Arnhem Eindhoven Utrecht Den Haag 

 Meting 
1 

Meting 
2 

Meting 
1 

Meting 
2 

Meting 
1 

Meting 
2 

Meting 1 

Aantal gescande 
kinderen 

14 14 16 21 19 21 19 

Aantal kinderen 
dat beide metingen 
meedeed 

5 8 15  x 

Gemiddelde 
leeftijd in maanden 

35,45 35,5 37,2 32,4 35,1 36,7 33,2 

Aantal jongens 10 5 6 9 11 12 9 

Aantal allochtonen 
Beide ouders 
allochtoon 

7 9 0 0 0 0 10 

Aantal 
tweejarigen 

4 9 8 8 11 12 10 

Aantal driejarigen 10 5 8 13 8 9 9 

SES ouders        

Laag 6 6 0 0 0ª 0b 4 

Midden 3 2 2 2 1ª 1b 9 

Hoog 5 6 14 19 15ª 16b 6 

NB 2-jarigen: 24-35 maanden; 3-jarigen: 36-47 maanden 

ª 3 missing values     b 4 missing values 
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Procedure  
 
Afhankelijk van het aantal te observeren kinderen werd er gedurende twee tot drie 

maanden op elke kindergroep geobserveerd. De meting is na 4 tot 6 maanden herhaald, 

Per meting is elk kind 2 maal geobserveerd.  

De observatie ochtenden duurde van 8.45 tot 13.00. Gedurende de ochtend 

vonden er twee verschillende observaties plaats, de vriendschapsscan en de observaties 

tijdens de lunches. Daarnaast werden er nog interviews afgenomen.  

 

Instrumenten 

Vriendschapsscan 
 
De vriendschapsscan is een 5-minuten interval observatie instrument dat wordt gebruikt 

tijdens vrij spel. Elk kind komt twee keer aan de beurt op een andere dag, om te 

voorkomen dat het gaat om een momentopname. De scan begon veelal na de 

ochtendsnack om 9.30 tot de lunch om 11.30 (zie bijlage 1). 

 

De volgende onderdelen werden iedere vijf minuten gescoord: 

1. Aanwezigheid van andere kinderen in de ruimte (de potentiële speelkameraden). 

2. Sociale Situatie, (alleen-, parallel- of samenspel en met wie) 

3. Inhoud van het spel 

4. Ruimte  

5. Betrokkenheid van de leidster: 
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Tussen de 5-minuten interval observatie werd het volgende gescoord wanneer het 

minimaal 1 keer voorkwam. 

 

Positief gedrag: 

1. Prosociaal gedrag en ten aanzien van wie 

2. imitatie en ten aanzien van wie 

3. initiatief en ten aanzien van wie 

4. Afwijzing en ten aanzien van wie 

 

Nabijheid zoeken buiten spelsituatie 
 
Tijdens ieder bezoek aan het kinderdagverblijf worden de ochtendsnack en de lunches 

ook geobserveerd. Van belang hierbij was naast wie en tegenover of schuintegenover wie 

het kind ging zitten.  

De keuze naast wie het kind ging zitten moest uit het kind zelf komen, dan pas 

zegt het iets over de voorkeur van het kind. Wanneer het niet de keuze van het kind was 

om op de plek te gaan zitten werd dit erbij vermeld.  

De ochtendsnack en de lunch momenten beginnen als een leidster ze heeft 

aangekondigd en het kind dat gevolgd wordt aan tafel gaat zitten.  

 

Interview methoden 
 
Van elk kind uit de groep is een foto gemaakt, deze werden gebruikt bij de gesprekjes 

met kinderen. Elk kind kreeg 1 voor 1 de foto’s van de kinderen uit zijn/haar groep te 

zien waar de mogelijkheid tot vriendschap mee bestond. Nadat er gevraagd was of hij/zij 

het kind op de foto herkende, mocht het kind aangeven of het graag met het kind op de 

foto samen speelde of niet. Wanneer kinderen geen onderscheid konden maken tussen 

´wel of geen vriend´ en het interview niet begrepen, werden de gegevens niet 

meegenomen in het onderzoek. 
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Operationalisatie van de variabelen deelvraag 1 
 
Deelvraag 1 richt zich op vriendschapsgedrag tussen 2 kinderen, een dyade. Wanneer 

meer kinderen samenspeelden werden de gegevens gescoord voor de verschillende 

tweetallen die op dat moment samenspeelden. 

De mogelijke kenmerken van vriendschap die gebruikt worden in dit onderzoek 

zijn als volgt geoperationaliseerd 

 
Tabel 3: operationalisatie vriendschapsindicatoren. 

Begrip Operationalisatie 

Langer samenspel De eerste voorwaarde voor langer samenspel is dat een dyade per 
observatie ochtend tijdens het vrije spel minimaal 9 keer gescoord 
kunnen worden gedurende de 5-minuten intervalobservatie. Wanneer 
minimaal 30% van de mogelijke intervallen ook daadwerkelijk samen 
of parallel (associatief) met elkaar spelen, was er sprake van langer 
samenspel (Howes, 1994).  

speelrelatie Ieder kind is 2 keer gescand per meting. Er is daardoor maximaal 4 
keer langer samenspel tussen 2 kinderen mogelijk. Er is sprake van 
een speelrelatie wanneer er minimaal 2 keer langer samenspel 
aangetoond kon worden. 

Nabijheid zoeken 

buiten spelsituatie 

Dit werd gemeten door te noteren naast wie het kind aan tafel ging 
zitten tijdens de ochtendsnack of de lunch. De keuze moest vrijwillig 
zijn, wanneer een leidster het kind plaatste was het geen vrijwillige 
keuze. De uiteindelijke score is het aantal mogelijke keren dat een 
dyade naast elkaar kon zitten in verhouding tot het daadwerkelijk 
aantal keren dat een dyade naast elkaar zat. 

Positief gedrag Positief gedrag bestaat uit: Prosociaal gedrag, imitatie en initiatief. De 
uiteindelijke score voor positief gedrag is een optelsom van het aantal 
keren dat de gedragingen voorkwamen tijdens de 5-minuten interval 
observatie. De gegevens uit de eerste en de tweede scan van elke 
meting zijn bij elkaar genomen. 

Afwijzing Afwijzing is het niet mee mogen spelen van de ander, ofwel negatieve 
opmerkingen maken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
iemand afwijzen en anderzijds afgewezen worden, tijdens de 5-
minuten interval observatie. Hoeveel afwijzingen er tussen een dyade 
plaatsvond is de score voor afwijzing. De gegevens uit de eerste en de 
tweede scan van elke meting zijn bij elkaar genomen. 

Elkaar noemen in 

interviews 

Wanneer kinderen elkaar noemen tijdens een interview is er sprake 
van een wederkerige nominatie en heeft de dyade de maximale score 
van 2.  
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Operationalisatie van de variabelen deelvraag 2 
 
De achtergrondfactoren zijn als volgt geoperationaliseerd: 

 
Tabel 4: operationalisatie achtergrondfactoren 

Begrip Operationalisatie 
Sekse & 

Sekseverschil 

Er is onderscheid gemaakt tussen meisjes en jongens 
De dyades zijn onderverdeeld in dyades met een gelijke sekse en 
dyades met een ongelijke sekse. 

Leeftijd & 

Leeftijdsverschil 

Voor elk kind zijn gegevens verzameld van de geboortedata en 
leeftijd in maanden tijdens het midden van elke observatieperiode  
Tussen dyades is het leeftijdsverschil in maanden berekend.  

Dagdelen samen op 

de groep 

Een dag op het kinderdagverblijf bestaat uit 2 dagdelen. Per dyade 
is berekend hoeveel dagdelen ze samen op de groep zijn. 

Stabiliteit 

kindergroep 

De stabiliteit van de kindergroep is het aantal kinderen dat gebruik 
maakt van de groep gedurende een week in verhouding tot het 
aantal kindplaatsen per dag. 
 

Stabiliteit leidsters De stabiliteit van de leidsters op de groep is gemeten door het 
aantal invalkracht, dat gedurende de observatieperiode op de groep 
stond. Hoe meer invalkrachten er op de groep werkten hoe minder 
de stabiliteit is.  

 
 

Data analyse 
 

Vraagstelling 1: “Wat zijn kenmerken van vriendschap bij twee- en driejarigen en in 

hoeverre hangen de kenmerken samen?” 

 

Het hebben van een speelrelatie is volgens de literatuur het meest onderbouwde kenmerk 

van vriendschap. In dit onderzoek is het hebben van een speelrelatie daarom een 

voorwaarde voor vriendschap. Eerst zal gekeken worden of er een correlatie is tussen 

speelrelatie en de variabelen elkaars nabijheid zoeken buiten spelsituatie, positief gedrag, 

elkaar noemen in  interviews en afwijzing.  

Vervolgens zal er gekeken worden of er een onderling positief verband is tussen 

de variabelen speelrelatie, nabijheid zoeken buiten spelsituatie, positief gedrag, elkaar 
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noemen in interviews en een negatief verband met afwijzing Door middel van een 

Principale componentenanalyse (factoranalyse) zal worden gekeken of er een 

onderliggend construct ten grondslag ligt aan de bovengenoemde variabelen. 

 

Vraagstelling 2: “Welke achterliggende factoren bevorderen speelrelaties bij twee- en 

driejarige kinderen?” 

 

Door middel van een Chi-kwadraat zal gekeken worden naar mogelijke invloed van de 

achtergrond variabelen sekse, leeftijd, sekseverschil leeftijdsverschil, aantal dagdelen 

samen op de groep, stabiliteit kindergroep en stabiliteit leidsters op speelrelaties. 

Vervolgens zal er met behulp van bivariate en partiele correlatieanalyses berekend 

worden wat de samenhang is tussen de achtergrondvariabelen en speelrelaties. 

 

Betrouwbaarheid  
De vriendschapsscan is betrouwbaar als verschillende observatoren hetzelfde meten. Om 

de overeenkomst tussen de scores van de verschillende observatoren te meten kan de 

Cohens Kappa worden gebruikt (Van der Sande, 1999). 

Of de variabelen op een betrouwbare manier gedefinieerd zijn, is ook van belang voor de 

betrouwbaarheid. Waarden boven de 0.60 kunnen als voldoende betrouwbaar worden 

beschouwd (Van der Sande, 1999).  

De observaties zijn gedaan door 2 vaste observanten. De betrouwbaarheid is gemeten 

door de gegevens van de vaste observanten te vergelijken met de gegevens van de 

overige observanten.  

 

Betrouwbaarheid vriendschapscans 

 
Middels Cohen’s Kappa zijn alle observanten, per meting, met elkaar vergeleken en is de 

betrouwbaarheid berekend (zie bijlage 2 voor betrouwbaarheid per meting en onderdeel) 
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Op de volgende onderdelen zijn de Cohen’s Kappa berekend: 

• Ruzie 

• Meespelen 

• Soort spel 

• Binnen/buiten 

• Spelactiviteit 

• Prosociaal 

• Imitatie 

• Initiatieven 

• Aanwezigheid kindern  

• Betrokkenheid leidster  

• Afwijzing 

 

 

De gemiddelde betrouwbaarheid is in 4 gevallen onder te verdelen in de categorie ‘very 

good agreement’. De metingen in Arnhem 1, Eindhoven 1 en Utrecht 2 valt onder de 

categorie ‘good agreement’.  

 
 
Tabel 5: gemiddelde betrouwbaarheid per meting 
Kinderdagverblijf Gemiddelde betrouwbaarheid 
Arnhem 1 0.75 
Arnhem 2 0.81 
Eindhoven 1 0.77 
Eindhoven 2 0.80 
Utrecht 1 0.80 
Utrecht 2 0.73 
Den Haag 0.88 
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Resultaten 
Van de 96 kinderen uit het onderzoek waren er 47 kinderen met één of meer speelrelaties. 
De verdeling per meting zag er als volgt uit: 

Tabel 6: aantal speelrelaties per meting 

Meting Aantal speelrelaties  
Arnhem 1 6 
Arnhem 2 10 

Eindhoven 1 3 
Eindhoven 2 10 

Utrecht 1 4 
Utrecht 2 3 
Den Haag 11 

Totaal 47 
 

Vraagstelling 1 
 
“Wat zijn kenmerken van vriendschap bij twee- en driejarigen en in hoeverre hangen de 

kenmerken samen?”.  

 

Het eerste deel van de vraagstelling draait om de samenhang van verschillende 

gedragsindicatoren voor vriendschap met speelrelaties. Het hebben van een speelrelatie is 

in dit onderzoek een voorwaarde voor het hebben van een vriendschap. Daarom is eerst 

de correlatie tussen positief gedrag, nabijheid zoeken buiten de spelsituatie, afwijzing en 

elkaar noemen in interviews ten opzichte van speelrelaties berekend, de correlaties zijn 

zichtbaar in tabel 7. 
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Tabel 7: correlaties van gedragindicatoren van vriendschap met speelrelaties 

Variabelen 

correlatie met 

speelrelaties 

Positief gedrag 0,560** 

nabijheid zoeken buiten 

spelsituatie 0,236** 

Afwijzing 0,313** 

elkaar noemen in interviews 0,188** 

** Correlatie is significant bij een 0,01 significantieniveau 

 
Hypothese 1: De gedragsindicatoren voor vriendschap positief gedrag, nabijheid 

zoeken buiten spelsituatie, elkaar noemen in interviews zullen positief samenhangen 

met het hebben van een speelrelatie. 

 

Zoals uit tabel 7 blijkt, zijn de gedragsindicatoren van vriendschap positief gedrag, 

nabijheid zoeken buiten de spelsituatie en elkaar noemen in interviews positief 

gecorreleerd aan het hebben van een speelrelatie. Dit komt overeen met de 

verwachtingen. 

 

 

Hypothese 2: Afwijzing zal een negatieve samenhang vertonen met het hebben van 

een speelrelatie. 

 

Uit tabel 7 blijkt dat er sprake is van een positieve correlatie (0,313) tussen elkaar 

afwijzen en het hebben van een speelrelatie. Dit wijkt af van de verwachting dat er een 

negatieve samenhang zou bestaan tussen de twee variabelen. 

 

Het tweede deel van de eerste deelvraag gaat om de onderlinge samenhang tussen 

speelrelatie, positief gedrag, afwijzing, nabijheid zoeken buiten de spelsituatie en elkaar 

noemen in interviews. Aangezien alle gedragsindicatoren voor vriendschap samenhang 
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met het hebben van een speelrelatie vertonen, worden alle 5 de gedragsindicatoren voor 

vriendschap meegenomen in de factoranalyse. Uit deze factoranalyse blijkt vervolgens of 

er sprake is van een onderliggend construct die de kenmerken met elkaar gemeen hebben.  

 
Tabel 8: Aantal factoren en de eigenwaardes 

Aantal 

factoren  Eigenwaarde 
1 2,273 

2 1,079 

 

 

Uit de factoranalyse blijkt dat er twee factoren zijn met een eigenwaarde boven 1. 

Aangezien de 2e factor nauwelijks een eigenwaarde boven 1 heeft, wordt er alleen 

gebruik gemaakt van de factor met de hoogste eigenwaarde. De verklaarde variantie van 

de factor is 45,45 %.  

 
Tabel 9: Ladingen op de factor 

Variabelen lading op de factor 

Speelrelatie 0,844 

Positief gedrag 0,864 

nabijheid zoeken buiten 

spelsituatie 0,472 

Afwijzing 0,668 

elkaar noemen in interviews 0,382 

 

 

Hypothese 3: De gedragsindicatoren voor ‘vriendschap’ speelrelatie, positief gedrag, 

nabijheid zoeken buiten spelsituatie en elkaar noemen in interviews zullen onderling 

positieve samenhang vertonen, afwijzing zal een negatieve samenhang vertonen. 

 

Uit de factoranalyse (tabel 9) blijkt dat 4 gedragsindicatoren voor speelrelatie, positief 

gedrag, nabijheid zoeken buiten spelsituatie en elkaar noemen in interviews positief 
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laden op hetzelfde construct. Dit komt overeen met de verwachtingen. Afwijzing heeft 

ook een positieve lading op datzelfde construct. Er werd echter een negatieve lading 

verwacht.  

 Om de betrouwbaarheid van de factoranalyse te berekenen is de Crohnbach’s 

Alpha van de 5 gedragsindicatoren voor vriendschap berekend. Deze was 0,328, dit is 

betrekkelijk laag. 

 

 

Wanneer afwijzen uit de factoranalyse weggelaten wordt zien de ladingen op de factor er 

als volgt uit: 

 

Tabel 10. Ladingen op de factor, wanneer afwijzing is weggelaten 

Variabelen lading op de factor 

Speelrelatie 0,825 

Positief gedrag 0,845 

nabijheid zoeken buiten 

spelsituatie 0,607 

elkaar noemen in interviews 0,460 

 

Wanneer afwijzing is weggelaten, laden de andere 4 gedragsindicatoren nog op een 

vergelijkbare manier op de factor. Nabijheid zoeken buiten spelsituatie en elkaar noemen 

in interviews hebben zelfs een iets hogere lading. Daarnaast is de verklaarde variantie van 

de factor gestegen tot 49,36%. De Crohnbach’s Alpha is gedaald tot ,145.  
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Vraagstelling 2 
 

“Welke achterliggende factoren bevorderen vriendschappen bij twee en drie jarigen 

kinderen?” 

 

De tweede vraagstelling van dit onderzoek richt zich op de achterliggende factoren die 

van invloed kunnen zijn op vriendschap. Aangezien speelrelaties een voorwaarde was 

voor vriendschap, zijn de achterliggende factoren in verband gebracht met speelrelaties.  

 

Hypothese 1: Oudere kinderen hebben meer speelrelaties dan jongere kinderen. 

 

Aan de hand van een Chi-kwadraat is de verdeling van het aantal speelrelaties over het 

aantal twee en drie jarigen berekend (zie tabel 18 bijlage 3). Het significantieniveau van 

het verschil tussen het aantal speelrelaties en leeftijd is berekend door een Chi-

kwadraattoets toe te passen. Er bleek dat tussen de leeftijdscategorieën significante 

verschillen bestonden in de hoeveelheid speelrelaties dat een kind heeft (chi² = 19,13; df 

= 3; p < 0,000). 

De correlatie tussen het aantal maanden dat een kind oud is en speelrelaties is 

vervolgens r = 0,373 en is significant (p < 0,000). Oudere kinderen hadden vaker 

speelrelaties dan jongere kinderen. 

 

 

In figuur 1 is te zien dat de meeste 

kinderen zonder een speelrelatie 

tweejarig zijn. Vanaf 2 en meer 

vriendschappen zijn de driejarigen in 

de meerderheid. 

 

 

 

 

figuur 1: speelrelaties verdeeld over leeftijd
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Hypothese 2: Jongens en meisjes hebben evenveel speelrelaties. 

 

De verdeling van het aantal speelrelaties over jongens en meisjes is aan de hand van een 

chi-kwadraat berekend (zie tabel 19 bijlage 3). Er blijkt dat er geen significant verschil te 

bestaat tussen sekse en het aantal speelrelaties (chi² = 3,547; df = 3; p < 0,315). Jongens 

en meisjes hebben evenveel speelrelaties. Hypothese 2 kan worden aangenomen. 

 

 

Figuur 2 laat zien dat er geen 

consequente verschillen te zien zijn 

tussen jongens en meisjes en het 

aantal speelrelaties dat ze hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 2 speelrelaties verdeeld over sekse
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Hypothese 1 en 2 laten wel een leeftijdsverschil zien en geen sekseverschil. De verdeling 

van speelrelaties over sekse gecorrigeerd voor leeftijd ziet er als volgt uit (zie ook tabel 

20 en 21 in bijlage 3). 

 

figuur 3: speelrelaties verdeeld over sekse
 bij 2-jarigen
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Uit figuur 3 en 4 blijken wederom geen consequente verschillen tussen de sekses en het 

aantal speelrelaties dat ze hebben. De correlatie tussen sekse en speelrelaties bij 2-jarigen 

is r = - 0,09 en is niet significant. De correlatie tussen sekse en speelrelaties bij 3-jarigen 

is r = .220 en is ook niet significant. Sekse heeft geen invloed op het aantal speelrelaties, 

ook niet wanneer er gecorrigeerd is voor leeftijd. 

 

 

Hypothese 3: Kinderen hebben een grotere kans op speelrelaties met kinderen van 

dezelfde sekse, dan met kinderen van de andere sekse. 

 

De verdeling van het aantal speelrelaties over dyades van dezelfde sekse en dyades van 

verschillende sekse is aan de hand van een chi-kwadraat berekend (zie tabel 22 in bijlage 

3) . Er blijkt dat er een significant verschil bestaat in het aantal speelrelaties van een 

dyade tussen dyades van dezelfde sekse en dyades van verschillende sekse (chi² = 

15,233; df = 2; p < 0,000) . De correlatie tussen de twee variabelen is r = 0,129 en 

figuur 4: speelrelaties verdeeld over 
sekse bij 3-jarigen
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significant (p <0,000). Dit betekent dat kinderen van dezelfde sekse meer speelrelaties 

hebben dan kinderen van verschillende sekse. Hypothese 3 kan worden aangenomen. 

 

 

 

In figuur 5 is te zien dat de dyades die 

geen speelrelatie hadden grotendeels 

dyades met een verschil in sekse 

waren. Bij de dyades met 

speelrelaties waren de dyades van 

dezelfde sekse in de meerderheid. 

 

 

 

Hypothese 4: Hoe kleiner het leeftijdsverschil tussen kinderen, hoe groter de kans 

op een speelrelatie. 

 

Aan de hand van een Chi-kwadraat is de verdeling van het aantal speelrelaties over 

kinderen met een gelijke en een ongelijke leeftijd berekend (zie tabel 23 in bijlage 3). Er 

bleek een significant verschil te bestaan in het aantal speelrelaties tussen dyades met een 

gelijke leeftijd en dyades met een ongelijke leeftijd (chi² = 23,056; df = 2; p < 0,000) . De 

correlatie tussen het aantal maanden leeftijdsverschil en het aantal speelrelaties tussen 

dyades is vervolgens r = 0,174 en is significant (p < 0,000). Wanneer het leeftijdsverschil 

tussen en dyade kleiner is, wordt de kans op een speelrelatie groter.  

 

 

 

 

 

 

 

figuur 5: Speelrelaties verdeeld over gelijke 
sekse en verschillende sekse
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In figuur 6 is te zien dat de dyades 

zonder speelrelaties voor het grootste 

deel dyades zijn met een ongelijke 

leeftijd. De dyades met een speelrelatie 

zijn voor het grootste deel dyades met 

een gelijke leeftijd. 

 

 

 

 

 

Hypothese 5: Kinderen hebben een grotere kans op een speelrelatie met iemand die 

ze vaker tegenkomen. 

 

De verdeling van het aantal speelrelaties over de kinderen die weinig samen op de groep 

zijn en de kinderen die vaak samen op de groep zijn, is berekend aan de hand van een 

Chi-kwadraat (zie tabel 24 in bijlage 3). Het verschil is het aantal speelrelaties tussen 

kinderen die weinig samen op de groep zijn en kinderen die vaak samen op de groep zijn 

is significant gebleken (chi² = 11,495; df = 2; p < 0,003) . De correlatie tussen het 

aantaldagdelen samen op de groep en het aantal speelrelaties tussen een dyade is 

vervolgens r = 0,096 en is significant (p < 0,000). Wanneer kinderen vaker elkaar meer 

dagdelen zien, is de kans op een speelrelatie groter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 6: Speelrelaties verdeeld over 
dyades met een gelijke en ongelijke 
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In figuur 5 is te zien dat de dyades 

zonder speelrelatie voor het grootste 

deel de dyades zijn die elkaar 

minder dan 4 dagdelen per week 

zien. De dyades met speelrelaties 

zijn voor het grootste deel dyades 

die elkaar 4 of meer dagdelen per 

week zien. 

 

 

 

Hypothese 6: Hoe hoger de stabiliteit van de kindergroep, hoe meer speelrelaties er 

in de groep voorkomen. 

 

Met behulp van een Pearson’s R correlatieanalyse is berekend wat de samenhang is 

tussen de stabiliteit is van de kindergroep en het aantal speelrelaties in een groep. De 

correlaties is r = - 0,068 en is niet significant bevonden (p = 0,454). Er is geen invloed 

van de stabiliteit van de kindergroep op het aantal speelrelaties van een groep. 

 

Hypothese 7: Hoe hoger de stabiliteit van de leidsters hoe meer speelrelaties er in de 

groep voorkomen. 

 

Door middel van een Pearson’s R correlatie analyse is berekend wat de samenhang is 

tussen de stabiliteit van de leiding en het aantal speelrelaties in een groep. De correlatie is 

r = - 0,229 en is significant. Wanneer de stabiliteit van de leiding lager was, werd de kans 

op een speelrelatie kleiner.  

 

Partiele correlaties 

De variabelen ‘elkaar vaker tegenkomen’, ‘gelijkheid van sekse’ en ‘gelijkheid van 

leeftijd’ hadden elk invloed op het aantal speelrelaties tussen een dyade. Er is met behulp 

figuur 7: Speelrelaties verdeeld over dyades 
minder dan 4 dagdelen samen en 4 of meer 

dagdelen samen op de groep
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van een partiele correlatieanalyse berekend of de variabelen ook invloed op elkaar 

hadden (zie bijlage 4). Dit bleek niet het geval, de variabelen ‘elkaar vaker tegenkomen’, 

‘gelijkheid van sekse’ en ‘gelijkheid van leeftijd’ hebben elk onafhankelijk van elkaar 

invloed op het aantal speelrelaties tussen een dyade.  
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Conclusies 

 
Samenvatting resultaten 
 

Het aantal kinderen met speelrelaties binnen deze onderzoeksgroep was 47. Dit is een 

percentage van 49%. In vergelijking met de resultaten van Howes et al. (1988) is dat een 

stuk minder. In haar onderzoek kwam een naar voren dat 48% één vriend had en 22% 

meer dan één vriend, in totaal 70%.  

 

Deelvraag 1 
 
Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in wat vriendschap onder 

twee- en driejarigen inhoudt. Vervolgens is er gekeken naar achterliggende factoren die 

mogelijk invloed zouden kunnen uitoefenen op het voorkomen van vriendschappen.  

 

Het eerste gedeelte van het onderzoek, was het onderzoek naar de inhoud van 

vriendschappen. De resultaten per hypothese zullen hieronder besproken worden. 

 

1) De gedragsindicatoren voor vriendschap positief gedrag, nabijheid zoeken 

buiten spelsituatie en elkaar noemen in interviews zullen positief samenhangen 

met het hebben van een speelrelatie. 

 

De gedragsindicatoren bleken inderdaad een positieve samenhang te vertonen met het 

hebben van een speelrelatie. Wat opvallend is, is dat vooral positief gedrag een duidelijke 

correlatie vertoonde met speelrelaties (r = 0,560). Uiteindelijk betekenen deze resultaten 

dat hoe meer speelrelaties een dyade had, hoe vaker positief gedrag voorkwam tussen de 

dyade. Eveneens ging een dyade vaker naast elkaar zitten aan tafel (r = 0,24) en noemde 

ze elkaar vaker in interviews (r = 0,19), wanneer het aantal speelrelaties steeg.  
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2) Afwijzing zal een negatieve samenhang vertonen met het hebben van een 

speelrelatie. 

 

Uit de gegevens van de correlatieanalyse bleek het tegendeel. Afwijzing bleek een 

positieve samenhang te vertonen met het hebben van een speelrelatie. Dit resultaat 

betekent dat wanneer een dyade meer speelrelaties had, er ook meer afwijzing tussen de 

dyade voorkwam.  

 

3) De gedragsindicatoren voor vriendschap speelrelatie, positief gedrag, nabijheid 

zoeken buiten de spelsituatie en elkaar noemen in interviews zullen onderling een 

positieve samenhang vertonen, afwijzing zal een negatieve samenhang vertonen 

 

Op basis van de gegevens van de factoranalyse kan geconcludeerd worden dat de 4 

gedragsindicatoren speelrelatie, positief gedrag, nabijheid zoeken buiten de spelsituatie 

en elkaar noemen in interviews onderling positieve samenhang vertonen. Ze hebben 

allemaal éénzelfde construct (de factor) met elkaar gemeen. Voornamelijk omdat de 

lading van speelrelaties zo hoog op de factor laadt (0,84) is het aannemelijk bevonden dat 

deze factor vriendschap is. Dit houdt in dat de gedragsindicatoren speelrelatie, positief 

gedrag, nabijheid zoeken buiten spelsituatie en elkaar noemen in interviews kenmerken 

zijn van vriendschap.  

 Een opmerking die geplaatst moet worden bij de bevindingen uit de 

factoranalyse is dat de Crohnbach’s Alpha van de 5 gedragsindicatoren van vriendschap 

erg laag was (0,328). Dit heeft gevolgen voor de interpretatie van de factor vriendschap. 

Ze zullen in combinatie met elkaar gebruikt moeten worden om vriendschap bij twee- en 

driejarige kinderen aan te tonen.  

Wat ook al bleek uit de correlatie analyse tussen afwijzen en speelrelaties, was dat 

er sprake is van een samenhang tussen ‘elkaar afwijzen’ en ‘speelrelaties’. Ook uit de 

factoranalyse komt dit ook naar voren. De verwachting was dat ‘elkaar niet afwijzen’ een 

kenmerk van vriendschap zou zijn. Het tegendeel blijkt, elkaar afwijzen komt veel voor 

bij kinderen met een vriendschap.  
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Wanneer afwijzing uit de analyse weggelaten wordt, stijgen een aantal ladingen 

op de factor en de verklaarde variantie van de factor. Dit houdt in dat afwijzing als 

gedragsindicator van vriendschap een negatieve bijdrage levert aan de verklaarde 

variantie van de factor. De betrouwbaarheid van de factor is echter ook gedaald door de 

weglating van afwijzing. Dit benadrukt nog eens dat de gedragsindicatoren voor 

vriendschap uitsluitend in combinatie met elkaar een goede voor speller zijn van 

vriendschap, ze verklaren vriendschap voor 49%. 

 

Deelvraag 2 

 
De tweede deelvraag van dit onderzoek was gericht op de achtergrond variabelen die van 

invloed zouden kunnen zijn op het ontstaan van vriendschappen. De vraagstelling was:  

 

‘Welke factoren bevorderen speelrelaties bij twee- en driejarige kinderen?’. 

 

Als eerste kwam naar voren dat leeftijd een factor is die van invloed is op het ontstaan 

van vriendschap. De driejarigen uit het onderzoek hadden significant meer 

vriendschappen dan de tweejarigen uit het onderzoek. Dit kwam overeen met de 

verwachtingen. 

 Op dyadisch niveau bleken meer factoren van invloed op vriendschap. Zo is er 

gevonden dat kinderen een voorkeur hebben voor een vriendschap met iemand van hun 

eigen sekse en leeftijd. Daarnaast bleek ook het aantal dagdelen dat kinderen samen op de 

groep zijn van invloed. Wanneer dyades elkaar vaker zagen, was de kans groter op een 

vriendschap. Al deze gevonden relaties zijn gecorrigeerd voor mogelijke covariantie. Na 

deze correctie veranderden de correlaties weinig en bleven de relaties met vriendschap 

bestaan. De resultaten op dyadisch niveau waren conform de verwachtingen. 

 Op groepsniveau is er een verband gevonden tussen het aantal invallers dat op de 

groep stond gedurende de observatieperiode en het aantal speelrelaties binnen de groep. 

Er was sprake van een negatieve correlatie. Dit betekent dat wanneer er minder invallers 

waren er meer speelrelaties in de groep voorkwamen.  
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 Tot slot een opmerkelijk resultaat op het gebied van stabiliteit. De verwachting 

was dat in meer stabiele groepen het aantal speelrelaties hoger zou liggen, dit is niet 

bevestigd. Doordat er geen effecten van de groepsgrootte zichtbaar zijn, lijkt er ook geen 

effect te zijn van het opendeuren beleid in Arnhem. 

 

Discussie 
 

Wetenschappelijke betekenis 
 

Vriendschap 
Dit onderzoek is gedaan om te achterhalen wat vriendschap bij twee- en driejarigen 

inhoud. Is er op die leeftijd al sprake van een relatie, omschreven door Rubin (1998),  die 

‘sociaal van aard is’ en ‘door genegenheid aan elkaar verbonden’? Of had Sullivan (1953, 

in Sebanc et al., 2007) gelijk en zijn vrienden op die leeftijd niets meer dan favoriete 

speelmaatjes? De vraag is nu of de resultaten van het onderzoek niet slechts leiden tot een 

uitbreiding van het fenomeen ‘favoriete speelmaatjes’. De kinderen met een speelrelatie 

uit dit onderzoek vertoonde, naast de voorkeur om samen te spelen, vier andere 

kenmerken van vriendschap. Deze kenmerken onderscheiden zich van de voorkeur om 

samen te spelen, doordat ze niet altijd verbonden waren aan samenspel. De resultaten zijn 

daardoor niet slechts een uitbreiding van het begrip ‘speelrelatie’, maar vormen samen de 

kenmerken van vriendschap bij twee- en driejarigen.  

 Opmerkelijk was de bevinding betreffende afwijzing en vriendschap. Uit 

het onderzoek blijkt dat afwijzing, tegen de verwachtingen in, een kenmerk is van 

vriendschap op twee- en driejarige leeftijd. De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 

wanneer kinderen meer met elkaar spelen, ze meer met elkaar in contact zijn dan met 

andere kinderen. Het aantal mogelijkheden dat leidt tot conflict ligt daardoor ook hoger in 

vergelijking met kinderen die geen speelrelatie hebben. Hovens (in press) vond dat er 

binnen de onderzoeksgroep een groot aantal kinderen waren die bevriend waren, maar 

elkaar ook afwezen, een percentage van 37 procent. Vervolgonderzoek zou meer inzicht 
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moeten geven over dit verschijnsel. Hoort afwijzing mogelijk bij vriendschap? Een 

andere mogelijkheid is dat er verschil is in het type conflict dat er tussen vrienden en niet-

vrienden plaatsvindt, nader onderzoek zou zicht moeten richten op het type conflict dat 

tussen vrienden voorkomt. Een andere verklaring voor de bevindingen is dat zich in de 

onderzoeksgroep een zeer groot aantal ambivalente vriendschappen bevinden, waardoor 

het onderzoek naar kenmerken van vriendschap vertroebeld wordt. 

De ervaring met de interviewmethode was dat jongere kinderen het interview niet 

goed begrepen. De interviewmethode was voor de tweejarigen uit het onderzoek minder 

geschikt. Dit komt overeen met de bevindingen van Singer & de Haan (2007). De 

interviewmethode is voor oudere kinderen waarschijnlijk wel een goed meetinstrument 

voor vriendschap. 

De invulling van het begrip vriendschap is zeer interessant voor onderzoek naar 

vriendschap in de toekomst. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er meerdere 

meetinstrumenten voor vriendschap bij twee- en driejarigen beschikbaar. Veelal wordt in 

onderzoek naar vriendschap gebruikgemaakt van één meetinstrument, namelijk het meten 

van speelrelaties. Uit dit onderzoek is gebleken dat één meetinstrument geen betrouwbare 

meting is van vriendschap en meerdere instrumenten nodig zijn om vriendschap te 

kunnen onderzoeken.  

 

Achterliggende factoren 
Op hoofdlijnen is er gevonden wat er werd verwacht. Naast dat de verwachte correlaties 

zijn gevonden, bleken de variabelen ook zelfstandige variabelen te zijn. Van covariantie 

was nauwelijks sprake. 

Een opmerkelijk resultaat was dat er geen effecten werden gevonden voor 

stabiliteit van de kindergroep. Dit is erg vreemd aangezien er wel een correlatie is 

gevonden tussen elkaar vaker zien en het hebben van speelrelaties. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat er alleen naar speelrelaties is gekeken en niet naar vriendschap, 

mogelijk worden er dan wel effecten gevonden. Nadere analyses zullen hier duidelijkheid 

over moeten geven. 
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Kanttekeningen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
 
Er zijn een aantal kanttekeningen te maken bij het huidige onderzoek.  

  Allereerst zijn er in dit onderzoek gegevens verzameld op 4 verschillende 

kinderdagverblijven. De gegevens uit deze groepen zijn samengenomen en geanalyseerd. 

De vier kinderdagverblijven hebben hun eigen kenmerken die van invloed kunnen zijn op 

de resultaten.  

Een tweede punt van aandacht is dat de stabiliteit van de kindergroep erg laag is. De 

samenstelling van kindergroep van meting 1 zag er heel anders uit op meting 2. Dit 

betekent dat er binnen een half jaar de samenstelling van kinderen verandert. Dit heeft 

ongetwijfeld gevolg voor het ontstaan van vriendschappen. 

Van een aantal variabelen was het mogelijk een percentage te berekenen van het 

aantal mogelijk in vergelijking met het werkelijke aantal vertoonde gedragingen. Voor de 

variabelen positief gedrag en afwijzing was dit niet mogelijk. De variabelen zijn wel met 

elkaar vergeleken, het is mogelijk dat het een vertekening van de werkelijkheid geeft 

Een echte voorkeur van kinderen voor een ander kind kwam uiteindelijk weinig voor 

om hechte vriendschappen te kunnen meten. De correlaties zijn in dit onderzoek 

waarschijnlijk om die reden relatief laag. Wanneer er meerdere observaties per meting 

worden gedaan, worden patronen tussen vrienden mogelijk beter zichtbaar. Daarnaast is 

uit dit onderzoek gebleken dat meerdere gedragsindicatoren voor vriendschap van belang 

zijn in onderzoek naar vriendschap onder twee- en driejarigen. Onderzoek naar hechte 

vriendschappen en de achtergrondfactoren die er invloed op hebben is dan beter 

mogelijk. 

De analyses die in dit onderzoek zijn gedaan waren op te splitsen in analyses op 

kindniveau, dyadisch niveau en groepsniveau. Het is echter interessant om de 

verschillende niveaus bij elkaar te betrekken. Dit is mogelijk in een analyse op multi-

level niveau. Deze analyse is nog in ontwikkeling en zal in vervolgonderzoek toegepast 

moeten worden. 
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Betekenis voor de praktijk 
 

Ook de praktijk, de kinderdagverblijven, kunnen aan de slag met de bevindingen. Uit 

longitudinale studies bleek vriendschap positieve uitkomsten te hebben voor de toekomst 

(Howes et al., 1998; Rubin et al., 1998). Leidsters kunnen kinderen uiteraard stimuleren 

meer samen te spelen. Iets waar leidster meer invloed op kunnen uitoefenen is de 

tafelschikking. Gedurende de observaties bleek dat leidsters, vaak om de rust aan tafel te 

bewaren, kinderen een plek toewezen. Nu blijkt uit de gegevens van de tafelmomenten 

dat kinderen zelf kozen, ‘naast elkaar aan tafel zitten’ een uiting van vriendschap kan 

zijn.  

Uit de resultaten bleek dat kinderen vooral met kinderen van hun eigen leeftijd 

samenspelen. In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van verticale groepen. Kinderen 

hebben een voorkeur om samen te spelen met kinderen van hun eigen leeftijd. 

Horizontale groepen sluiten beter op deze voorkeur aan. 

 Kinderen die elkaar vaker zagen hadden vaker een speelrelatie. Ouders en 

kinderdagverblijven kunnen er voor zorgen dat kinderen elkaar vaker zien, door op vaste 

dagen dezelfde kindergroep samen te stellen.  

Tot slot de bevindingen van dit onderzoek gebruikt worden om het beeld van het 

sociale leven van jonge kinderen uit te breiden. Wanneer leidsters en ouders meer begrip 

hebben van het sociale leven van jonge kinderen, kunnen ze zich nog meer inleven in de 

belevingswereld van het kind. 
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Bijlage 1: vriendschapsscan 

 
 
 

 

 

Tijd: Sociale 
Situatie: 

Beschrijving 
activiteit 

act+ 
loc 

Kinderen 
in 
ruimte: 

Betr Leidster 
gedrag: 

Prosociaal Imitatie Initiatief Afwijzing Ruzie 
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Bijlage 2: Betrouwbaarheid per meting en 
onderdeel 
 
 
Tabel 11: betrouwbaarheid per onderdeel bij de meting Arnhem 1 
Arnhem 1 
Poor 
agreement 

Fair 
agreement 

Moderate 
agreement 

Good 
agreement 

Very good 
agreement 

 

0.00 – 0.19 0.20 – 0.39 0.40 – 0.59 0.60 – 0.79 0.80 – 1.00  
  Ruzie (0.59) Meespelen 

(0.72) 
Soort spel 
(0.82) 

 

  Imitatie 
(0,48) 

Spelactivitei
t (0.71) 

Betrokkenh
eid leidster 
(0.84) 

 

   Prosociaal 
(0,76) 

Aanwezighe
id kinderen 
(0.87) 

 

   Initiatief 
(0,68) 

Binnen / 
buiten 
(1.00) 

Totale 
gemiddelde 
= 0.75 

 
 
Tabel 12: betrouwbaarheid per onderdeel bij de meting Arnhem 2 
Arnhem 2 
Poor 
agreement 

Fair 
agreement 

Moderate 
agreement 

Good 
agreement 

Very good 
agreement 

 

0.00 – 0.19 0.20 – 0.39 0.40 – 0.59 0.60 – 0.79 0.80 – 1.00  
   Prosociaal 

gedrag 
(0.74) 

Soort spel 
(0.85) 

 

   Initiatieven 
(0.67) 

Binnen / 
buiten (0.98) 

 

   Meespelen 
(0.74) 

Betrokkenheid 
leidster (0.93) 

 

   Imitatie 
(0.76) 

Aanwezigheid 
kinderen 
(0.89)  

   Afwijzing 
(0.78) 

Ruzie (0.80)  

    Spelactiviteit 
(0.82) 

Totale 
gemiddelde 
= 0.81 
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Tabel 13: betrouwbaarheid per onderdeel bij de meting Son 1. 
Son 1 
Poor 
agreement 

Fair 
agreement 

Moderate 
agreement 

Good 
agreement 

Very good 
agreement 

 

0.00 – 0.19 0.20 – 0.39 0.40 – 0.59 0.60 – 0.79 0.80 – 1.00  
  Afwijzing 

(0,59) 
Aanwezigheid 
kinderen 
(0,78) 

Soort spel 
(0,85) 

 

   Leidster 
gedrag (0,76) 

Betrokkenheid 
leidster (0,80) 

 

   Ruzie (0,71) Prosociaal 
(0,90) 

 

   Initiatieven 
(0,68) 

Spelactiviteit 
(0,80)  

    Binnen/buiten 
(1,0) 

 

    Imitatie (0,85) Totale 
gemiddelde 
= 0.77 

 
 

Tabel 14: betrouwbaarheid per onderdeel bij de meting Son 2. 
Son 2 
Poor 
agreement 

Fair 
agreement 

Moderate 
agreement 

Good 
agreement 

Very good 
agreement 

 

0.00 – 0.19 0.20 – 0.39 0.40 – 0.59 0.60 – 0.79 0.80 – 1.00  
   Initiatieven 

(0,49) 
Soort spel 
(0,89) 

 

   Prosociaal 
(0,61) 

Betrokkenheid 
leidster (0,83) 

 

   Ruzie 
(0,75) 

Binnen/buiten 
(1,0) 

 

    Spelactiviteit 
(0,85) 

 

    Afwijzing 
(0,83) 

 

    Aanwezigheid 
kinderen 
(0,89) 

 

    Meespelen 
(0,80) 

 

    Imitatie (0,87) Totale 
gemiddelde 
= 0.80 
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Tabel 15: betrouwbaarheid per onderdeel bij de meting Utrecht 1 
Utrecht 1 
Poor 
agreement 

Fair 
agreement 

Moderate 
agreement 

Good 
agreement 

Very good 
agreement 

 

0.00 – 0.19 0.20 – 0.39 0.40 – 0.59 0.60 – 0.79 0.80 – 1.00  
   Meespelen 

(0,73) 
Soort spel 
(0,80) 

 

   Afwijzing 
(0,67) 

Betrokkenheid 
leidster (0,81) 

 

   Ruzie 
(0,60) 

Binnen/buiten 
(1,0) 

 

   Initiatieven 
(0,75) 

Spelactiviteit 
(0,93) 

 

    Prosociaal 
(0,88) 

 

    Aanwezigheid 
kinderen 
(0,85) 

 

    Imitatie (0,80) Totale 
gemiddelde 
= 0.80 

 
 
Tabel 16: betrouwbaarheid per onderdeel bij de meting Utrecht 2 
Utrecht 2 
Poor 
agreement 

Fair 
agreement 

Moderate 
agreement 

Good 
agreement 

Very good 
agreement 

 

0.00 – 0.19 0.20 – 
0.39 

0.40 – 0.59 0.60 – 0.79 0.80 – 1.00  

  Imitatie 
(0,41) 

Meespelen 
(0,75) 

Soort spel 
(0,82) 

 

  Initiatieven 
(0,57) 

Spel activiteit 
(0,79) 

Betrokkenheid 
leidster (0,94) 

 

   Afwijzing 
(0,65) 

Binnen/buiten 
(0,98) 

 

   Ruzie (0,75)   

   Prosociaal 
(0,67) 

  

   Aanwezigheid 
kinderen 
(0,74) 

 Totale 
gemiddelde 
= 0.73 
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Tabel 17: betrouwbaarheid per onderdeel bij de meting Den Haag 
Den Haag 
Poor 
agreement 

Fair 
agreement 

Moderate 
agreement 

Good 
agreement 

Very good 
agreement 

 

0.00 – 0.19 0.20 – 0.39 0.40 – 0.59 0.60 – 0.79 0.80 – 1.00  
   Afwijzing 

(0.62) 
Soort spel 
(0.97) 

 

   Ruzie (0.65) Betrokkenheid 
leidster (1.00) 

 

    Meespelen 
(1.00) 

 

    Binnen/buiten 
(1.00)  

    Spelactiviteit 
(0.86) 

 

    Aanwezigheid 
kinderen 
(0.99) 

 

    Initiatieven 
(0.85) 

 

    Prosociaal 
(0.87) 

 

    Imitatie (0.88) Totale 
gemiddelde 
= 0.88 
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Bijlage 3: Kruistabel en 
achtergrondvariabelen 

 
Tabel 18: Speelrelaties verdeeld over de leeftijdscategorieën. 

aantal 
speelrelaties 

 2 
jarigen 

3 
jarigen totaal 

0 35 15 50 

1 16 14 30 

2 8 24 32 

3, 4 of 5 3 9 12 

Totaal 62 62 124 

 
 
Tabel 19: Speelrelaties verdeeld over sekse. 

Aantal 
speelrelaties jongens meisjes totaal 

0 24 26 50 

1 14 16 30 

2 20 12 32 

3, 4 of 5 4 8 12 

Totaal 62 62 124 

 
Tabel 20: speelrelaties verdeeld over sekse bij 2-jarigen 
Aantal 
speelrelaties jongens  meisjes totaal 
0 16 19 35 
1 8 8 16 
2 5 3 8 
3, 4 of 5 1 2 3 
Totaal 30 32 62 
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Tabel 21: speelrelaties verdeeld over sekse bij 3-jarigen 
Aantal 
speelrelaties jongens  meisjes totaal 
0 8 7 15 
1 6 8 14 
2 15 9 24 
3, 4 of 5 3 6 9 
Totaal 32 30 62 

 
 
 
Tabel 22: Speelrelaties verdeeld over dyades van gelijke sekse en verschillende sekse. 

Aantal 
speelrelaties 
tussen dyades 

gelijke 
sekse  

verschillende 
sekse totaal 

0 408 445 853 

2 31 16 47 

3 of 4 18 4 22 

Totaal 457 465 922 

 
 
 
Tabel 23: Speelrelaties verdeeld over dyades met een gelijke en ongelijke leeftijd. 

Aantal 
speelrelaties 
tussen dyade 

gelijke 
leeftijd 

ongelijke 
leeftijd totaal 

0 375 478 853 

2 35 12 47 

3 of 4 16 6 22 

Totaal 426 496 922 

 
 
 
Tabel 24: speelrelaties verdeeld over dyades minder dan 4 dagdelen  

en 4 of meer dagdelen samen op de groep. 

Aantal 
speelrelaties 
tussen dyade 

minder dan 
4 dagdelen 
samen 

4 of meer 
dagdelen 
samen totaal 

0 377 319 696 

2 12 23 35 

3 of 4 5 15 20 

Totaal 394 357 751 
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Bijlage 4: tabellen covariantie 
 
Tabel 25: Correlaties tussen ‘speelrelaties’ en ‘elkaar vaker tegenkomen’ 

Correlatie ‘speelrelaties’ 
en ‘elkaar vaker 
tegenkomen’  0,125** 
correlatie gecontroleerd 
voor ‘gelijkheid van sekse’  0.126** 
correlatie gecontroleerd 
voor ‘gelijkheid van leeftijd  0.126** 
correlatie gecontroleerd 
voor beide  0.127** 

** correlatie is significant bij een 0,01 significantieniveau 

 
Tabel 26: Correlaties tussen ‘speelrelaties’ en ‘gelijkheid van leeftijd’ 

Correlatie tussen 
‘speelrelaties’ en 
‘gelijkheid van leeftijd’  0,155** 
correlatie gecontroleerd 
voor ‘gelijkheid van sekse’  0,159** 
correlatie gecontroleerd 
voor ‘elkaar vaker 
tegenkomen’  0,150** 
correlatie gecontroleerd 
voor beide  0,156** 

** Correlatie is significant bij een 0,01 significantieniveau 

 

 

Tabel 27: Correlaties tussen ‘speelrelaties’ en ‘gelijkheid van sekse’ 

Correlatie tussen 
‘speelrelaties’ en 
‘gelijkheid van sekse’  0,129** 
correlatie gecontroleerd 
voor ‘gelijkheid van 
leeftijd’  0,134** 
correlatie gecontroleerd 
voor ‘elkaar vaker 
tegenkomen’  0,133** 
correlatie gecontroleerd 
voor beide  0,140** 

** Correlatie is significant bij een 0,01 significantieniveau 
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