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Abstract 

The goal of this study was to examine the correlation between parental disciplining and 

externalizing behavior of (pre)adolescents. In this case, parental disciplining was 

subdivided into harsh disciplining and consistent disciplining. There were 119 mothers 

who participated with one of their children between the age of 8 and 14. Externalizing 

behavior of (pre)adolescents was measured, as well as harsh disciplining and consistent 

disciplining by mothers. The Alabama Parenting Questionnaire (APQ), the Parental 

Dimension Inventory (PDI) and the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) were 

used. The questionnaires were filled in by mothers. The findings indicate that there is no 

correlation between harsh disciplining and externalizing behavior. However, a negative 

correlation between consistent disciplining and externalizing behavior was found. The 

hypothesis that a high prevalence of parental harsh disciplining is related to a high 

prevalence of externalizing behavior for (pre)adolescents was not confirmed. The 

hypothesis that a high prevalence of parental consistent disciplining is related to a low 

prevalence of externalizing behavior for (pre)adolescents was confirmed. Limitations 

regarding this study and further recommendations for future research are noted. 

Keywords: parenting, disciplining, harsh disciplining, consistent disciplining, externalizing 

behavior, (pre)adolescents 
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De relatie tussen ouderlijke disciplinering en externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten 

Ouders spelen een zeer belangrijke rol met betrekking tot het fysieke en mentale 

welzijn van hun kinderen. Deze rol is veelomvattend en divers door verschillende 

ouderlijke gedragingen en houdingen (Fletcher, Walls, Cook, Madison, & Bridges, 2008). 

Vele ouderlijke gedragingen kunnen geassocieerd worden met de voorkoming of afname 

van externaliserend gedrag bij hun kinderen (Lansford, Wager, Bates, Pettit, & Dodge, 

2014). Externaliserend gedrag omvat vele gedragingen, waaronder agressief gedrag 

zoals vechten en pesten. Daarnaast zijn impulsief, vijandig, provocerend, oppositioneel 

en destructief gedrag voorbeelden van externaliserend gedrag (Akcinar & Baydar, 2016). 

Ouders gebruiken specifieke strategieën om hun kinderen te disciplineren of om bepaalde 

externaliserende gedragingen te bestraffen (Lansford et al., 2014). De keuze voor een 

specifieke strategie hangt af van de manier waarop ouders verschillende factoren 

ervaren, zoals de opstandigheid van het kind, het belang van het corrigeren van gedrag 

en de medewerking van het kind (Larzere, 2000). Wanneer ouders op de verkeerde 

manier gebruik maken van hun specifieke strategieën is de kans op het ontstaan van 

externaliserend gedrag bij hun kinderen groter (Lansford et al., 2014). In dit onderzoek 

wordt gekeken naar twee vormen van ouderlijke disciplinering, namelijk ouderlijke harde 

disciplinering en ouderlijke consistente disciplinering. Dit wordt gedaan omdat ouderlijke 

harde disciplinering een risicofactor en ouderlijke consistente disciplinering een 

beschermende factor kan vormen voor externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten 

(Akcinar & Baydar, 2016; Flouri & Midouhas, 2016; Lösel & Bender, 2013). Het is dus 

van belang om te kijken naar de relatie tussen ouderlijke disciplinering en 

externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Op deze manier kunnen interventies zich 

richten op de juiste manier van ouderlijke disciplinering, waardoor externaliserend 

gedrag bij (pre)adolescenten mogelijk kan worden verminderd of kan worden 

voorkomen. 

Harde disciplinering 

Ouderlijke harde disciplinering is één van de specifieke strategieën die ouders 

gebruiken om hun kinderen te disciplineren en wordt gezien als een risicofactor voor het 

ontwikkelen van externaliserend gedrag (Akcinar & Baydar, 2016; Flouri & Midouhas, 

2016). Onder ouderlijke harde disciplinering worden fysieke harde gedragingen verstaan, 

zoals beetpakken, duwen, slaan en billenkoek geven. Het gaat om gedragingen die fysiek 

pijn doen (Akcinar & Baydar, 2016). Echter, moet er wel onderscheid gemaakt worden 

tussen lichamelijke straffen en lichamelijke mishandeling. Onder lichamelijke straffen 

worden gedragingen die geen verwondingen met zich meebrengen verstaan, zoals 

billenkoek geven en slaan. Gedragingen die tot lichamelijke mishandeling behoren, 
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brengen daarentegen wel verwondingen met zich mee. Hierbij wordt gedacht aan 

stompen, trappen en branden (Gershoff, 2002). 

 Een aantal onderzoeken laat het verband zien tussen ouderlijke harde 

disciplinering en het ontstaan van externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Zo 

verhindert ouderlijke harde disciplinering adolescenten om zelfregulatie aan te leren, 

probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen, gedragsregels op te nemen en leren 

zij niet om te communiceren over de gevolgen die hun gedrag met zich meebrengt. Het 

gebrek aan deze vaardigheden kan geassocieerd worden met een grotere kans op het 

vertonen van externaliserend gedrag (Gershoff, 2002). Ook vormt ouderlijke harde 

disciplinering het risico om een onveilige omgeving en thuissituatie te creëren. Door het 

gebruik van ouderlijke harde disciplinering wordt een vijandige omgeving gestimuleerd 

en mislukt het bieden van een veilig thuis. Dit kan geassocieerd worden met een grotere 

kans op het zich voordoen van vijandig gedrag bij het kind (Moed, Gershoff, & 

Bringewatt, 2017). Verder vertonen (pre)adolescenten, die onderworpen worden aan 

hogere levels van ouderlijke harde disciplinering, over het algemeen meer 

externaliserend gedrag (Antunes & Ahlin, 2014). 

Er zijn meerdere mogelijke verklaringen voor de relatie tussen ouderlijke harde 

disciplinering en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Een eerste mogelijke 

verklaring is de negatieve gedragsschema’s. Deze schema’s staan in verband met het 

ontstaan van agressief gedrag (Granic & Patterson, 2006). De negatieve 

gedragsschema’s doen zich voor, omdat adolescenten de harde en agressieve reacties 

die hun ouders gebruiken als voorbeeld nemen. Adolescenten volgen dit voorbeeld, 

waardoor ze zelf agressief gedrag vertonen (Akcinar & Baydar, 2016). 

Daarnaast zou de relatie tussen ouderlijke harde disciplinering en externaliserend 

gedrag bij (pre)adolescenten verklaard kunnen worden met behulp van de coërcieve 

theorie van Patterson (1982). Harde disciplinering zorgt voor het ontstaan van coërcieve 

interactiepatronen tussen de ouder en het kind. De theorie van Patterson (1982) stelt dat 

ouder en kind elkaar constant beïnvloeden om zich zo te gedragen waardoor de kans op 

externaliserend gedrag bij kinderen wordt verhoogd en de controle van de ouders over 

dit gedrag afneemt. Het coërcieve interactiepatroon begint vaak met de ouderlijke vraag 

aan het kind om het gedrag te veranderen, waarop het kind afkerend antwoord. Hierdoor 

trekt de moeder zich terug en dit neigt uit te monden in woede en frustratie bij zowel 

moeder als kind. Wanneer dit patroon zich meerdere malen heeft herhaald, resulteert dit 

in het patroon dat het meest gebruikt gaat worden (Granic & Patterson, 2006). Op deze 

manier wordt gebruik gemaakt van negatief ouderschap, wat zorgt voor het stimuleren 

van externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten (Prinzie et al., 2004). 

Daarnaast zou de relatie tussen het onderworpen worden aan een hogere mate 

van ouderlijke harde disciplinering en het vertonen van externaliserend gedrag verklaard 
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kunnen worden met behulp van de sociale controle theorie van Hirschi (1969), die stelt 

dat de ouder-kindrelatie wordt gevormd door het toepassen van ouderlijke harde 

disciplinering. Deze disciplinering kan ervoor zorgen dat de ouder-kindrelatie 

verslechterd, waardoor de motivatie van het kind om ouderlijke waarden aan te nemen 

verlaagd wordt. Op deze manier leren kinderen niet hoe ze zich juist gedragen en wat de 

effecten zijn van hun gedrag. Hierdoor is sprake van een lage mate van zelfcontrole van 

het kind waardoor externaliserend gedrag zich meer voordoet (Gershoff, 2002). 

Samenvattend kan er geconcludeerd worden dat een hogere mate van ouderlijke harde 

disciplinering in verband staat met een hogere mate van externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten. 

Consistente disciplinering 

Ouderlijk consistent gedrag lijkt gerelateerd te zijn aan meer externaliserend 

gedrag bij (pre)adolescenten. Als ouders consistent gedrag richting hun kinderen 

vertonen, hebben kinderen een kleinere kans op het vertonen van antisociaal gedrag 

(Decović, Janssen, & Van As, 2003). Antisociaal gedrag is een vorm van externaliserend 

gedrag (Berthuizen & Brugman, 2016). Daarnaast kan de voorspelbaarheid van ouders 

een verband hebben met externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Het construct 

voorspelbaarheid is gerelateerd aan ouderlijke consistente disciplinering. 

Voorspelbaarheid gaat over consistente consequenties voor acties en is een component 

van ouderlijke structuur. Hoe meer voorspelbaarheid van de ouders, hoe meer ouderlijke 

structuur aanwezig is (Farkas & Grolnick, 2010). Meer ouderlijke structuur heeft een 

relatie tot minder gedragsproblemen bij adolescenten (Flamm, 2013). Alsmede kan 

ouderlijke consistente disciplinering een protectieve factor zijn tegen het vertonen van 

externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Als adolescenten op school gepest worden, 

hebben zij een grotere kans op het vertonen van agressie en geweld dan adolescenten 

die niet zijn gepest. Adolescenten die veel zijn gepest, maar ook een consistente 

disciplinering ontvingen, vertonen echter weinig agressie en geweld (Lösel & Bender, 

2013). Samenvattend blijkt uit de literatuur dat ouderlijke consistente disciplinering 

gerelateerd lijkt te zijn aan minder externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. 

Naast ouderlijke consistente disciplinering is er ook een relatie tussen ouderlijke 

inconsistente disciplinering en het gedrag van adolescenten. Inconsistente disciplinering 

is door Melby omschreven als het niet naleven en behouden van regels en normen die 

gesteld zijn aan adolescenten (zoals geciteerd in Halgunseth, Perkins, Lippold, & Nix, 

2013). Er is geen significante directe relatie gevonden tussen inconsistente discipline en 

externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten, maar wel een mediatie effect. Een 

accepterende houding tegenover delinquent gedrag medieert tussen een inconsistente 

disciplinering en delinquent gedrag. Als adolescenten inconsistente disciplinering van hun 

ouders ontvangen, hebben zij meer kans om een accepterende houding tegenover 
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delinquent gedrag te ontwikkelen. Daaropvolgend kan deze houding verband houden met 

meer antisociaal gedrag bij (pre)adolescenten (Halgunseth et al., 2013). Een ouderlijke 

inconsistente disciplinering lijkt gerelateerd te zijn aan meer externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten en kan gezien worden als een risicofactor.  

De relatie tussen ouderlijke inconsistente disciplinering en externaliserend gedrag 

bij (pre)adolescenten kan verklaard worden met behulp van de sociale leertheorie van 

Bandura die stelt dat het gedrag van adolescenten beïnvloed wordt door het gedrag wat 

zij observeren in hun omgeving (Bandura, 1999). Het gedrag wat de adolescenten 

observeren kan hun eigen gedrag bekrachtigen, doordat ze ook de consequenties op 

deze gedragingen observeren. Zij leren hierdoor welk gedrag beloningen oplevert. Deze 

informatie kan bijdragen aan het ontwikkelen van hun eigen visie op succesvol gedrag 

(Bandura, 1971). Ouders bepalen vaak de gedragsnormen binnen het gezin en zij 

kunnen een relatie hebben met de visie van adolescenten op succesvol gedrag 

(Halgunseth et al., 2013). Als ouders gebruik maken van een inconsistente disciplinering 

kan dit functioneren als voorbeeld voor externaliserend gedrag (Aalsma, Liu, & Wiehe, 

2011). De inconsistente disciplinering kan ervoor zorgen dat adolescenten de 

gedragsnormen als dubbelzinnig of inconsequent zien. Adolescenten leren hierdoor dat 

het niet belangrijk is om de gestelde regels te volgen, omdat er vaak geen consequenties 

op het verbreken van de regels volgen. De adolescenten hechten dan minder waarde aan 

het volgen van de gedragsregels en leren dat antisociaal gedrag geaccepteerd wordt 

(Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 1996). Hierdoor kunnen de adolescenten 

een meer accepterende houding tegenover externaliserend gedrag ontwikkelen (Bandura, 

1999). De sociale leertheorie stelt dus dat de ouderlijke inconsistente disciplinering een 

verband kan houden met een meer accepterende houding van adolescenten tegenover 

externaliserend gedrag. Samenvattend lijkt de literatuur te suggereren dat een ouderlijke 

consistente disciplinering gerelateerd is aan minder externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten. 

Huidig onderzoek 

In de literatuur zijn er zowel verbanden gevonden tussen ouderlijke harde 

disciplinering en meer externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten als verbanden tussen 

ouderlijke consistente disciplinering en meer externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten. Echter gaat veel van de literatuur met betrekking tot harde 

disciplinering niet over het gedrag van adolescenten, maar met name over kinderen van 

een jongere leeftijd. Daarnaast is er weinig literatuur beschikbaar als het gaat om de 

relatie tussen consistente disciplinering en meer externaliserend gedrag.  

Om meer te weten te komen over deze ontbrekende informatie zal in het huidige 

onderzoek worden gekeken naar de relatie tussen ouderlijke disciplinering en 

externaliserend probleemgedrag. Het is namelijk belangrijk om meer duidelijkheid te 
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krijgen over dit onderwerp. Dit zou kunnen leiden tot meer kennis over de factoren die 

betrokken zijn bij de ontwikkeling van externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. 

Onder meer schoolpsychologen en professionals betrokken bij het onderwijs worden 

aangemoedigd om tijdig interventies en preventieprogramma’s aan te bieden, waardoor 

de verdere ontwikkeling en schoolprestaties van (pre)adolescenten bevorderd worden 

(Jimerson, Egeland, Sroufe, & Carlson, 2000). Als er meer duidelijkheid is over de 

betrokken factoren van externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten kunnen er meer 

gerichte interventies worden ontwikkeld op het verminderen van dit gedrag. Zo zal een 

toename in effectieve interventies er voor kunnen zorgen dat het percentage 

adolescenten met externaliserend gedrag minder wordt. Mogelijk kunnen interventies 

zelfs externaliserend gedrag voorkomen. 

Daarnaast is het doen van meer onderzoek naar de relatie tussen ouderlijke 

disciplinering en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten van maatschappelijk 

belang. Externaliserend gedrag is een belangrijke voorspeller van vroegtijdig 

schoolverlaten (Jimerson et al., 2000). Als er sprake is van externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten kan het zijn dat zij zich minder kunnen concentreren in de klas of 

problemen ervaren met het navolgen van de schoolregels. Het externaliserend gedrag 

van adolescenten kan dan een risico vormen voor het academisch succes (Lewis, Asbury, 

& Plomin, 2017). Ook kan externaliserend gedrag bij adolescenten een risico vormen 

voor het vertonen van de gepaste sociale gedragingen binnen de context (Chang, 

Schwartz, Dodge, & McBride-Chang, 2003). Om de ontwikkeling van (pre)adolescenten 

te stimuleren en optimaliseren is het dus van belang om externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten te kunnen verminderen of voorkomen.  

 In dit onderzoek zal antwoord worden gegeven op de vraag wat de relatie is 

tussen ouderlijke disciplinering en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Wat 

betreft ouderlijke disciplinering zal er gekeken worden naar ouderlijke harde 

disciplinering en ouderlijke consistente disciplinering. Verwacht wordt dat een hogere 

mate van ouderlijke harde disciplinering geassocieerd kan worden met meer 

externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Daarnaast wordt verwacht dat een hoge 

mate van ouderlijke consistente disciplinering gerelateerd is aan minder externaliserend 

gedrag bij (pre)adolescenten.  

Methode 

Steekproef 

Voor de dataverzameling is er gebruik gemaakt van een cross-sectioneel 

onderzoek, waarbij online vragenlijsten zijn afgenomen bij respondenten afkomstig uit 

plaatsen verspreid door Nederland. De respondenten zijn kinderen en jonge adolescenten 

en hun moeders (n = 119). De kinderen zijn 5 tot en met 13 jaar (M = 11,0, SD = 1,6), 

waarvan 70 (58,8%) meisjes en 45 (37,8%) jongens. De verdeling van de kinderen over 
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de groepen is als volgt: groep 3 (0,8%), groep 4 (0,8%), groep 5 (7,6%), groep 6 

(22,7), groep 7 (14,3%), groep 8 (20,2%), eerste klas (23,5%), tweede klas (5,0%) en 

derde klas (1,7%). De verzamelde data bestaat uit moeders van 28 tot en met 55 jaar 

(M = 42,9, SD = 6,0). De verdeling van het opleidingsniveau van de moeders is als 

volgt: basisonderwijs (0,8%), MAVO/VMBO (7,6%), HAVO (1,7%%), MBO (30,3%), HBO 

(40,3%), en WO (15,1%). 

Procedure 

De afname van de online vragenlijsten is gedaan door studenten Pedagogische 

Wetenschappen van de Universiteit Utrecht in het jaar 2017. Dit werd gedaan onder 

begeleiding van S. Staats, werkend aan de Universiteit van Utrecht aan de Faculteit 

Sociale Wetenschappen. De vragenlijsten zijn afgenomen bij moeders van kinderen en 

jonge adolescenten van 8 tot 14 jaar en een van hun kinderen die tot deze 

leeftijdscategorie behoorde. De vragenlijsten zijn verspreid over heel Nederland 

afgenomen. Elk van de 12 studenten die meewerkten aan het onderzoek heeft tien 

moeder-kind paren gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. 

 Voor de deelname aan het onderzoek gaven moeders actieve toestemming en hun 

kinderen passieve toestemming. Vervolgens werd een mail naar de moeders toegestuurd 

met daarin een link voor het invullen van de vragenlijsten. De vragenlijsten zijn thuis 

individueel, anoniem en digitaal door de moeders en het kind ingevuld, waarbij zij vooraf 

een korte toelichting op het onderzoek en een instructie voor het invullen van de 

vragenlijsten hebben gekregen. In dit onderzoek is alleen gebruik gemaakt van 

vragenlijsten ingevuld door moeders. 

Instrumenten 

Harde disciplinering. 

 Er is gebruik gemaakt van de Alabama Parenting Questionnaire (APQ) om 

ouderlijke harde disciplinering te meten, ontwikkeld door Frick (1991; Shelton, Frick, & 

Wootton, 1996). De vragenlijst bestaat uit zes items en is ingevuld door moeders. De 

vragenlijst wordt gescoord op een vijf-puntsschaal die varieert van 1 (nooit) tot 5 

(altijd), waarbij 3 een gemiddelde score is. Een hoge score op de APQ duidt op meer 

harde disciplinering door moeders.  Een voorbeelditem is ‘u geeft uw kind een tik als hij 

iets verkeerds heeft gedaan’ of ‘als mijn kind een driftbui heeft, geef ik hem een pak voor 

de broek’. Hoewel niet elke schaal van de APQ een goede interne consistentie heeft, is 

deze vragenlijst wel valide (Shelton et al., 1996). De gemiddelde 

betrouwbaarheidscoëfficiënt van de APQ is α = .45. Dit wordt gedefinieerd als een lage 

betrouwbaarheid (Field, 2013). De betrouwbaarheid kan niet verhoogd worden door een 

item uit de vragenlijst te verwijderen, omdat dit niet theoretisch onderbouwd kan 

worden. 

Consistente disciplinering. 



DE RELATIE TUSSEN OUDERLIJKE DISCIPLINERING EN EXTERNALISEREND GEDRAG 

BIJ (PRE)ADOLESCENTEN 

9 

 
 Om consistente disciplinering te meten is er gebruik gemaakt van de Parental 

Dimension Inventory (PDI) (Aber, Belsky, Slade, & Crnic, 1999). Deze vragenlijst bestaat 

uit acht items en is ingevuld door moeders. De vragenlijst wordt gescoord op een zes-

puntsschaal die varieert van 1 (helemaal mee oneens) tot 6 (helemaal mee eens), 

waarbij 3.5 een gemiddelde score is. Een hoge score op de PDI duidt op meer consistente 

disciplinering door moeders. Voorbeelditems zijn ‘soms heb ik gewoon niet de energie om 

mijn kind zich te laten gedragen zoals het hoort’ en ‘ik dreig alleen met een straf, als ik 

zeker weet dat ik die ook ga uitvoeren’. De validiteit van de PDI heeft een goede COTAN 

beoordeling. De gemiddelde betrouwbaarheidscoëfficiënt van de PDI is α = .60. Dit wordt 

gedefinieerd als een lage betrouwbaarheid (Field, 2013). De betrouwbaarheid kan niet 

verhoogd worden door een item uit de vragenlijst te verwijderen, omdat dit niet 

theoretisch onderbouwd kan worden. 

Externaliserend gedrag. 

Het construct externaliserend gedrag is gemeten met de vijf items van de 

subschaal gedragsproblemen van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

(Goodman, 1997). De vragenlijst is ingevuld door moeders. De vragenlijst wordt 

gescoord aan de hand van een drie-puntsschaal, waarbij de antwoordmogelijkheden 

variëren van 0 (niet waar) tot 2 (zeker waar), waarbij 1 een gemiddelde score is. Hierbij 

duidt een hoge score op een verhoogde kans op het vertonen van externaliserend gedrag 

door (pre)adolescenten. Voorbeelditems zijn ‘vecht vaak met andere kinderen of pest ze’ 

en ‘liegt of bedriegt vaak’. Hoewel de SDQ een onvoldoende COTAN beoordeling heeft 

voor de criteriumvaliditeit, heeft de begripsvaliditeit wel een voldoende COTAN 

beoordeling. De gemiddelde betrouwbaarheidscoëfficiënt van de PDI is α = .65. Dit wordt 

gedefinieerd als een lage betrouwbaarheid (Field, 2013). De betrouwbaarheid kan niet 

verhoogd worden door een item uit de vragenlijst te verwijderen, omdat dit niet 

theoretisch onderbouwd kan worden. 

Resultaten 

Beschrijvende statistiek 

Aan de hand van het SPSS programma zijn de analyses uitgevoerd. Allereerst is 

gekeken of er sprake was van ontbrekende waarden in de dataset. Hieruit is naar voren 

gekomen dat er in totaal 20 ontbrekende waarden zijn. Deze waarden ontbreken op 

verschillende niveaus. Zo ontbreken er 6 waarden bij externaliserend gedrag, 7 waarden 

bij harde disciplinering en 7 waarden bij consistente disciplinering. De beschrijvende 

statistieken van de onderzoeksvariabelen worden weergegeven in tabel 1.  
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Tabel 1 

Aantal participanten, gemiddelden en standaard afwijkingen van de variabelen 

externaliserend gedrag, harde disciplinering en consistente disciplinering 

Variabele N M SD 

Externaliserend gedrag 112 1.21 .29 

Harde disciplinering 111 1.08 .15 

Consistente disciplinering 111 4.33 .58 

 

Harde disciplinering 

Er is gekeken of er een verband bestaat tussen ouderlijke harde disciplinering 

toegepast door moeders en externaliserend probleemgedrag bij (pre)adolescenten. Dit is 

gedaan door een bivariate Pearson correlatie uit te voeren gevolgd door een 

enkelvoudige regressieanalyse. Voordat de analyses zijn uitgevoerd is gecontroleerd of 

aan de assumpties is voldaan. Zo doet iedere participant één keer mee en wordt er geen 

invloed uitgeoefend op de participatie van anderen. Verder blijkt aan de hand van de 

Shapiro-Wilk test (p < .001) dat er geen sprake is van een normaalverdeling. Er is 

namelijk sprake van een normaalverdeling van variabelen wanneer uit de test blijkt dat p 

> .05. Tevens is er geen sprake van een lineair verband en is er geen sprake van een 

gelijke spreiding van residuen bij elke X-waarde binnen dit lineaire verband, ook wel 

bekend als homoscedasticiteit. Dit is gebleken aan de hand van een scatterplot. Als 

laatste moet er gelet worden op extreme waarden. Het is van belang dat deze extreem 

grote residuen worden opgespoord. Aan de hand van een stamdiagram blijkt dat extreme 

waarden aanwezig zijn. Ondanks de schending van deze assumpties zijn de analyses 

uitgevoerd. 

De bivariate Pearson correlatie is uitgevoerd om te bepalen of er eventueel sprake 

is van een verband tussen de variabelen. Uit de resultaten komt naar voren dat er geen 

verband is gevonden tussen ouderlijke harde disciplinering toegepast door moeders en 

externaliserend probleemgedrag bij (pre)adolescenten, r(111) = .16, p = .101, waarbij 

sprake is van een klein effect (Cohen, 1988).  

Nadat de bivariate Pearson correlatie is uitgevoerd, is een enkelvoudige 

regressieanalyse uitgevoerd voor ouderlijke harde disciplinering en externaliserend 

gedrag. Dit om het eventuele verband tussen ouderlijke harde disciplinering en 

externaliserend gedrag verder te onderzoeken. Hierbij was ouderlijke harde disciplinering 

toegepast door moeders de onafhankelijke variabele op interval meetniveau en 

externaliserend gedrag de afhankelijke variabele op interval meetniveau. Uit de 

resultaten, B = .31, SE = .19, β = .16, p = .101, R2 = .03, komt naar voren dat 

ouderlijke harde disciplinering toegepast door moeders niet significant samenhangt met 
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externaliserend probleemgedrag bij (pre)adolescenten. Hierbij is sprake van een klein 

effect (Cohen, 1988). 

Consistente disciplinering  

 Er is onderzocht of er een verband is tussen ouderlijke consistente disciplinering 

en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Dit is onderzocht aan de hand van een 

bivariate Pearson correlatie en een enkelvoudige regressieanalyse. Voor het uitvoeren 

van de analyses zijn de assumpties gecontroleerd. Elke participant doet één keer mee 

aan het onderzoek en er wordt geen invloed uitgeoefend op de participatie van anderen. 

Aan een aantal assumpties is niet voldaan. Zo is niet voldaan aan de assumptie van een 

normaalverdeling van de steekproef. Uit de Shapiro-Wilk test (p = .009) blijkt dat er 

geen sprake is van een normaalverdeling van de steekproef, omdat er een 

normaalverdeling van variabelen is als p > .05. Ook is niet voldaan aan de assumpties 

van lineariteit en homoscedasticiteit. Er is namelijk geen sprake van een lineair verband 

en hierbij is ook geen gelijke spreiding van residuen. Dit is gecontroleerd aan de hand 

van een scatterplot. Aan de hand van een stamdiagram is gebleken dat er extremen 

waarden zijn. Hoewel niet aan alle assumpties is voldaan, zijn de analyses uitgevoerd. 

 Met de bivariate Pearson correlatie is gekeken naar een eventueel verband tussen 

de variabelen. Hieruit blijkt dat er een significant negatief verband is tussen ouderlijke 

consistente disciplinering en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten, r(111) = .26, 

p = .006. Als moeders meer consistente disciplinering toepassen, vertonen 

(pre)adolescenten minder externaliserend gedrag. Hierbij is sprake van een klein tot 

medium effect (Cohen, 1988).  

Daarnaast is een enkelvoudige regressieanalyse toegepast om het verband tussen 

ouderlijke consistente disciplinering en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten 

verder te onderzoeken. Hierbij is ouderlijke consistente disciplinering als onafhankelijke 

variabele en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten als afhankelijke variabele 

genomen. Beide variabelen zijn op een interval meetniveau gemeten. Uit de resultaten 

blijkt dat er een negatief verband is tussen ouderlijke consistente disciplinering en 

externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten, B = -.13 (SE = .05), β = -.26, R2 = .07, p 

= .006. Hierbij is sprake van een klein tot medium effect (Cohen, 1988). Meer ouderlijke 

consistente disciplinering blijkt gerelateerd te zijn aan minder externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten. 

Discussie 

In het huidige onderzoek is gekeken naar de mogelijke relatie tussen ouderlijke 

disciplinering en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Onderzoek is gedaan naar 

twee vormen van ouderlijke disciplinering, namelijk ouderlijke harde disciplinering en 

ouderlijke consistente disciplinering. Hieruit is gebleken dat ouderlijke harde 

disciplinering toegepast door moeders niet samenhangt met externaliserend gedrag bij 
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(pre)adolescenten. Daarnaast is gebleken dat meer ouderlijke consistente disciplinering 

toegepast door moeders gerelateerd is aan minder externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten.  

Harde disciplinering 

Verwacht werd dat een hogere mate van ouderlijke harde disciplinering is 

gerelateerd aan een hogere mate van externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Deze 

hypothese is gebaseerd op de sociale controle theorie van Hirschi (1969), die stelt dat de 

ouder-kindrelatie wordt gevormd door het toepassen van ouderlijke harde disciplinering. 

Deze disciplinering kan ervoor zorgen dat de ouder-kindrelatie verslechterd, waardoor de 

motivatie van het kind om ouderlijke waarden aan te nemen verlaagd wordt. Op deze 

manier leren kinderen niet hoe ze zich juist gedragen en wat de effecten zijn van hun 

gedrag. Hierdoor is sprake van een lage mate van zelfcontrole van het kind waardoor 

externaliserend gedrag zich meer voordoet (Gershoff, 2002). Tussen ouderlijke harde 

disciplinering en externaliserend gedrag werd geen significant verband gevonden. Met 

andere woorden, een hogere mate van ouderlijke harde disciplinering is niet gerelateerd 

aan een hogere mate van externaliserend gedrag bij (pre) adolescenten. Er is dan ook 

niet voldaan aan de hypothese. Het gevonden verband komt niet overeen met de 

literatuur. In de literatuur is een positief verband gevonden, waarbij ouders die meer 

gebruik maken van ouderlijke harde disciplinering in verband staat met meer 

externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten (Antunes & Ahlin, 2014; Gershoff, 2002; 

Moed, Gershoff, & Bringewatt, 2017).  

Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van een verband tussen ouderlijke 

harde disciplinering en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten heeft betrekking op 

het gebruik van de APQ. Hoewel de APQ een bewezen valide en betrouwbaar instrument 

is om ouderlijke harde disciplinering mee te meten (Sheltan et al., 1996), is gebleken dat 

niet iedere schaal op de APQ een goede interne consistentie heeft. Zo is het van belang 

om de resultaten met betrekking tot de relatie tussen ouderlijke harde disciplinering en 

externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten met voorzichtigheid te interpreteren.  

Een volgende mogelijke verklaring voor het uitblijven van een verband tussen 

ouderlijke harde disciplinering en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten heeft 

betrekking op het gemiddelde van de variabele harde disciplinering. Het gemiddelde is 

1.08, terwijl de scores liggen tussen 1 en 5. Dit betekent dat sprake is van een lage mate 

van harde disciplinering binnen de steekproef. Hierdoor is mogelijk de relatie tussen 

ouderlijke harde disciplinering en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten niet goed 

onderzocht. Het is dan ook van belang om de resultaten met betrekking tot de relatie 

tussen ouderlijke harde disciplinering en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten 

met voorzichtigheid te interpreteren.  

Consistente disciplinering 
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De tweede hypothese van dit onderzoek is dat een hogere mate van ouderlijke 

consistente disciplinering gerelateerd is aan minder externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten. Deze hypothese is onder meer gebaseerd op de sociale leertheorie 

van Bandura. Gedrag dat geobserveerd wordt door (pre)adolescenten kan hun eigen 

gedrag bekrachtigen, doordat ze ook consequenties op deze gedragingen observeren. Dit 

kan bijdragen aan het ontwikkelen van hun eigen visie van succesvol gedrag (Bandura, 

1971, 1999). Als ouders gebruik maken van een inconsistente disciplinering kan dit 

functioneren als voorbeeld voor externaliserend gedrag (Aalsma, Liu, & Wiehe, 2011). 

Daarnaast kan inconsistente disciplinering ervoor zorgen dat adolescenten de 

gedragsnormen als dubbelzinnig of inconsequent zien. Adolescenten leren hierdoor dat 

het niet belangrijk is om de gestelde regels te volgen, omdat er vaak geen consequenties 

op het verbreken van de regels volgen. De adolescenten hechten dan minder waarde aan 

het volgen van de gedragsregels en leren dat antisociaal gedrag geaccepteerd wordt 

(Bandura et al., 1996). Hierdoor kunnen de adolescenten een meer accepterende 

houding tegenover externaliserend gedrag ontwikkelen (Bandura, 1999). 

 Er is een significant negatief verband gevonden tussen ouderlijke consistente 

disciplinering en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Als moeders meer 

ouderlijke consistente disciplinering gebruiken, hebben adolescenten minder kans op het 

vertonen van externaliserend gedrag. Dit resultaat moet wel met voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd, omdat zowel de PDI als de SDQ een lage betrouwbaarheid heeft. De 

gevonden resultaten komen overeen met de literatuur. Het vertonen van consistent 

gedrag door ouders lijkt gerelateerd te zijn aan meer externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten (Decoviç, Janssen, & Van As, 2003). Hoe meer voorspelbaarheid van 

het gedrag van de ouders, hoe meer ouderlijke structuur aanwezig is binnen het gezin 

(Farkas & Grolnick, 2010). Meer ouderlijke structuur heeft een relatie tot minder 

gedragsproblemen bij (pre)adolescenten (Flamm, 2013). Daarnaast kan ouderlijke 

consistente disciplinering een protectieve factor zijn tegen het vertonen van 

externaliserend gedrag door (pre)adolescenten (Lösel & Bender, 2013). Het verband dat 

wanneer moeders meer ouderlijke consistente disciplinering gebruiken, adolescenten 

minder kans hebben op het vertonen van externaliserend gedrag is dus in 

overeenstemming met de literatuur. 

Limitaties  

 Er zijn enkele limitaties aan het huidige onderzoek. Allereerst bestaat het 

onderzoek uit 119 respondenten, wat een kleine steekproef is. De steekproef is mogelijk 

niet representatief voor de samenleving. Hierdoor kan het zijn dat de gevonden 

resultaten ook niet representatief zijn voor de samenleving. Daarnaast zijn de resultaten 

mogelijk niet representatief door sociaal wenselijke antwoorden, omdat er gebruik is 

gemaakt van zelf-rapportage. Participanten kunnen sociaal wenselijke antwoorden geven 
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om zichzelf positief weer te geven. Sociaal wenselijke antwoorden zijn sterk gerelateerd 

aan negatief ouderschap. Ouderlijke harde disciplinering wordt gezien als een van de 

vormen van negatief ouderschap (Bornstein et al., 2015). Omdat individuen, zo ook 

ouders, graag positieve reacties ontvangen van anderen wat betreft sociale normen en 

standaarden, zijn vragen over ouderlijke harde disciplinering vaak zeer gevoelig voor 

sociaal wenselijke antwoorden. Participanten hebben dan mogelijk ook niet de vrijheid 

gevoeld om zich uit te laten over het wel of niet toepassen van ouderlijke harde 

disciplinering, ondanks de vermelding dat de uitkomsten van de vragenlijsten anoniem 

verwerkt zouden worden. In toekomstig onderzoek is het van belang dat er gebruikt 

wordt gemaakt van een grotere steekproef. Dit zorgt ervoor dat de steekproef 

representatiever is voor de samenleving, waardoor de resultaten ook representatiever 

zijn voor de samenleving. Om de representativiteit van de resultaten verder te verhogen, 

moeten de participanten aselect geselecteerd worden. Dit is om de kans op sociaal-

wenselijke antwoorden te verminderen. 

Een volgende limitatie is dat de data is verzameld aan de hand van vragenlijsten 

die zijn ingevuld door moeders. Vaders zijn niet meegenomen in het onderzoek. Als 

kinderen door beide ouders opgevoed worden, worden ze door beide ouders 

gedisciplineerd. Zij hebben mogelijk beiden een verband met het externaliserend gedrag 

van de (pre)adolescent. De data in dit onderzoek is gebaseerd op één ouder, terwijl in 

sommige gezinnen een tweede ouder mee zou kunnen doen aan het onderzoek. 

Daarnaast hebben (pre)adolescenten geen vragenlijst ingevuld, waardoor het perspectief 

van de (pre)adolescent op de disciplinering niet onderzocht is. Door het gebruik van 

enkel moeders als informanten is mogelijk waardevolle informatie niet naar voren 

gekomen en zijn de verbanden niet optimaal onderzocht. Om de relatie tussen ouderlijke 

disciplinering en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten verder te onderzoeken is 

het van belang dat vervolgonderzoek gebruik maakt van meerdere informanten. Zowel 

moeders, vaders als (pre)adolescenten kunnen vragenlijsten invullen, zodat een zo goed 

mogelijk beeld gevormd kan worden van disciplinering door ouders.  

Daarnaast is de lage mate van ouderlijke harde disciplinering binnen de 

steekproef een limitatie. Hierdoor is de variabele harde disciplinering mogelijk niet goed 

onderzocht en moeten de resultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Om de 

relatie tussen ouderlijke harde disciplinering en externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten verder te onderzoeken, is het van belang dat de steekproef bij 

vervolgonderzoek meer variatie in de mate van ouderlijke harde disciplinering bevat. Om 

dit te bereiken kan bijvoorbeeld bij het nemen van de steekproef rekening worden 

gehouden met de sociaal economische status van gezinnen, omdat binnen gezinnen met 

een lage sociaal economische status meer gebruik wordt gemaakt van ouderlijke harde 

disciplinering (Yeung, Linver, & Brooks-Gunn, 2002). Als gezinnen in een instabiele buurt 
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wonen, ervaren ouders meer stress. Door de aanwezigheid van stress is er een grotere 

kans is op het gebruik van ouderlijke harde disciplinering (Jocson & McLoyd, 2015). Als 

de steekproef in vervolgonderzoek participanten bevat met verschillende sociaal 

economische statussen is de kans op variatie in de mate van ouderlijke harde 

disciplinering groter. 

Een laatste limitatie is dat gebruik gemaakt is van een enkel meetmoment, 

waardoor alleen verbanden onderzocht kunnen worden tussen ouderlijke disciplinering en 

externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Over de oorzaken van deze verbanden kan 

niets geconcludeerd worden, waardoor niet met zekerheid gezegd kan worden dat 

ouderlijke harde disciplinering zorgt voor meer externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten of dat ouderlijke consistente disciplinering zorgt voor minder 

externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Het is van belang om longitudinaal 

vervolgonderzoek uit te voeren om te onderzoeken of er een voorspellende relatie is over 

tijd tussen ouderlijke disciplinering en externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Op 

deze manier kunnen de variabelen meerdere keren gemeten worden in dezelfde setting. 

Conclusie 

 Uit het huidige onderzoek blijkt dat een hogere mate van ouderlijke harde 

disciplinering niet gerelateerd is aan een hogere mate van externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten. Daarnaast blijkt dat een hogere mate van consistente disciplinering 

gerelateerd is aan een lagere mate van externaliserend gedrag bij (pre)adolescenten. Het 

is van belang om longitudinaal vervolgonderzoek uit te voeren om te onderzoeken of er 

een voorspellende relatie is over tijd. De resultaten uit het huidige onderzoek leveren 

belangrijke implicaties voor de praktijk. Interventies gericht op het verminderen van 

externaliserend gedrag van (pre)adolescenten kunnen zich richten op het meer 

consistent maken van ouderlijke disciplinering. Door ouderlijke inconsistente 

disciplinering leren (pre)adolescenten dat er vaak geen consequenties op het verbreken 

van gedragsregels volgen en kunnen hierdoor leren dat antisociaal gedrag geaccepteerd 

wordt (Bandura et al., 1996). Om dit tegen te gaan kunnen ouders leren om de 

gedragsregels die gesteld zijn aan (pre)adolescenten beter na te leven en behouden. 

Hierdoor is er een kleinere kans op het ontwikkelen van externaliserend gedrag bij 

(pre)adolescenten.  
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