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Summary  

The purpose of this study was to examine if children with mathematical difficulties (MD) or 

technical reading and/or spelling difficulties (RSD) differ from children without any learning 

difficulties in regard to self-efficacy and if these differences have any influence on the level of 

psychological problems reported by parents. The sample included 30 children with MD, 67 

children with RSD and 251 children without learning difficulties (age 9-13), who all filled out 

a questionnaire focused on self-efficacy.  Additionally 250 parents have completed the 

Strengths and Difficulties Questionnaire. Parents of children with MD report more attention 

problems compared to parents of children without learning difficulties, while parents of 

children with RSD report more psychosocial problems in total (attention problems and 

friendship problems).  Children with MD or RSD have a diminished view of their own 

abilities with respect to math and reading/spelling. Concerning the children with learning 

difficulties, only for the children with MD a significant relation has been found between self- 

efficacy with regard to math and emotional problems. Self-efficacy is not a mediator in the 

relation between learning difficulties and psychosocial problems. However it is clear that 

children with learning difficulties have a higher risk to develop psychosocial problems and a 

low level of self-efficacy.  Keywords: Mathematical difficulties, reading and/or spelling 

difficulties, psychosocial problems, self-efficacy, children 

 

Samenvatting 

In huidig onderzoek is gekeken of kinderen met rekenproblemen (RP) of technische lees- 

en/of spellingproblemen (LSP) verschillen van kinderen zonder leerproblemen wat betreft 

geloof in eigen kunnen en of deze verschillen van invloed zijn op de mate van psychosociale 

problemen gerapporteerd door ouders. Aan het onderzoek hebben 30 kinderen met RP, 67 

kinderen met LSP en 251 kinderen zonder leerproblemen in de leeftijd van 9-13 jaar 

meegewerkt door een vragenlijst gericht op self-efficacy in te vullen. Daarnaast hebben 250 

ouders de Strenghts en Difficulties Questionnaire ingevuld. Zowel ouders van kinderen met 
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RP als ouders van kinderen met LSP rapporteren meer psychosociale problemen dan ouders 

van kinderen zonder leerproblemen (respectievelijk meer aandachtsproblemen en meer totale 

problemen waaronder aandachtsproblemen en vriendschapsproblemen). Kinderen met RP en 

LSP hebben een verminderd geloof in eigen kunnen ten aanzien van respectievelijk rekenen 

en lezen/spellen ten opzichte van kinderen zonder leerproblemen. Wat betreft kinderen met 

leerproblemen is er alleen een samenhang aangetoond tussen self-efficacy ten aanzien van 

rekenen en emotionele problemen bij kinderen met RP. Self-efficacy blijkt geen mediërende 

rol te spelen in de relatie tussen leerproblemen en psychosociale problemen. Kinderen met 

leerproblemen lopen wel een risico op het ontwikkelen van zowel psychosociale problematiek 

als een lage mate van self-efficacy. Sleutelwoorden: Rekenproblemen, technische lees- en/of 

spellingproblemen, psychosociale problemen, self-efficacy, kinderen 

 

Inleiding 

Introductie 

Uit steeds meer onderzoeken wordt duidelijk dat er een samenhang bestaat tussen 

leerproblemen en psychosociale problemen. Deze samenhang is er zowel voor problemen met 

rekenen (Prior, Sanson, Smart, & Oberklaid, 1999; Scarborough & Parker, 2003) als voor 

problemen met technisch lezen en spellen (Beitchman & Young, 1997; Carroll, Maughan, 

Goodman, & Meltzer, 2005; Hinshaw, 1992; Willcutt & Pennington, 2000). De relatie tussen 

leerproblemen en psychosociale problemen is zeer complex. Volgens Elksnin en Elksnin 

(2004) en Larson (1988) betreft de relatie tussen leerproblemen en psychosociale problemen 

geen direct samenhang, maar spelen mogelijk mediërende factoren hierbij een rol. Zo komt in 

een onderzoek naar de relatie tussen adolescenten met en zonder dyslexie en de mate van 

psychosociale problemen naar voren dat het concept ‘self-efficacy’ een mediator is 

(Steunebrink, 2008). In huidig onderzoek zal worden nagegaan of dit bij kinderen met 

rekenproblemen (RP) of technische lees- en/of spellingproblemen (LSP) in de groepen zes, 

zeven en acht van het reguliere basisonderwijs ook het geval is. Voor de preventie van 

psychosociale problemen van kinderen met leerproblemen is het belangrijk om te weten 

welke mediator een rol speelt. Mocht self-efficacy de mediërende factor blijken te zijn, dan 

kan door middel van een vroegtijdige screening ten aanzien van self-efficacy gekeken worden 

welke kinderen een risico lopen op het ontwikkelen van psychosociale problemen. Deze 

kinderen kunnen zo op jonge leeftijd gesignaleerd worden, waardoor preventieve interventies 

gericht op verhoging van self-efficacy er voor kunnen zorgen dat de psychosociale problemen 

zich niet of in mindere mate ontwikkelen.  
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Self-efficacy als mediator tussen leerproblemen en psychosociale problemen 

Dat leerproblemen en psychosociale problemen vaak samengaan, wordt in de praktijk en 

in (theoretisch) onderzoek steeds duidelijker. Zo komen RP vaak tegelijkertijd voor met 

zowel internaliserende als externaliserende problemen (Prior et al., 1999; Scarborough & 

Parker, 2003). Met betrekking tot de relatie tussen LSP en psychosociale problemen zijn de 

resultaten niet eenduidig. Enerzijds blijkt uit verschillende onderzoeken dat er een relatie is 

tussen leesproblemen en zowel internaliserende als externaliserende problemen (Carroll et al., 

2000; Hinshaw, 1992; Willcutt & Pennington, 2000), anderzijds wordt deze relatie door 

anderen niet gevonden (Miller, Hynd, & Miller, 2005; Scarborough & Parker, 2003). 

Verklaringen voor deze tegenstrijdige resultaten kunnen liggen in methodologische 

verschillen, als grootte van de steekproef of leeftijd van de deelnemers (Carroll et al., 2000; 

Tsatsanis, Fuerst, & Rourke, 1997). Gezien de kleine steekproef van zowel het onderzoek van 

Miller en collega’s (2005) als het onderzoek van Scarborough en Parker (2003) ten opzichte 

van de (zeer) grote steekproeven van de onderzoeken van Carroll en collega’s (2000) en 

Willcutt en Pennnington (2000) zou met name het verschil in steekproefgrootte een logische 

verklaring kunnen zijn voor de tegenstrijdige uitkomsten. 

Een andere mogelijke verklaring kan liggen in het feit dat de relatie tussen leerproblemen 

en psychosociale problemen zeer complex is en niet direct lijkt te zijn (Elksnin & Elksnin, 

2004; Larson, 1988). De mate van self-efficacy zou een mediërende rol gespeeld kunnen 

hebben bij de ontwikkeling van de psychosociale problematiek (Bradley en Corwyn, 2001). In 

de relatie tussen lees- en schrijfproblemen en psychosociale problemen bij dyslectische 

adolescenten blijkt self-efficacy een mediator te zijn (Steunebrink, 2008). Bandura (1977) 

omschrijft self-efficacy als de overtuiging dat je beschikt over het gedrag dat vereist is om tot 

gewenste resultaten te komen. Het is een cognitieve zelfbeoordeling met betrekking tot de 

mogelijkheid om goed te presteren in een bepaalde situatie of een bepaald domein 

(McQuiggan, Mott, & Lester, 2008). Dit wordt ook ‘geloof in eigen kunnen’ genoemd 

(Germeijs, Verschueren, & Mels, 2007).  

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat voor adolescenten met RP of LSP geldt dat ze 

een verminderd geloof in eigen kunnen hebben ten aanzien van hun schoolse vaardigheden 

(Frederickson & Jacobs, 2001; Lackaye, Margalit, Ziv, & Ziman, 2006). Tevens komt uit 

onderzoek naar voren dat niet alleen adolescenten, maar ook kinderen met leerproblemen een 

lagere mate van self-efficacy hebben ten aanzien van hun didactische competenties (Clever, 

Bear, & Juvonen, 1992; Tabassam & Grainger, 2002). Een verminderd geloof in eigen 

kunnen kan veroorzaakt worden door allerlei factoren. Allereerst hebben volgens Schunk 
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(1989) de actuele prestaties van leerlingen, zowel succes- als faalervaringen, invloed op het 

geloof in eigen kunnen. Uit onderzoek blijkt dat adolescenten met leerproblemen moeite 

hebben met het aanleren van schoolse vaardigheden en te maken krijgen met faalervaringen, 

welke hun geloof in eigen kunnen doet verminderen (Hampton & Mason, 2003). Daarnaast 

zijn volgens Schunk (1989) omgevingsfactoren, als sociale vergelijking en feedback van 

anderen, van invloed op de mate van self-efficacy. Wanneer leerlingen met leerproblemen 

zichzelf vergelijken met leerlingen zonder leerproblemen kunnen ze zich didactisch minder 

competent voelen en minder vertrouwen hebben in zichzelf. Ook blijkt dat adolescenten met 

leerproblemen meer negatieve feedback krijgen van leerkrachten dan hun leeftijdgenoten 

zonder leerproblemen, waardoor de mate van self-efficacy kan verminderen (Bassi, Steca, 

Fave, & Caprara, 2007). Overigens moet opgemerkt worden dat Klassen (2002a) in een meta-

analyse weergeeft dat niet elk onderzoek verschillen in self-efficacy vindt tussen kinderen en 

adolescenten met en zonder leerproblemen. Ook blijkt dat kinderen en adolescenten met 

spellingproblemen zelfs een hogere mate van self-efficacy kunnen hebben dan hun 

leeftijdsgenootjes zonder leerproblemen. Gezien het gebrek aan eenduidigheid en een beperkt 

aantal onderzoeken dat zich specifiek richt op kinderen is meer onderzoek met adequate 

metingen van self-efficacy gewenst (Klassen, 2002a). 

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat een verminderd geloof in eigen kunnen bij 

adolescenten kan leiden tot psychosociale problemen (Bandura, 1997; Ehrenberg, Cox, & 

Koopman, 1991; Muris, 2002). Een lage mate van self-efficacy heeft volgens Bandura (1997) 

namelijk invloed op het gedrag: het zorgt voor een hogere mate van agressie en wordt tevens 

gekenmerkt door negatieve emoties als angst en depressie. Ook Ehrenberg en collega’s (1991) 

en Muris (2002) hebben in onderzoek bij adolescenten aangetoond dat self-efficacy negatief 

samenhangt met angstige en depressieve gevoelens. Weinig onderzoeken richten zich echter 

op de relatie tussen self-efficacy en psychosociale problemen bij kinderen, waardoor 

onderzoek bij (jongere) kinderen gewenst is (Muris, 2002).  

Of sekse van invloed is op de mate van self-efficacy is niet duidelijk, aangezien de 

resultaten van verschillende onderzoeken inconsistent zijn. Zo vonden Hampton en Mason 

(2003) in onderzoek naar self-efficacy van adolescenten geen sekseverschillen, terwijl deze 

verschillen wel gevonden werden bij adolescenten in het onderzoek van Lackaye en collega’s 

(2006) en bij kinderen in het onderzoek van Ewers en Wood (1993). In een meta-analyse 

geeft Klassen (2002a) aan dat nader onderzoek naar sekseverschillen gewenst is. Uit 

onderzoek komt naar voren dat sekse wel een rol blijkt te spelen bij de ontwikkeling van 
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psychosociale problemen. Deze rol is echter zeer complex en kan verschillen met betrekking 

tot specifieke psychosociale problemen (Rescola et al., 2007).  

Met betrekking tot de invloed van leeftijd op self-efficacy worden tevens inconsistente 

resultaten gevonden. Hampton en Mason (2003) en Pajares en Kranzler (1995) geven aan dat 

leeftijd samenhangt met geloof in eigen kunnen, terwijl Graham, Harris, MacArthur en 

Schwartz (1991) in hun onderzoek juist geen samenhang vinden tussen leeftijd en self-

efficacy. Klassen (2002b) geeft aan dat deze onduidelijkheid vraagt om meer (cross-

sectioneel) onderzoek naar de eventuele relatie tussen leeftijd en geloof in eigen kunnen. Wat 

betreft de invloed van leeftijd op de mate van psychosociale problemen bestaat er ook 

onduidelijkheid. Uit onderzoek van Tsatsanis en collega’s (1997) komt naar voren dat er geen 

sprake is van een toename van psychosociale problemen naar mate kinderen ouder worden. 

Ander onderzoek geeft echter aan dat voor bepaalde psychosociale problemen leeftijd wel 

degelijk bepalend kan zijn voor de ernst van de moeilijkheden (Rescola et al., 2007).  

Wederom lijkt meer onderzoek gewenst om duidelijkheid te krijgen omtrent de rol die leeftijd 

speelt bij de mate van psychosociale problemen.  

 

Huidig onderzoek 

In huidig onderzoek zal gekeken worden of er tussen kinderen met en zonder RP of LSP 

verschillen zijn in het geloof in eigen kunnen en of deze verschillen van invloed zijn op de 

mate van psychosociale problemen gerapporteerd door ouders. De volgende 

onderzoeksvragen zullen centraal staan: In hoeverre is er een verschil waarneembaar tussen 

kinderen met en zonder RP of LSP betreffende psychosociale problemen gerapporteerd door 

ouders? In hoeverre is er een verschil waarneembaar met betrekking tot self-efficacy ten 

aanzien van rekenen of technisch lezen/spellen bij kinderen met en zonder RP of LSP? In 

hoeverre is er een samenhang tussen self-efficacy en psychosociale problemen bij kinderen 

met en zonder RP of LSP?  

De verwachting hierbij is dat zowel kinderen met RP als kinderen met LSP meer 

psychosociale problemen vertonen dan kinderen zonder leerproblemen (Carroll et al., 2000; 

Hinshaw, 1992; Prior et al., 1999; Scarborough & Parker, 2003; Willcutt & Pennington, 

2000). Ook wordt verwacht dat kinderen met RP en kinderen met LSP een verminderd geloof 

in eigen kunnen hebben ten aanzien van respectievelijk rekenen en technisch lezen/spellen, 

ten opzichte van kinderen zonder leerproblemen (Clever et al., 1992; Tabassam & Grainger, 

2002). Verder bestaat het vermoeden dat kinderen met een verminderd geloof in eigen kunnen 

ten aanzien van rekenen of technisch lezen/spellen meer psychosociale problemen vertonen 
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dan kinderen zonder een verminderd geloof in eigen kunnen ten aanzien van deze schoolse 

vaardigheden (Bandura, 1997; Ehrenberg et al., 1991; Muris, 2002). 

Aangezien het niet geheel duidelijk is of en op welke manier sekse en leeftijd van invloed 

zijn op de mate van self-efficacy en de mate van psychosociale problemen, zullen deze 

variabelen worden meegenomen in huidig onderzoek. De relatie tussen de verschillende 

leerproblemen, self-efficacy en psychosociale problemen en de invloed van sekse en leeftijd 

kan worden weergegeven in een conceptueel model als in Figuur 1. 

 

Figuur 1. Conceptueel model met betrekking tot de relaties tussen leerproblemen, self-

efficacy en psychosociale problemen en de invloed van sekse en leeftijd. 

 

 

Methode 

Participanten 

De steekproef bestond uit 338 kinderen uit Oosterhout en Breda die in het schooljaar 

2008-2009 in groep zes, zeven en acht van het reguliere basisonderwijs zaten. In totaal 

hebben zes basisscholen deelgenomen aan dit onderzoek. De leerlingen die meededen zijn aan 

de hand van hun schoolresultaten ingedeeld in drie verschillende groepen. Eén groep 

leerlingen met RP, één groep leerlingen met LSP en één groep leerlingen zonder 

leerproblemen. Kinderen met leerproblemen ervaren moeilijkheden met het aanleren van 

schoolse vaardigheden als rekenen, lezen of spelling (Johnson, 2005). Hoewel er 

verschillende definities bestaan voor leerproblemen, is de centrale strekking dat een 

leerprobleem een kind beperkt om een leeftijdsadequaat didactisch niveau te behalen 
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(Beitchman & Young, 1997). In huidig onderzoek werd gesproken van een leerprobleem 

indien kinderen op gestandaardiseerde tests een score behaalden beneden het 30
ste

 percentiel 

(D of E score) (Prior et al., 1999). Als aanvulling moesten de kinderen op minimaal twee 

toetsmomenten (waaronder het laatste toetsmoment), verspreid over minimaal twee 

achtereenvolgende leerjaren, beneden het 30
ste

 percentiel scoren, zodat kon worden 

uitgesloten dat de lage scores het gevolg zijn van een inadequaat aanbod door een bepaalde 

leerkracht (Ruijssenaars & Van Luit, 2007). In totaal hebben 338 leerlingen meegewerkt aan 

het onderzoek. Onder hen waren 30 leerlingen met RP, 67 leerlingen met LSP (10 leerlingen 

hadden zowel RP als LSP en zijn in beide groepen ingedeeld) en 251 leerlingen zonder 

leerproblemen. In totaal waren er 176 jongens en 162 meisjes. De gemiddelde leeftijd van de 

kinderen in de steekproef in jaren was 10,53 (variërend van 9 tot en met 13 jaar) met een 

standaarddeviatie van 1,00. Tevens hebben 250 ouders hun medewerking verleend. Onder hen 

waren 22 ouders van kinderen met RP, 47 ouders van kinderen met LSP (6 ouders hadden een 

kind met zowel RP als LSP en zijn in beide groepen ingedeeld) en 187 ouders van kinderen 

zonder leerproblemen. In Tabel 1 zijn de frequenties per onderzoeksgroep terug te vinden.  

 

Tabel 1  

Frequenties met betrekking tot sekse, schoolgroep, deelname ouders en leeftijd en gemiddelde 

leeftijd in jaren (M) van kinderen met en zonder rekenproblemen (RP) of technische lees- 

en/of spellingproblemen (LSP) 

Onderzoeksgroep 
          Sekse        .                   

 
 

Jongens  Meisjes 

     Groep    . 
 
 

6    7     8 

               Ouders          . 
 
 

Moeders Vaders Beide 

          Leeftijd       . 
 
 

9   10   11   12   13 
M 

RP 9 21 6 11 13 17 1 4 3 6 12 9 - 10.90 

LSP 37 30 22 24 21 39 5 3 12 23 18 13 1 10.52 

Geen leerproblemen 133 118 78 80 93 136 19 32 47 70 92 41 1 10.52 
 

Procedure 

De deelnemende leerlingen zijn betrokken in het onderzoek door contact op te nemen met 

Stichting Delta Onderwijs in Oosterhout (20 basisscholen) en één school in Breda. Vijf 

scholen binnen deze stichting en de school in Breda wilden hun medewerking verlenen. 

Ouders konden, door middel van een antwoordstrookje, aangeven indien ze geen toestemming 

wilden geven voor deelname van hun kind(eren) aan het onderzoek.  

Kinderen met een gediagnosticeerde DSM-IV stoornis, anders dan een leerstoornis, zijn 

uitgesloten van het onderzoek, om er voor te zorgen dat de psychosociale problemen 

gerapporteerd door ouders niet samenhangen met een specifieke stoornis. Onder 

psychosociale problemen vallen zowel emotionele als gedragsproblemen. Van emotionele of 
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gedragsproblemen is sprake als “kinderen zich zichtbaar ongewoon gedragen, afgezien van de 

ernst, de oorzaak of de context van het ongewone gedrag” (Grietens & Hellinckx, 2005). 

Hierbij kan er onderscheid gemaakt worden tussen internaliserende problemen die zich naar 

binnen richten en externaliserende problemen die zich naar buiten richten. Volgens Goodman 

(1997) kunnen de problemen verder onderverdeeld worden binnen vier verschillende schalen: 

emotionele symptomen, gedragsproblemen, hyperactiviteit en problemen met 

leeftijdsgenoten. 

Het onderzoek bestond uit het invullen van vragenlijsten door de kinderen en hun 

ouder(s). Elk kind heeft een unieke code gekregen waardoor de vragenlijsten van de kinderen 

en hun ouder(s) op anonieme wijze gekoppeld, verwerkt en geanalyseerd konden worden.  

 

Instrumenten 

Self-efficacy. De vragenlijst voor het meten van self-efficacy bij kinderen is zelf 

ontwikkeld door de onderzoekster en bestaat uit twee delen met elk vijftien items (Bijlage 1). 

Het eerste deel is gericht op self-efficacy ten aanzien van rekenen en het tweede deel op self-

efficacy ten aanzien van technisch lezen en spellen. De items behorend bij het rekengedeelte 

vormen met elkaar de variabele ‘self-efficacy rekenen’ en de items behorend bij het gedeelte 

met betrekking tot technisch lezen en spellen vormen met elkaar de variabele ‘self-efficacy 

lezen/spellen’. Een voorbeeld van een item op het onderdeel rekenen is ‘Ik vind het moeilijk 

om goede cijfers te halen voor rekenen’. Voor het onderdeel lezen/spellen is een 

voorbeelditem ‘Ik vertrouw op mezelf bij het maken van een spellingtoets’. De antwoorden 

worden weergegeven op een vierpuntsschaal variërend van ‘nooit’ tot ‘altijd’. De variabelen 

zijn zo geconstrueerd dat een hoge totaalscore een hoge mate van self-efficacy met betrekking 

tot rekenen of lezen/spellen weergeeft. Met een factoranalyse is de begripsvaliditeit van beide 

variabelen bepaald. Verwacht werd dat zowel ‘self-efficacy rekenen’ als ‘self-efficacy 

lezen/spellen’ elk uit één factor zouden bestaan. Aan deze verwachting werd voldaan waarbij 

voor rekenen 49% van de variantie werd verklaard en voor technisch lezen en spellen 43%. 

De betrouwbaarheid voor beide variabelen is hoog (α 0.93 en α 0.90). 

Psychosociale problemen. De psychosociale problemen bij kinderen werden gemeten door 

gebruik te maken van de Nederlandse versie van de Strenghts en Difficulties Questionnaire 

(SDQ) voor ouders (Widenfelt, Goedhart, Treffers, & Goodman, 2003). De vragenlijst bestaat 

uit 25 items die verdeeld zijn over vijf verschillende schalen: emotionele symptomen, 

gedragsproblemen, hyperactiviteit, problemen met leeftijdsgenoten en prosociaal gedrag. In 
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dit onderzoek werd, gezien de focus op psychosociale problemen, gebruik gemaakt van de 

eerste vier schalen. Een voorbeeld van een item op de schaal emotionele symptomen is 

‘Verliest makkelijk zelfvertrouwen’. Voor de schaal gedragsproblemen is ‘Liegt of bedriegt 

vaak’ een item. ‘Constant aan het wiebelen of wriemelen’ is een voorbeeld van een item op de 

schaal hyperactiviteit. Problemen met leeftijdsgenootjes worden gemeten aan de hand van 

items als ‘Heeft minstens één goede vriend of vriendin’. De antwoorden worden weergegeven 

op een driepuntsschaal variërend van ‘niet waar’ tot ‘zeker waar’. De schalen zijn zo 

geconstrueerd dat een hoge schaalscore een hoge mate van het desbetreffende probleem 

weergeeft. De schaalscores vormen verschillende variabelen: ‘emotionele problemen’ (EP), 

‘gedragsproblemen’ (GP), ‘aandachtsproblemen’ (AP) en ‘vriendschapsproblemen’ (VP). Met 

elkaar vormen ze samen de variabele ‘totale psychosociale problemen’ (PP). Aangezien 

gebruik is gemaakt van een bestaande vragenlijst wordt aangenomen dat aan de validiteiteisen 

is voldaan. De betrouwbaarheid van de variabelen varieert van α 0.53  tot  α 0.81.  

 

Data-analyse 

Voor de analyses is gebruik gemaakt van SPSS. Voor de eerste twee onderzoeksvragen 

gericht op verschillen tussen variabelen op interval meetniveau is gebruik gemaakt van 

(M)AN(C)OVA’s. Voor de laatste onderzoeksvraag, welke zich richt op de samenhang tussen 

variabelen op interval meetniveau, is gebruik gemaakt van een multiple regressieanalyse. Om 

deze parametrische toetsen uit te kunnen voeren is gecontroleerd of, bij benadering, aan de 

noodzakelijk voorwaarden, zoals steekproefgrootte, meetniveau en normaalverdeling, is 

voldaan (Baarda, De Goede, & Van Dijkum, 2003). 

 

Resultaten 

Leerproblemen en psychosociale problemen 

Om na te gaan of er in de onderzoeksgroepen een verschil is in gerapporteerde 

psychosociale problemen door ouders, is gebruik gemaakt van een meervoudige ANCOVA 

met als onafhankelijke variabelen ‘onderzoeksgroep’ en ‘sekse’, als afhankelijke variabele 

‘PP’ en als covariaat de variabele ‘leeftijd’. In Tabel 2 staan van de verschillende 

onderzoeksgroepen gemiddelde (M) en standaardafwijking (SD) met betrekking tot ‘PP’ weer.  

Uit de meervoudige ANCOVA komt naar voren dat er een significant matig hoofdeffect is 

van ‘onderzoeksgroep’ op ‘PP’ (F (2,249) = 8.48, p < 0.05)
1
. Er is geen significant 

                                                 
1
Klein effect: η² ≥ 0.01, matig effect: η² ≥ 0.06 en groot effect: η² ≥ 0.14 
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hoofdeffect van ‘sekse’ of van ‘leeftijd’ en er is tevens geen interactie-effect tussen 

‘onderzoeksgroep’ en ‘sekse’. In tabel 3 staan de resultaten van de analyse weergegeven.  

Om te bekijken op welke manier de onderzoeksgroepen verschillen wat betreft ‘PP’ is de 

post hoc test Bonferroni uitgevoerd. Uit deze analyse komt naar voren dat ouders van 

kinderen met LSP significant meer ‘PP’ rapporteren dan ouders van kinderen zonder 

leerproblemen (zie Tabel 2).  

 

Tabel 2 

Aantal, gemiddelde en standaardafwijking met betrekking tot PP, EP, GP, AP en VP van de 

kinderen met en zonder RP of LSP 

 

 

 

                     RP                        .                  
 
 

Totaal       Jongens       Meisjes 

 (5=22)       (5=6)         (5=16) .         
 
 

M    SD     M     SD     M    SD 

                      LSP                        .                  
 
 

Totaal        Jongens       Meisjes 

 (5=47)       (5=26)       (5=21) .         
 
 

M    SD     M     SD     M    SD 

           Geen leerproblemen         .                  
 
 

Totaal       Jongens       Meisjes 

 (5=187)      (5=95)       (5=92) .         
 
 

M    SD     M     SD     M    SD 

PP 8.18
 
 5.95 9.00 6.66 7.88 5.86 9.04

a
 5.73 10.31 6.41 7.48 4.43 5.66

b
 5.04 6.25 5.08 5.05 4.95 

EP 2.86 2.06 2.00 1.67 2.94 2.18 2.23 2.10 2.27 2.38 2.19 1.75 1.85 2.08 1.83 2.14 1.87 2.03 

GP 0.91 1.31 1.50 2.26 0.91 0.70 1.19 1.56 1.62
 a
 1.81 0.67

 b
 0.97 0.75 1.13 0.88 1.11 0.62 1.15 

AP 3.45
 a
 2.92 4.83 2,86 2.94 2.86 3.74

 a
 2.60 4.58

 c
 2.56 2.71

 d
 2.31 2.06

 b
 2.17 2.41

 e
 2.27 1.70

 f
 2.00 

VP 1.14
 
 1.55 0.67 0.82 1.31 1.74 1.87

a
 1.88 1.85 1.89 1.90 1.92 1.00

 b
 1.63 1.13 1.69 0.87 1.55 

5oot. 
a 
en 

b
, 

c
 en

 d
 en 

e 
en

 f  
verschillen significant van elkaar (p < 0.05).  PP = totale psychosociale problemen, EP 

= emotionele problemen, GP = gedragsproblemen, AP = aandachtsproblemen en VP = vriendschapsproblemen. 

M kan variëren van 0-40 bij PP en van 0-10 bij EP, GP, AP en VP. Hoe hoger het gemiddelde, hoe meer 

problemen en vice versa.  

 

De variabele ‘PP’ is, zoals eerder beschreven, opgebouwd uit verschillende 

subproblemen. Om te bekijken hoe de onderzoeksgroepen verschillen op deze subproblemen 

is gebruik gemaakt van een meervoudige MANOVA. Als onafhankelijke variabelen zijn 

wederom ‘onderzoekgroep’ en ‘sekse’ betrokken, aangezien deze variabelen respectievelijk 

een significant en bijna significant hoofdeffect hebben op ‘PP’. De afhankelijke variabelen 

zijn: ‘EP’, ‘GP’, ‘AP’ en ‘VP’. Aangezien ‘leeftijd’ geen significant hoofdeffect heeft op de 

‘PP’, wordt deze niet opgenomen als covariaat. In Tabel 2 zijn van de verschillende 

onderzoeksgroepen M en SD met betrekking tot de bovengenoemde subproblemen 

weergegeven. 

Uit de meervoudige MANOVA komt naar voren dat er een significant matig hoofdeffect 

is van zowel ‘onderzoeksgroep’ (Wilks’ Lambda = 0.88, F (8,494) = 4.06, p < 0.05) als 

‘sekse’ (Wilks’ Lambda = 0.92, F (4,247) = 5.51, p < 0.05). Er is geen interactie-effect tussen 

‘onderzoeksgroep’ en ‘sekse’. Zie voor de resultaten Tabel 3.  

Vervolgens werden post hoc ANOVA’s uitgevoerd om de verschillen verder te 

onderzoeken. Uit deze analyses blijkt dat ‘onderzoeksgroep’ een significant matig hoofdeffect 
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heeft op ‘AP’ (F (2,250) = 12.81, p < 0.05) en een significant klein hoofdeffect op ‘VP’ (F 

(2,250) = 5.21, p < 0.05). Daarnaast heeft ‘sekse’ een significant klein hoofdeffect op ‘GP’ (F 

(1,250) = 8.26, p < 0.05) en op ‘AP’ (F (1,250) = 11.57, p < 0.05). Er zijn geen significante 

hoofdeffecten van ‘onderzoeksgroep’ op ‘EP’ en ‘GP’ of van ‘sekse’ op ‘EP’ en ‘VP’. De 

resultaten staan in Tabel 3.  

 

Tabel 3 

Resultaten (M)A5(C)OVA’s met als afhankelijke variabelen PP, EP, GP, AP en VP 

 

Onderzoeksgroep 
 
 

F               η² 

          Sekse          . 
 
 
 

F              η²     

        Leeftijd        . 
 
 
 

 F            η²     

        Interactie      . 
 
 
 

 F            η²     

 
 
 

 

 

ANCOVA 

PP 

 

MANOVA 

EP 

GP 

AP 

VP 

 

8.48* 

 

4.06* 

1.16 

2.29 

12.81* 

5.21* 

 

0.06* 

 

0.06* 

0.01 

0.02 

0.09* 

0.04* 

 

2.82 

 
 

 
 

5.52* 

0.55 

8.26* 

11.57* 

0.21 

 

0.01 

 
 

 
 

0.08* 

0.00 

0.03* 

0.04* 

0.00 

 

0.64 

 
 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

0.00 

 
 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

0.56 

 
 

 

0.96 

- 

- 

- 

- 

 

0.00 

 
 

 

0.02 

- 

- 

- 

- 

5oot. *p < 0.05. PP = totale psychosociale problemen, EP = emotionele problemen, GP = gedragsproblemen, AP 

= aandachtsproblemen en VP = vriendschapsproblemen. 

 

Om te bekijken hoe de onderzoeksgroepen verschillen op ‘AP’ en ‘VP’ zijn Bonferroni 

post hoc tests uitgevoerd. Uit deze tests blijkt dat zowel ouders van kinderen met RP, als 

ouders van kinderen met LSP significant meer ‘AP’ rapporteren dan ouders van kinderen 

zonder leerproblemen. Verder rapporteren ouders van kinderen met LSP significant meer 

‘VP’ dan ouders van kinderen zonder leerproblemen. Zie voor de resultaten Tabel 2. 

Om te bekijken hoe jongens en meisjes verschillen op ‘GP’ en ‘AP’ binnen de 

verschillende onderzoeksgroepen zijn per onderzoeksgroep enkelvoudige ANOVA’s 

uitgevoerd (zie Tabel 4). Uit de analyses komt naar voren dat in de groep kinderen met LSP 

‘sekse’ zowel een significant matig hoofdeffect heeft op ‘GP’ (F (1,45) = 4.67, p < 0.05) als 

op ‘AP’ (F (1,45) = 6.70, p < 0.05). In de groep kinderen met LSP rapporteren ouders van 

jongens zowel significant meer ‘GP’ als meer ‘AP’ dan ouders van meisjes. In de groep 

kinderen zonder leerproblemen is er een significant klein hoofdeffect van ‘sekse’ op ‘AP’ (F 

(1,185) = 5.20, p < 0.05). In de groep kinderen zonder leerproblemen rapporteren ouders van 

jongens significant meer ‘AP’ dan ouders van meisjes. Er zijn tussen jongens en meisjes met 

RP geen significante verschillen gevonden wat betreft ‘GP’ en ‘AP’. De resultaten van de 

analyses staan in Tabel 2. 

 

 

 



 

Lenneke Flikweert 

0314897 

12 

Tabel 4 

Resultaten A5OVA’s met als afhankelijke variabelen GP, AP en self-efficacy rekenen voor 

sekseverschillen binnen de onderzoeksgroepen 

 

 

                    RP                   .              
 
 
 

F                      η² 

                   LSP                  .        
 
 
 

F                      η² 

     Geen leerproblemen      .              
 
 
 

F                      η² 

GP 

AP 

Self-R 

1.75 

1.92 

6.71* 

0.08 

0.09 

0.19* 

4.67* 

6.70* 

- 

0.09* 

0.13* 

- 

2.57 

  5.20* 

37.45* 

0.01 

0.03* 

0.13* 
5oot. *p < 0.05.  , GP = gedragsproblemen, AP = aandachtsproblemen en Self-R = self-efficacy rekenen 

 

Leerproblemen en self-efficacy 

Om na te gaan of er verschillen zijn tussen de onderzoeksgroepen met betrekking tot self-

efficacy ten aanzien van reken en/of lezen/spellen, is er gebruik gemaakt van een 

meervoudige MANCOVA, met als onafhankelijke variabelen ‘onderzoeksgroep’ en ‘sekse’, 

als afhankelijke variabelen ‘self-efficacy rekenen’ en ‘self-efficacy lezen/spellen’ en als 

covariaat de variabele ‘leeftijd’. In Tabel 5 staan van de verschillende onderzoeksgroepen M 

en SD weergegeven met betrekking tot ‘self-efficacy reken’ en ‘self-efficacy lezen/spellen’. 

 

Tabel 5 

Aantal, gemiddelde en standaardafwijking van self-efficacy rekenen en self-efficacy 

lezen/spellen van de kinderen met en zonder RP of LSP 

 

 

 

                        RP                      .                  
 
 

Totaal       Jongens       Meisjes 

  (n=22)          (n=6)         (n=16) .         
 
 

M    SD     M     SD     M    SD 

                     LSP                      .                  
 
 

Totaal       Jongens       Meisjes 

  (n=47)          (n=26)       (n=21) .         
 
 

M    SD     M     SD     M    SD 

           Geen leerproblemen         .                  
 
 

Totaal       Jongens       Meisjes 

  (n=187)        (n=95)       (n=92) .         
 
 

M    SD     M     SD     M    SD 

Self-R 2.54
a
 0.51 2.87

 c
 0.42 2.39

 d
 0.49 - - - - - - 3.02

 b
 0.55 3.20

e 
0.48 2.81

f 
0.54 

Self-L/S - - - - - - 2.79
 a
 0.51 2.84 0.54 2.71 0.48 3.25

 b
 0.49 3.30 0.46 3.19 0.52 

5oot. 
a 
en 

b
, 

c
 en

 d
 en  

e 
en

 f 
verschillen significant van elkaar (p < 0.05). Self-R = self-efficacy rekenen en Self-

L/S = self-efficacy lezen/spellen. M kan variëren van 0-4. Hoe hoger het gemiddelde hoe meer self-efficacy en 

vice versa.  

 
  

Uit de meervoudige MANCOVA komt naar voren dat er zowel een significant matig 

hoofdeffect is van ‘onderzoeksgroep’ (Wilks’ Lambda = 0.86, F (4,680) = 13.86, p < 0.05) als 

‘sekse’ (Wilks’ Lambda = 0.93, F (2,340) = 13.45, p < 0.05). Er is geen significant 

hoofdeffect van de covariaat ‘leeftijd’ en er is tevens geen interactie-effect tussen 

‘onderzoeksgroep’ en ‘sekse’. De resultaten zijn terug te vinden in Tabel 6.  

Vervolgens werden post hoc ANOVA’s uitgevoerd om de verschillen verder te 

onderzoeken (zie Tabel 6). Uit deze analyses komt naar voren dat er een significant matig 

hoofdeffect is van ‘onderzoeksgroep’ op ‘self-efficacy rekenen’ (F (2,341) = 7.68, p < 0.05) 

en op ‘self-efficacy lezen/spellen’ (F (2,341) = 22.48, p < 0.05). Kinderen met RP hebben een 
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significant lagere mate van ‘self-efficacy rekenen’ dan kinderen zonder leerproblemen en 

kinderen met LSP hebben een significant lagere mate van ‘self-efficacy lezen/spellen’ ten 

opzichte van kinderen zonder leerproblemen (zie Tabel 5). Verder komt uit de ANOVA een 

significant matig hoofdeffect naar voren van ‘sekse’ op ‘self-efficacy rekenen’ (F (1,341) = 

26.67, p < 0.05). Er is geen significant hoofdeffect van ‘sekse’ op ‘self-efficacy 

lezen/spellen’. 

Om te bekijken hoe jongens en meisjes verschillen op ‘self-efficacy rekenen’ binnen de 

verschillende onderzoeksgroepen zijn per onderzoeksgroep enkelvoudige ANOVA’s 

uitgevoerd (zie Tabel 4). Uit de analyses blijkt dat ‘sekse’ op ‘self-efficacy rekenen’ een 

significant groot hoofdeffect heeft in de groep kinderen met RP (F (1,28) = 6.71, p < 0.05) en 

een significant matig hoofdeffect in de groep kinderen zonder leerproblemen (F (1,249) = 

37.45, p < 0.05). Meisjes hebben in beide groepen een significant lagere mate van ‘self-

efficacy rekenen’ dan jongens (zie Tabel 5). 

 

Tabel 6 

Resultaten (M)A5(C)OVA’s met als afhankelijke variabelen self-efficacy rekenen en self-

efficacy lezen/spellen 

 

Onderzoeksgroep 
 

 

F               η² 

          Sekse          . 
 

 
 

F              η²     

        Leeftijd        . 
 

 
 

 F            η²     

        Interactie      . 
 

 
 

 F            η²     

 
 

 

MANCOVA 

 

ANOVA 

Self-R 

Self-L/S 

13.86* 

 

   

7.68* 

22.48* 

0.08* 

 

 

0.04* 

0.12* 

13.45* 

 

 

26.76* 

1.58 

0.07* 

 

 

0.07* 

0.01 

0.55 

 

 

- 

- 

0.00 

 

 

- 

- 

0.09 

 

 

- 

- 

0.00 

 

 

- 

- 
5oot. *p < 0.05. Self-R = self-efficacy rekenen en Self-L/S = self-efficacy lezen/spellen. 
 

Self-efficacy en psychosociale problemen  

Ten slotte is gekeken of er een samenhang is tussen de mate van self-efficacy en de mate 

van psychosociale problemen in de verschillende onderzoeksgroepen. Gezien de richting van 

de verwachte samenhang is gekozen voor een multiple lineaire regressieanalyse. Voor elke 

specifieke onderzoeksgroep is gekeken naar de variabele ‘self-efficacy rekenen’ of ‘self-

efficacy lezen/spellen’ en de variabelen ‘PP’, ‘EP’, ‘GP’, ‘AP’ en ‘VP’.  

Uit de regressieanalyse komt naar voren dat er voor kinderen met RP een significant 

sterke negatieve samenhang bestaat tussen ‘self-efficacy rekenen’ en ‘EP’ (β = -1.86, p < 

0.05)
 2

.
 
Voor kinderen met RP geldt dat een lage mate van ‘self-efficacy rekenen’ kan leiden 

tot meer ‘EP’. Voor kinderen met LSP blijkt er geen enkele significante samenhang te zijn 

                                                 
2
 Zwak: R

2 
< 0.05, matig: R

2 
≥ 0.05, sterk: R

2 
≥ 0.15 en zeer sterk: R

2 
≥ 0.30 
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tussen ‘self-efficacy lezen/spellen’ en de verschillende psychosociale problemen. Tot slot laat 

de regressieanalyse voor kinderen zonder leerproblemen een significant zwakke negatieve 

samenhang zien tussen ‘self-efficacy rekenen’ en ‘PP’ (β = -1.69, p < 0.05) en ‘AP’ (β = -

0.59, p < 0.05) en een significant matige negatieve samenhang tussen ‘self-efficacy rekenen’ 

en ‘EP’ (β = -0.80, p < 0.05). Een lage mate van ‘self-efficacy rekenen’ kan bij kinderen 

zonder leerproblemen zorgen voor meer ‘PP’, waaronder ‘EP’ en ‘AP’. In Tabel 7 staan de 

resultaten van de regressieanalyse. 

 

Tabel 7 

Resultaten multiple lineaire regressieanalyse  

 

 

                        RP                        .                  
 
 

Self-R 

β                       R
2
 

                       LSP                       .                  
 
 

Self-L/S 

 β                         R
2
 

           Geen leerproblemen         .                  
 
 

Self-R                Self-L/S 

    β            R
2              

β            R
2
 

PP 

EP 

GP 

AP 

VP 

-3.51 

-1.86* 

-0.01 

-1.32 

-0.32 

0.10 

0.25* 

0.00 

0.06 

0.01 

2.80 

0.25 

0.62 

1.08 

0.85 

0.06 

0.00 

0.04 

0.05 

0.05 

-1.69* 

-0.80* 

-0.13 

-0.59* 

-0.17 

  0.03* 

  0.05* 

  0.00 

  0.02* 

  0.00 

 -0.34 

 -0.38 

  0.17 

 -0.56 

  0.43 

0.00 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 
5oot. *p < 0.05. PP = totale psychosociale problemen, EP = emotionele problemen, GP = gedragsproblemen, AP 

= aandachtsproblemen en VP = vriendschapsproblemen. 

 

Discussie 

Om na te gaan of self-efficacy een mediator is in de relatie tussen leerproblemen en 

psychosociale problemen is eerst gekeken of kinderen met en zonder RP en LSP verschillen 

wat betreft psychosociale problemen en self-efficacy en vervolgens is de mogelijke 

samenhang hiertussen nagegaan.  

 

Leerproblemen en psychosociale problemen 

Ouders van kinderen met leerproblemen rapporteren meer psychosociale problemen dan 

ouders van kinderen zonder leerproblemen. Zo rapporteren ouders van kinderen met RP meer 

aandachtsproblemen dan ouders van kinderen zonder leerproblemen. Eerder onderzoek 

toonde dit eveneens aan, maar geeft daarnaast aan dat dit ook geldt voor andere 

externaliserende en internaliserende problemen (Prior et al., 1999; Scarborough & Parker, 

2003). Hoewel ouders van kinderen met RP in huidig onderzoek ook op andere psychosociale 

problemen hogere scores rapporteren dan ouders van kinderen zonder leerproblemen, zijn de 

verschillen echter niet significant.  
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Wat betreft kinderen met LSP rapporteren ouders meer totale psychosociale problemen 

dan ouders van kinderen zonder leerproblemen, waaronder zowel meer aandachtsproblemen 

als problemen met vriendschappen. Dit komt overeen met eerder onderzoek (Carroll et al., 

2000; Willcutt & Pennington, 2000). Hoewel ouders van kinderen met LSP ook meer 

gedragsproblemen en emotionele problemen rapporteren dan ouders van kinderen zonder 

leerproblemen, waren de verschillen niet significant. Dit in tegenstelling tot onderzoek van 

Carroll en collega’s (2005) en Willcutt en Pennington (2000), maar conform onderzoek van 

Miller en collega’s (2005) en Scarborough en Parker (2003).  

Een mogelijke verklaring voor de ontbrekende significante resultaten bij zowel de 

kinderen met RP als de kinderen met LSP is dat er niet alleen kinderen met een 

gediagnosticeerde leerstoornis zijn betrokken in huidig onderzoek, maar ook kinderen met 

(lichtere) reken- of leesproblemen. Onderzoek toont echter aan dat kinderen met een 

leerprobleem minder psychosociale problemen vertonen dan kinderen met een leerstoornis, 

waarbij, gezien de definitie van leerstoornissen, de leermoeilijkheden hardnekkig zijn en 

doorwerken in het dagelijks functioneren (La Greca & Stone, 1991). Een andere verklaring 

zou kunnen zijn dat kinderen met een gediagnosticeerde DSM-IV stoornis, anders dan een 

leerstoornis, zijn uitgesloten van huidig onderzoek. De comorbiditeit van een 

leerstoornis/leerprobleem met een DSM-IV stoornis als ADHD maakt de kans op het 

ontwikkelen van externaliserende problemen groter (Flicek, 2001; Smith & Adam, 2006). 

Wat betreft de ontbrekende significante resultaten voor emotionele problemen, zou er een 

verklaring kunnen liggen in het feit dat er alleen gebruik gemaakt is van de visie van ouders 

en niet van zelfrapportage door kinderen. Internaliserende problemen zijn minder in het oog 

springend dan externaliserende problemen en kunnen wellicht over het hoofd gezien worden 

door ouders (De Los Reyes & Kazdin, 2005). Emotionele problemen kunnen beter vastgesteld 

worden door ouderrapportages in combinatie met rapportages door kinderen zelf (Jensen et 

al., 1999). Het ontbreken van significante resultaten bij gedragsproblemen kan mogelijk 

verklaard worden door de geringe betrouwbaarheid van de SDQ met betrekking tot deze 

schaal (α 0.53). Tot slot is wellicht het gebrek aan power, vanwege de geringe groepsgrootte, 

een verklaring voor ontbrekende significante resultaten bij kinderen met RP. 

Ouders van jongens met LSP blijken zowel meer gedragsproblemen als 

aandachtsproblemen te rapporteren dan ouders van meisjes met LSP. Ook bij kinderen zonder 

leerproblemen rapporteren ouders van jongens meer aandachtsproblemen dan ouders van 

meisjes. Eerder onderzoek concluderende eveneens dat jongens meer externaliserende 
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problemen vertonen dan meisjes (Rescorla et al., 2007). Mogelijk als gevolg van een gebrek 

aan power zijn er geen significante sekseverschillen gevonden bij kinderen met RP.  

In overeenstemming met onderzoek van Tsatsanis en collega’s (1997) zijn er in geen 

enkele onderzoeksgroep significante hoofdeffecten van leeftijd gevonden.  

 

Leerproblemen en self-efficacy 

In lijn met eerder onderzoek (Clever et al., 1992; Tabassam & Grainger, 2002) komt naar 

voren dat kinderen met leerproblemen een lagere mate van self-efficacy hebben ten aanzien 

van hun schoolse vaardigheden in vergelijking met kinderen zonder leerproblemen. Zo blijkt 

dat zowel kinderen met RP als kinderen met LSP een verminderd geloof in eigen kunnen 

hebben ten aanzien van respectievelijk rekenen en lezen/spellen in vergelijking met kinderen 

zonder leerproblemen. 

In overeenstemming met het onderzoek van Ewers en Wood (1993) komt naar voren dat 

sekse van invloed is op de mate van self-efficacy ten aanzien van rekenen. Ongeacht het wel 

al dan niet hebben van leerproblemen, blijken meisjes ten opzichte van jongens een 

verminderd geloof in eigen kunnen te hebben wat betreft rekenen. Ander onderzoek vond 

geen sekseverschillen (Hampton & Mason, 2003) of vond dat meisjes meer geloof in eigen 

kunnen hebben dan jongens (Lackaye et al., 2006). Een mogelijke verklaring voor deze 

verschillende resultaten kan liggen in het feit dat in huidig onderzoek onderscheid is gemaakt 

tussen self-efficacy ten aanzien van rekenen en self-efficacy ten aanzien van lezen/spellen, 

terwijl eerder genoemde onderzoeken self-efficacy gemeten hebben ten aanzien van 

didactische competenties in het algemeen. Onderzoek heeft aangetoond dat met name rekenen 

ten opzichte van andere schoolvakken een vak is waarbij meisjes minder vertrouwen hebben 

in zichzelf dan jongens (Skaalvik & Skaalvik, 2004).    

Conform eerder onderzoek van Graham en collega’s (1991) blijkt leeftijd geen invloed te 

hebben op de mate van self-efficacy.  

 

Self-efficacy en psychosociale problemen  

Met betrekking tot de samenhang tussen self-efficacy en psychosociale problemen komen 

er verrassende resultaten naar voren. Hoewel uit eerder onderzoek is gebleken dat een 

verminderd geloof in eigen kunnen bij adolescenten kan leiden tot psychosociale problemen 

(Bandura, 1997; Ehrenberg et al., 1991; Muris, 2002), kan huidig onderzoek deze resultaten 

bij kinderen niet geheel bevestigen. Voor kinderen zonder leerproblemen geldt dat een 

verminderd geloof in eigen kunnen ten aanzien van rekenen kan zorgen voor meer 
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psychosociale problemen, als emotionele problemen en aandachtsproblemen. Tegen de 

verwachting in blijkt er voor de groep kinderen met LSP geen enkele samenhang te zijn 

tussen geloof in eigen kunnen met betrekking tot lezen/spellen en de verschillende 

psychosociale problemen. Voor de kinderen met RP is er alleen een samenhang tussen self-

efficacy ten aanzien van rekenen en emotionele problemen.  

Een verklaring voor de geringe samenhang tussen geloof in eigen kunnen en de 

verschillende psychosociale problemen bij kinderen met leerproblemen kan zijn dat bij 

kinderen, in vergelijking met adolescenten, andere factoren een grotere invloed hebben op het 

ontstaan van psychosociale problematiek dan de mate van self-efficacy. Uit verschillende 

onderzoeken komt naar voren dat bij kinderen met leerproblemen o.a. de kwaliteit van 

klassenmanagement (Lopes, 2007) en instructies (Tyler-Wood, Cereijo, & Pemberton, 2004) 

een rol speelt bij de vorming van psychosociale problemen. Deze factoren spelen bij 

adolescenten wellicht een ondergeschikte rol bij het ontstaan van psychosociale problemen, 

aangezien per vak gewisseld wordt van leerkracht en hiermee de kwaliteit van 

klassenmanagement en instructie steeds veranderd.  

 

Self-efficacy als mediator 

In huidig onderzoek wordt de verwachtte mediërende rol van self-efficacy binnen de 

relatie tussen leerproblemen en psychosociale problemen bij kinderen met RP of LSP niet 

aangetoond. Hoewel ouders van kinderen met RP en LSP meer psychosociale problemen 

rapporteren dan ouders van kinderen zonder leerproblemen en kinderen met RP en LSP ook 

een verminderd geloof in eigen kunnen hebben ten aanzien van hun didactische prestaties, is 

er geen samenhang gevonden tussen self-efficacy en de desbetreffende psychosociale 

problemen. Alleen bij kinderen met RP is er een samenhang tussen self-efficacy en 

emotionele problemen, maar in vergelijking met kinderen zonder leerproblemen lopen 

kinderen met RP geen verhoogd risico op de ontwikkeling van deze psychosociale 

problematiek. 

Wellicht verloopt de relatie tussen leerproblemen en psychosociale problemen complexer, 

waarbij, naast de invloed van andere factoren, self-efficacy mogelijk geen mediërende, maar 

modererende rol speelt.  

 

Beperkingen en vervolgonderzoek 

Aan elk onderzoek zijn beperkingen verbonden, zo ook aan huidig onderzoek. Om het 

conceptueel model in zijn geheel te toetsen, was het beter geweest indien gebruik gemaakt 



 

Lenneke Flikweert 

0314897 

18 

zou zijn van Structural Equation Modeling (SEM). Dit statistische programma is, beter dan 

SPSS, in staat om een goed beeld te schetsen van de rol van een mediator.  

Verder zijn er ook beperkingen met betrekking tot de samenstelling en grootte van de 

onderzoeksgroepen. Alle participanten zijn afkomstig uit het zuiden van Nederland, wat 

beperkte generaliseerbaarheid met zich meebrengt. Daarnaast is de grootte van de groep 

kinderen met RP gering. Met het oog op deze beperkte groepsgrootte zijn kinderen met zowel 

RP als LSP in beide onderzoeksgroepen ingedeeld. Idealiter zouden de gegevens van deze 

leerlingen, bij een voldoende aantal, als aparte onderzoeksgroep zijn geanalyseerd.  

Wat betreft de methoden van onderzoek kunnen er ten slotte ook kanttekeningen geplaatst 

worden. Zo is er alleen gebruik gemaakt van vragenlijsten, terwijl Lambert en collega’s 

(2001) aangeven dat het belangrijk is om meerdere methodieken te gebruiken daar deze 

verschillende informatie kunnen verschaffen. Zeker gezien het feit dat kinderen met 

leesproblemen hebben meegewerkt aan het onderzoek is het gebruik van enkel vragenlijsten 

een beperking. Daarnaast is er met betrekking tot het meten van psychosociale problemen 

alleen gebruik gemaakt van ouderrapportages, terwijl de visie van kinderen en leerkrachten 

geheel buiten beschouwing is gelaten. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat 

rapportages van kinderen, ouders en leerkrachten elkaar aanvullen en het gebruik van 

meerdere informanten levert dan ook de meest betrouwbare resultaten op (Jensen et al., 1999; 

Stanger & Lewis, 1993). 

Vervolgonderzoek zou, waar mogelijk, op deze methodologische tekortkomingen in 

moeten springen, om een nog beter en betrouwbaarder beeld te vormen van de relatie tussen 

leerproblemen, psychosociale problemen en self-efficacy.  

Ondanks de beperkingen kan opgemerkt worden dat huidig onderzoek wel waardevol is 

geweest en nieuwe inzichten heeft gebracht. Zo is er onderscheid gemaakt tussen RP en LSP, 

iets dat in menig onderzoek naar de relatie tussen leerproblemen en psychosociale problemen 

achterwege is gelaten en als beperking wordt aangemerkt (Scarborough & Parker, 2003). Uit 

de resultaten is naar voren gekomen dat ouders van kinderen met RP meer 

aandachtsproblemen rapporteren dan ouders van kinderen zonder leerproblemen en ouders 

van kinderen met LSP meer totale psychosociale problemen, waaronder meer 

aandachtsproblemen en problemen met vriendschappen. Ondanks het feit dat kinderen met RP 

een verminderd geloof in eigen kunnen hebben wat betreft rekenen en kinderen met LSP een 

verminderd geloof in eigen kunnen wat betreft lezen/spellen, speelt self-efficacy bij de 

ontwikkeling van eerder genoemde psychosociale problematiek geen mediërende rol. Hoewel 

deze bevindingen weinig aanknopingspunten bieden voor de preventie van psychosociale 
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problemen bij kinderen met leerproblemen, geven ze daarentegen wel aanknopingspunten 

voor de behandeling van kinderen met leerproblemen. Gezien het risico op zowel het 

ontwikkelen van een lage mate van self-efficacy, als op het ontwikkelen van verschillende 

psychosociale problemen, is het van belang om in de behandeling van kinderen met 

leerproblemen zowel aandacht te besteden aan het vergroten van het geloof in eigen kunnen 

als het verminderen van de psychosociale problematiek. Daarnaast kunnen de verkregen 

resultaten als uitgangspunt dienen voor nader onderzoek naar de, mogelijk modererende, rol 

die self-efficacy speelt in de relatie tussen leerproblemen en psychosociale problemen.  
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Bijlage 

Bijlage 1: Zelfontwikkelde vragenlijst self-efficacy rekenen en self-efficacy lezen/spellen 

 

 

Algemene instructie 

 

In dit boekje vind je een aantal vragen en uitspraken. Deze vragen gaan over jou en je 

schoolwerk. 

 

Het is de bedoeling dat je alle vragen beantwoordt. 

Geef per vraag maar één antwoord. 

 

Je moet de vragen beantwoorden door een kruisje te zetten in het hokje van het antwoord dat 

het best bij jou past: 

 

 

 

Als je een foutje maakt zet dan het verkeerde kruisje tussen haakjes of tussen puntjes en 

daarna een kruisje in het goede hokje. 

 

Belangrijk: 

Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat erom wat jij vindt of hoe jij je meestal 

gedraagt. Probeer steeds zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Kijk dus niet bij je buurman of 

buurvrouw en bedenk welk antwoord jij zelf het beste vindt. Denk niet te lang na bij een 

vraag, maar vul in waar je het eerste aan denkt.  

 

Alle gegevens zijn vertrouwelijk en anoniem, ze blijven dus geheim! 

 

Start vragenlijst 

 

Hier volgen eerst een aantal algemene vragen: 

 

1. Geslacht (kruis aan wat op jou van toepassing is): 

� Jongen 

� Meisje 

 

2. Leeftijd: ….. jaar 

 

3. Groep (kruis aan wat op jou van toepassing is): 

� 6 

� 7 

� 8 

 

Code: 
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Rekenen 

Hier volgen een aantal vragen over rekenen. Wil je een kruisje zetten in het vakje dat het 

beste bij je past? Je kunt kiezen uit “nooit”, “soms”,  “vaak” of “altijd”. 

 

 (ooit Soms Vaak Altijd 

1. Wanneer we een nieuwe som gaan oefenen weet 

ik zeker dat ik het zal begrijpen 

 

□  □  □  □  

2. Bij een rekentoets denk ik dat ik de toets goed zal 

maken 

 

□  □  □  □  

3. Als de sommen moeilijk zijn, dan denk ik dat ik 

het niet kan  

 

□  □  □  □  

4. Bij het maken van rekensommen denk ik  

     ‘het lukt me niet’ 

 

□  □  □  □  

5. Ik vertrouw op mezelf bij het maken van een 

rekentoets 

 

□  □  □  □  

6. Als ik minder goed ben in rekenen ga ik aan 

mezelf twijfelen 

 

□  □  □  □  

7. Ik vind mezelf goed in rekenen 

 

 

□  □  □  □  

8. Als ik klaar ben met de rekenles denk ik dat ik 

weinig fouten heb gemaakt 

 

□  □  □  □  

9. Ik heb vertrouwen in mezelf tijdens rekenen 

 

 

□  □  □  □  

10. Ik vind het moeilijk om goede cijfers te halen 

voor rekenen  

 

□  □  □  □  

11.  Rekentoetsen vind ik makkelijk om te maken 

 

 

□  □  □  □  

12. Ik snap meestal hoe je een nieuwe som moet 

uitrekenen 

 

□  □  □  □  

13. Wanneer de leerkracht een rekenvraag stelt weet 

ik het antwoord 

 

□  □  □  □  

14. Wanneer ik een toets moet maken, ben ik van 

tevoren bang dat ik de opdrachten niet snap. 

 

□  □  □  □  

15. Bij mij past: Rekenen lukt me wel! 

 □  □  □  □  
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Lezen en spellen 

De komende vragen gaan over lezen en spellen. Het gaat erover hoe je over lezen en spellen 

denkt. Wil je weer een kruisje zetten in het vakje dat het beste bij je past?  

 

 (ooit Soms Vaak Altijd 

1. Wanneer we een nieuwe tekst gaan lezen weet ik 

zeker dat ik dit goed kan lezen 

 

□  □  □  □  

2. Bij een spellingtoets denk ik dat ik de toets goed 

zal maken 

 

□  □  □  □  

3. Als ik minder goed ben in lezen, dan denk ik dat 

ik het niet kan 

 

□  □  □  □  

4. Bij het lezen van een tekst denk ik ‘het lukt me 

niet’ 

 

□  □  □  □  

5. Ik vertrouw op mezelf bij het maken van een 

leestoets 

 

□  □  □  □  

6. Als ik minder goed ben in spellen ga ik aan 

mezelf twijfelen 

 

□  □  □  □  

7. Ik vind mezelf goed in lezen  

 

 

□  □  □  □  

8. Als ik klaar ben met de spellingles denk ik dat ik 

weinig fouten heb gemaakt 

 

□  □  □  □  

9. Ik heb vertrouwen in mezelf tijdens lezen  

 

 

□  □  □  □  

10. Ik vind het moeilijk om goede cijfers te halen 

voor spellen  

 

□  □  □  □  

11. Als ik een toets inlever denk ik dat hier veel 

spellingfoutjes in staan  

 

□  □  □  □  

12. Ik kan een tekst die ik nog nooit gelezen heb goed 

lezen 

 

□  □  □  □  

13.  Ik vind lezen makkelijk 

 

 

□  □  □  □  

14. Wanneer ik een lange moeilijke tekst moet lezen 

word ik zenuwachtig 

 

□  □  □  □  

15. Bij mij past: Lezen lukt me wel! 

 □  □  □  □  
 


