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Abstract 
 
Every person has an idea about who he or she is. About the self. In this research the self of 

very young children is looked at. Young children are children aged four to eight. This 

research looks at the stability of self esteem. The questions answered with this study are: (1) 

Do younger children have a more instable self esteem; (2) If there is instability, does this 

resolve with age? (3) Is there, at every age, a link between instability and internalizing 

problem behaviour?  

The research uses the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) of Goodman (1997), a 

Repertory Grid and a repeated measurement of the Pictorial Scale of Perceived Competence 

and Social Acceptance (PSPCSA) of Harter en Pike (1984). 

The results suggest that the youngest children (4 years) are less stable in their self evaluations 

then the older children. No relationship is found between instability in the self-evaluation and 

internalising problem behaviour.  
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Voorwoord 
 
 
“Nee hoor, hard rennen, dat kan ik niet.”. En we hadden van te voren nog wel bedacht dat alle 

kleine kinderen denken dat ze heel hard kunnen rennen. Daar kreeg ik in week drie van mijn 

onderzoek toch voor het eerst een ander antwoord op dit item. Maar gelukkig kwam na het 

onderzoek -toen ik haar terugbracht naar de klas- de verlossende zin: “Kijk juf, ik heb hakken 

aan!”.  

Tja, met hakken aan kan je inderdaad niet hard rennen.  

 

Dit is slechts één van de leuke voorbeelden van dingen die ik van de kinderen heb gehoord 

tijdens dit onderzoek. Mede door deze leuke ervaringen heb ik met veel plezier gewerkt aan 

deze thesis. Natuurlijk zat het af en toe niet mee, maar zo hoort dat bij zo’n groot project. Als 

er geen bruggen te overwinnen zijn, blijft er niet veel over om trots op te zijn. Gelukkig is de 

tegenslag overwonnen en ligt hier mijn thesis.  

 

Ik wil graag Annerieke Oosterwegel bedanken voor haar begeleiding. Ook wil ik Kelly Diks, 

mijn mede studente, bedanken voor het altijd weer teruggeven van het vertrouwen in dit 

project.  

Natuurlijk is mijn dank ook groot voor de Agatha Snellen school waar ik mijn onderzoek uit 

mocht voeren.  

 
 
Irene Vogel 



 
 
 
 
 
 
 

Irene Vogel (0414344)   5

Inleiding 
 

Nog niet veel onderzoekers hebben gekeken naar de instabiliteit van het zelfbeeld. Waar dit 

wel is gedaan is er gekeken naar adolescenten en volwassenen. In dit onderzoek wordt er 

gekeken naar de instabiliteit in het zelfbeeld bij 4 tot en met 8 jarige kinderen. Er wordt 

daarbij gekeken naar een mogelijk verband met internaliserende problematiek. 

 
1. Zelfbeeld 

 

Er zijn vele termen voor de zelf te vinden in de literatuur (Harter, 2003). Hierbij is er altijd 

sprake geweest van een definitieprobleem. Dit heeft het onderzoek in de weg gezeten 

(Troshen, Kroeker and Peterson, 1977). Eén van de definities is dat het zelfbeeld een concept 

is dat staat voor de ideeën en gevoelens die een kind met zichzelf in verband brengt. Dit wordt 

door Gadeyne, Ghesquière, Onghena en Verschueren (2000) in verband gebracht met 

algemene begrippen, zoals (cognitieve, sociale, fysieke) competentie, acceptatie, motivatie, 

emotie en gedrag (Gadeyne et al., 2000; Harter, 2003). Hierbij is de globale zelfwaardering, 

een algemeen beeld van de zelf, niet een optelling van domeinspecifieke zelfwaarderingen. 

De domeinspecifieke zelfwaarderingen zijn beelden over de zelf op verschillende domeinen, 

los van elkaar (Harter, 2003). De definitie die in dit onderzoek wordt gebruikt is dus dat het 

zelfbeeld staat voor de ideeën en gevoelens die het kind met zichzelf in verband brengt, in het 

algemeen als persoon en in diverse specifieke domeinen.  

In de literatuur is er een onderscheid gemaakt tussen de echte zelf (real self) en de zelf 

die je zou willen zijn (ideal self) (Oosterwegel & Oppenheimer, 2002). 

Het zelfbeeld van mensen ontwikkelt als een functie van drie bronnen van informatie: 

onmiddellijke kennis over onszelf; de informatie die we verkrijgen van anderen; en de manier 

waarop we denken dat anderen -die belangrijk voor ons zijn en waarvan we de mening 

vertrouwen- ons zien (Oosterwegel & Oppenheimer, 2002). Als een consequentie hiervan is 

het zelfbeeld een open systeem, continue veranderend door interacties tussen de verschillende 

bronnen (Oosterwegel & Oppenheimner, 2002).  
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1.1 Laag zelfbeeld 

 

Een laag zelfbeeld houdt in dat mensen erg bescheiden over zichzelf oordelen. Ze 

achten zichzelf minder dan andere mensen. Slechter in acties en al zo meer (Berk, 2003). 

Een laag zelfbeeld wordt gevonden bij mensen die toegeven dat ze adequaatheid of 

competentie missen in domeinen waar ze graag goed zouden willen zijn. Dus mensen die niet 

in staat zijn de belangrijkheid van de gebieden waarin ze zich inadequaat voelen naar beneden 

aan te passen (Harter, 2003). Mensen met een hoog zelfbeeld kunnen beter het belang van 

gebieden waarin ze zich inadequaat voelen naar beneden halen voor zichzelf (Harter, 2003). 

Daarnaast geven mensen met een laag zelfbeeld aan dat negatieve feedback meer 

kloppend is dan positieve feedback en ook dat zij de negatieve beoordelaar als meer 

competent zien dan de positieve beoordelaar, ook al maakt de negatieve feedback hen wel 

verdrietig (Kernis & Goldmann, 2003). Ook is gevonden dat individuen met een laag 

zelfbeeld minder zelfbeeldduidelijkheid (self-concept clarity) hebben dan individuen met een 

hoog zelfbeeld. Zelfbeeldduidelijkheid staat voor de mate waarin het zelfbeeld met zekerheid 

wordt ervaren, intern consistent is en temporele stabiliteit kent (Kernis & Goldman, 2003). 

Het zou kunnen dat een gebrek aan zelfbeeldduidelijkheid ook ervoor zorgt dat deze 

individuen meer beïnvloedbaar zijn door feedback.   

Het lage zelfbeeld kan vele oorzaken hebben. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in 

opvoedingsmethoden, gepest worden door leeftijdsgenootjes, lage academische competentie 

en zo voorts (Berk, 2003; Rubin, Burgess & Coplan, 2004). 

 

 

1.2 Instabiliteit 

 

Een instabiel zelfbeeld houdt in dat mensen erg wisselend over zichzelf denken. Het 

ene moment zijn ze zeer positief over de zelf. Het volgende moment zeer negatief.  

In de zelf verificatietheorie van Swann (Kernis & Goldman, 2003) wordt aangenomen 

dat er op een gegeven moment in de ontwikkeling zo’n duidelijk beeld van de zelf is dat 

mensen bepaalde strategieën gaan gebruiken om deze zelfbeelden vast te houden. Op die 

manier zou er dus geen sprake meer zijn van instabiliteit in het zelfbeeld. Volgens Swann 
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zouden mensen proberen om voornamelijk informatie toe te laten die klopt bij de zelf die de 

persoon in het hoofd heeft. Dit doen mensen om twee redenen: een epistemische reden, 

namelijk dat we ons meer comfortabel voelen als we geloven dat anderen ons zien zoals wij 

onszelf zien. De andere reden is een pragmatische en die houdt in dat onze sociale interacties 

normaal gesproken soepeler lopen als beide interactiepartners dezelfde ideeën van de zelf en 

de ander hebben (Kernis & Goldman, 2003).  

Kernis en Goldman (2003) laten in hun artikel blijken dat er wel degelijk mensen zijn 

met een instabiel zelfbeeld. Het probleem van de controverse over instabiliteit ligt rond de 

adaptiviteit ervan. Volgens sommigen is de mogelijkheid tot in het leven roepen van meerdere 

en misschien tegenovergestelde zelfaspecten nuttig in het interacteren met  de sociale wereld 

en de mogelijkheid van die mensen om zich aan die wereld aan te passen. Volgens anderen is 

instabiliteit in het zelfbeeld een teken van verwarring en een gebrek aan interne zelfcoherentie 

(Kernis & Goldman, 2003).  

Naar die adaptiviteit van instabiliteit deed Paulhus (1988, in Kernis & Goldman, 2003) 

onderzoek. Hij maakte een onderscheid in vormen van instabiliteit, namelijk tussen 

functionele flexibiliteit en situationalisme. De eerste, functionele flexibiliteit, houdt in dat een 

persoon vertrouwen heeft in zijn mogelijkheden om meerdere zelfaspecten te laten gelden in 

het omgaan met dagelijkse leefsituaties. Dit is verbonden aan een gevoel van agentschap. Het 

idee dat deze persoon zichzelf en zijn leefsituaties in de hand heeft. Dat deze persoon zelf kan 

bepalen hoe hij of zij is binnen deze situaties, welke zelf hij laat gelden. Functionele 

flexibiliteit is dus adaptief. Situationalisme daarentegen houdt in dat een persoon er weinig 

vertrouwen in heeft dat hij meerdere goed gedefinieerde zelfbeelden op kan roepen. Dit komt 

doordat iemand het idee heeft dat gedrag wordt opgeroepen door de situatie. Dit wordt 

gekenmerkt door twijfel aan de zelf (Kernis & Goldman, 2003). Situationalisme is dan een 

niet-adaptieve vorm van instabiliteit. Sommige theoretici geven aan dat het steeds moeilijker 

wordt om de zelf te definiëren door de steeds groter wordende hoeveelheid zelfrelevante 

informatie. Hierdoor ontstaat er onzekerheid over de zelf en destabiliseert het zelfbeeld 

(Kernis & Goldman, 2003). 

Kernis en Goldman (2003) geven wel aan dat een instabiel zelfbeeld vaak samengaat 

met een laag zelfbeeld, maar dat dit niet persé zo hoeft te zijn. De verhandeling van Kernis en 

Goldman (2003) is één van de weinigen over instabiliteit. Hier is namelijk nog niet veel 
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onderzoek naar gedaan. Kernis en Goldman (2003) geven een aantal redenen waarom er 

sprake zou kunnen zijn van instabiliteit in het zelfbeeld. Instabiliteit in het zelfbeeld zou 

kunnen komen door sociale vergelijking, door feedback van anderen, of door de eigen acties 

van de persoon (Kernis & Goldman, 2003). Een belangrijk kenmerk van mensen met een 

instabiele zelfwaardering (hoog dan wel laag) is dat zij erg responsief zijn naar gebeurtenissen 

die mogelijk van invloed kunnen zijn op hun zelfbeeld. Ze kunnen bepaalde dingen als van 

belang voor hun zelfwaardering zien terwijl die dat helemaal niet zijn (Kernis & Goldman, 

2003). Zij reageren dus erg sterk op de drie net genoemde redenen van instabiliteit. Dit leidt 

ertoe dat kinderen met een instabiel zelfbeeld proberen evaluatieve situaties te vermijden. 

Hierdoor zullen ze wel hard leren voor hun schoolwerk, maar dit niet op een experimentele 

andere manier doen, om zo misschien beter te worden (Kernis & Goldman, 2003). Deze 

kinderen zijn zo bang dat hun zelfbeeld wordt aangetast dat ze het op de nu best werkende 

manier blijven uitvoeren.   

Psychoanalytische onderzoekers suggereren dat de rede voor instabiliteit terug kan 

worden gevonden in niet tegemoetgekomen behoeftes aan verzorging die resulteren in een 

hoge afhankelijkheid. Deze afhankelijkheid zorgt ervoor dat het zelfbeeld erg afhangt van de 

beoordelingen van de mensen die de afhankelijkheid tegemoet komen (Oosterwegel, Field, 

Hart, Anderson, 2001).  

Aan de hand van de theorie van Ryan en Connell (1989, in Kernis & Goldman, 2003) 

is onderzoek gedaan naar instabiele zelfwaardering. De theorie van Ryan en Connell zegt dat 

mensen vier redenen kunnen hebben om bepaalde gedragingen uit te voeren. Deze vier 

redenen zijn: (1) externe regulatie: dit houdt in dat een actie niet wordt gedaan vanuit de zelf, 

maar omdat een ander erom vraagt; (2) regulatie vanuit normen die iemand onbewust 

onderhoudt: Dit houdt in dat een persoon gebruik maakt van directe affectieve normen om 

zich te motiveren. De persoon doet iets omdat het zo hoort en anderen het verwachten; (3) 

geïdentificeerde regulatie: hierbij kiest de persoon uit vrije wil de activiteiten die belangrijk 

zijn voor de groei en het functioneren van de persoon zelf; en (4) intrinsieke regulatie: houdt 

in dat activiteiten puur worden gekozen voor het plezier wat ze leveren. De laatste twee gaan 

samen met een hoog zelfbeeld. Mensen met een instabiel zelfbeeld hebben juist vaak externe 

redenen en regulatie vanuit normen die iemand onbewust onderhoudt, voor het uitvoeren van 

handelingen (Kernis & Goldman, 2003). 
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Samengevat houdt dit dus in dat er naast het niveau van het zelfbeeld ook sprake is van een 

mate van stabiliteit binnen het zelfbeeld. Er is vooral discussie over de adaptiviteit hiervan. 

Mogelijk hangt deze stabiliteit samen met situationalisme en externe regulatie.  

 

2. Jonge kinderen en hun zelfbeeld 

 

Vanaf 18 maanden kunnen kinderen zichzelf herkennen in een spiegel. Kinderen kunnen dan 

ook aan zichzelf refereren in de vorm van ik en begrijpen de toepassing van de eigen naam 

(Siegler & Alibali, 2005). 

Het meten van de zelfwaardering bij jonge kinderen kan om een aantal redenen lastig zijn. 

Kinderen hebben namelijk moeite om op zichzelf te reflecteren als een losstaand object. 

Daarbij is het lastig om een veelheid aan items waarmee de kinderen komen te maken tot een 

algemene zelfbeeldschaal (Fuchs-Beauchamp, 1996). Om dit te ondervangen ontwikkelden 

Harter en Pike (1984) de Pictorial Scale of Perceived Competence and Social-Acceptance for 

Young Children (PSPCSA) (Fuchs-Beauchamp, 1996). De Nederlandse vertaling hiervan is 

de Competentiebelevingsschaal (Veerman, 1990) Een andere manier om het zelfbeeld van 

kinderen te achterhalen, dan de Competentiebelevingsschaal van Harter, is door het zelfbeeld 

uit bepaalde gedragingen van kinderen te veronderstellen (Fuchs-Beauchamp, 1996). 

Verschueren, Marcoen en Buyk (1998) hebben bekeken of de scores op de PSPCSA 

samenhangen met de scores gegeven aan het zelfbeeld van een kind door middel van een 

gedragsbeoordeling. Zij vonden geen relatie tussen het gedragsmatige getoonde zelfbeeld van 

vijf jarigen en hun perceptie van sociale acceptatie. Wel werd er een klein (en significant) 

verband gevonden tussen het gedragsmatig gepresenteerde zelfbeeld en de perceptie van 

competentie (Verschueren et al., 1998).  

Wat theoretisch dus nog zorgen baart is of jonge kinderen al in staat zijn om kloppende 

zelfevaluaties te maken en of zij in staat zijn om te differentiëren tussen verschillende 

zelfwaarnemingen (Strein and Simonson, 1999). 

Harter en Pike (1984) vonden na diverse tests (onder andere met de PSPCSA) dat het 

zelfbeeld van jonge kinderen (4 tot en met 7 jaar)  nog niet erg gedifferentieerd was. Hun 

onderzoek sloot aan bij het twee-factor model met enerzijds competenties en anderzijds 
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acceptaties. Strein en Simonson (1999) konden zich hier niet in vinden en hebben dit 

nogmaals onderzocht met een grotere en meer diverse onderzoeksgroep, wel was hun 

onderzoeksgroep beperkt tot 4- en 5 jarigen. Zij vonden dat de data beter in een model met 

vier factoren paste. Daarnaast vonden zij dat de data ook paste in een hiërarchisch model met 

de vier factoren als subschalen van de acceptatie en competentieschaal (zie figuur 1). Dit 

hiërarchisch model paste niet significant beter dan het vier factorenmodel waardoor het laatste 

de voorkeur verdient (Strein & Simonson, 1999).  

 

 

 
 

De perceptie van het zelfbeeld in jonge kinderen is afhankelijk van een aantal factoren, 

namelijk ontwikkelingsfactoren, inclusief cognitieve, sociale en gedragsmatige ontwikkeling 

van het kind; omgevingsfactoren zoals gedrag van de ouders en de trekken die ouders graag in 

hun kinderen zouden zien; het gebruik van ontwikkelingsgeschikte praktijken in de 

kleuterklas; en percepties en feedback van de leraren en de school (Jambunathan and Hurlbut, 

2000).  

 

Positieve emoties over de zelf, in de vorm van trots, zorgen ervoor dat een kind 

emotionele investeringen blijft doen in zijn competenties en daardoor meer bereikt. Negatieve 

emoties over de zelf, voornamelijk schuldgevoelens, hebben ook een functionele sociale rol, 

namelijk in de vorm van reparatie, opnieuw binden en het vasthouden van emotionele 

hechting (Harter, 2003).  

De ontwikkeling van zelfbeelden werd vroeger gezien als een discontinue proces, de 

laatste jaren is ingezien dat dit proces toch meer continue is dan gedacht (Harter, 2003).  

Figuur 1: hiërarchisch model  wat ook aansluit bij de gevonden data van 
Strein en Simonson (1999) 
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Harter (2003) onderscheidt zes stadia van zelfontwikkeling. Deze zijn te zien in tabel 1. De 

eerste twee stadia zijn van toepassing op de kinderen die in dit onderzoek worden onderzocht 

en worden dus hier besproken. Het eerste stadium loopt van de peutertijd tot de vroege 

kindertijd. Dit is ongeveer van twee tot en met vier jaar. In deze tijd is een kind in staat om 

heel concrete cognitieve representaties van zichzelf te maken. Damon en Hart (1988, in 

Harter, 2003) hebben dit categoriale identificaties genoemd. Deze benaming is gekozen omdat 

het jonge kind zichzelf alleen begrijpt in losse, taxonomische attributen. Deze attributen 

kunnen fysiek actief, sociaal of psychologisch zijn. Fischer (1980, in Harter, 2003) labelde 

deze fase als enkele representaties. Kinderen van deze leeftijd kunnen namelijk nog niet twee 

structuren coördineren. Ook ontkennen zij dat er de mogelijkheid is om twee emoties 

tegelijkertijd te voelen, of het nu gaat om emoties met dezelfde valentie (boos en verdrietig) 

of met een tegengestelde (boos en blij). Dit leidt tot onrealistische beelden van emoties van 

zichzelf en van anderen (Harter, 2003). Daarbij komt dat jonge kinderen onrealistisch positief 

zijn, zij kunnen nog moeilijk of geen onderscheid maken tussen hun gewenste en echte zelf. 

Ook zijn zij zo positief omdat ze geen gebruik maken van sociale vergelijking (Harter, 2003).  

Het tweede stadium loopt van de vroege tot de middenkindertijd. Dit is ongeveer van 

vijf tot en met zeven jaar. In dit stadium zijn de kinderen al een beetje in staat om twee 

voorheen losse concepten te combineren. Fischer (1980, in Harter, 2003) noemde deze 

periode de representatieve verhoudingen (representational mappings). Deze verhoudingen zijn 

maar één kant op en kunnen niet omgedraaid worden. Een veel voorkomende verhouding bij 

kinderen in deze leeftijd is die van tegenovergestelden. Kinderen van deze leeftijd beginnen 

ook door te krijgen dat anderen continue oordelen maken over de zelf  en op basis daarvan 

leren ze te vergelijken met de vroegere zelf (Harter, 2003).  
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 Periode  Leeftijd 

(ongeveer) 

 Belangrijkste 

kenmerken 

 
 

Vergelijking met? 

1 Peutertijd - 

vroege 

kindertijd 

 2 t/m 4  Concreet, 

ééndimensionaal, 

onrealistisch 

positief 

 niet 

2 Vroege – midden 

kindertijd 

 
 

5 t/m 7  Representatieve 

verhoudingen, 

vaak 

tegenovergestelden

 
 

Vroegere zelf 

3 Midden – late 

kindertijd 

 
 

8 t/m 11  Treklabels over 

mogelijkheden. 

 
 

Sociale vergelijking 

voor zelfevaluatie 

4 Vroege 

adolescentie 

 12 t/m 14  Alles of niets 

denken, focus op 

sociale 

vaardigheden 

 Nog steeds sociale 

vergelijking, minder 

open.  

5 Midden 

adolescentie 

 15 t/m 16 jaar  Differentiatie van 

attributen 

geassocieerd met 

sociale rollen 

 
 
 
 

Vergelijking met 

significante anderen; 

personal fable (in de 

spotlight staan) 

6 Late adolescentie  Vanaf 17 jaar  Reflectie op 

persoonlijke 

geloven, waarden 

en normen en 

interesses 

 Sociaal vermindert, 

meer vergelijking 

met eigen ideaal 

Tabel 1: De stadia in de ontwikkeling van het zelfbeeld. (naar Harter, 2003 p 615/616) 

 

Jonge kinderen tonen nog geen algemeen zelfbeeld. Hoe ouder ze worden, hoe meer 

differentiatie er komt tussen de verschillende zelfbeelden, maar er ontstaat ook een algemeen 

zelfbeeld (Harter, 2003).Uit eerder onderzoek is gebleken dat betekenisvolle individuele 
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verschillen in de stabiliteit van het zelfbeeld de kop opsteken bij kinderen vanaf ongeveer elf 

jaar, maar op jongere leeftijd is dit nooit gemeten. Kernis en Waschull (1995, in Kernis & 

Goldman, 2003) speculeerden dat deze betekenisvolle verschillen pas zo laat komen door een 

vroege kindertijd met veel niet-kloppende en controlerende feedback (Kernis & Goldman, 

2003). Kinderen krijgen veelal zeer positieve feedback, om ze aan te moedigen en binnen het 

ouderlijk gareel te houden. Pas op latere leeftijd krijgen ze meer kloppende feedback, 

waardoor ze hun zelfbeeld daaraan aan kunnen passen. 

 

Er is er volgens velen dus een ontwikkeling van een beïnvloedbaar, overdreven positief 

zelfbeeld naar een meer kloppend, stabieler zelfbeeld. Harter heeft deze ontwikkeling 

vastgelegd in zes stappen.  

 

2.1 Zelfbeeld en hechting 

 

Het zelfbeeld wordt beïnvloed door de hechting aan de ouders. Een positieve dan wel 

negatieve kijk op de zelf ontstaat  in een interpersoonlijke context op jonge leeftijd als ook 

representationele vaardigheden ontwikkelen (Clark and Symons, 2000). Clark et al (2000) 

bekijken in hun onderzoek hoe dit werkt. Zoals verwacht blijkt dat een veilige 

hechtingsrelatie zorgt voor een positief zelfbeeld. De resultaten suggereren de mogelijkheid 

dat de veiligheid van de relatie kan zorgen voor verschillen in hoe comfortabel kinderen zijn 

met het toegeven van eigen imperfecties. Het lijkt erop dat veilig gehechte kinderen -als zij 

zich bewust zijn van hun tekortkomingen maar zichzelf hierdoor niet bedreigd voelen- meer 

in staat zijn zichzelf en anderen te zien op verschillende perspectieven, zowel positief als 

negatief (Clark et al., 2000).  

Als ouders gebrek tonen in verzorging, aanmoediging en goedkeuring, of afkeurend of 

straffend zijn, zullen hun kinderen een lage zelfwaardering tonen (Harter, 2003).  

Verschueren en Marcoen (1999) deden onderzoek naar het verband tussen hechting en 

zelfbeeld. Zij vonden dat kinderen met een representatie van een veilige hechting aan de 

moeder een positievere representatie van zichzelf hebben. Dit werd niet consistent gevonden 

voor hechting aan de vader. Wat wel werd gevonden met betrekking tot de vader is dat 
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kinderen met een veilige hechting een positiever gedragsmatig zelfbeeld laten zien 

(Verschueren & Marcoen, 1999, zie ook Verschueren et al., 1996). 

 

2.2 De invloed van cognitieve ontwikkeling 

 

2.2.1 Cognitieve Ontwikkeling 

 

Klasse inclusie taken zijn taken waarbij het kind twee plaatjes te zien krijgt. Het ene 

plaatje bevat bijvoorbeeld vijf honden, de ander drie katten. Er wordt dan aan de kinderen 

gevraagd zijn er meer dieren of meer honden? Het is gebleken dat jonge kinderen hier vaak 

nog moeite mee hebben. Siegler en Svetina (2006) hebben met deze taak een onderzoek 

gedaan bij kinderen van 5 tot 10 jaar.  Na hun antwoord hebben zij de kinderen verteld 

waarom het fout of goed is (microgenetisch onderzoek). Uit dit onderzoek is gebleken dat 

jonge kinderen als ze eenmaal een nieuwe strategie ontdekt hebben zij deze ook consistent 

zullen gebruiken (Siegler & Svetina, 2006). 

In later onderzoek wees Siegler (2007) erop dat kinderen veel meer variabiliteit tonen 

in hun strategiegebruik dan voorheen in onderzoek werd gedacht. Het gebeurt vaak dat 

kinderen een meer geavanceerde strategie gebruiken op het eerste trial en dan in het volgende 

trial weer terugzakken naar een minder geavanceerde strategie. Ook andersom komt dit voor, 

dus van een minder naar een meer geavanceerde strategie. Dit houdt in dat kinderen nog niet 

altijd alle capaciteiten hebben om de meer geavanceerde strategie consequent toe te passen 

(Siegler, 2007). Er is gebleken dat er in het strategiegebruik wisselende periodes van 

variabiliteit en continuïteit zijn. Op het moment dat een kind meer variabiliteit laat zien in zijn 

of haar strategieën is er sprake van meer leren. Een kind probeert dan namelijk zijn voorheen 

dominante strategie los te laten (Siegler, 2007).   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Irene Vogel (0414344)   15

2.2.2 De invloed van cognitieve ontwikkeling  op het zelfbeeld bij 

jonge kinderen 

 

Als kinderen zoals hier boven gezegd (Siegler, 2007) wisselende strategieën 

gebruiken, kunnen zij ook iedere keer bij het invullen van een zelfbeeldtest een andere 

strategie gebruiken. Door dit wisselende strategiegebruik kan er dan ook iedere keer een ander 

zelfbeeld naar voren komen.  

Daarnaast beïnvloedt de cognitieve ontwikkeling twee andere karakteristieken van het 

zelfbeeld, namelijk differentiatie en intergratie. Met betrekking tot differentiatie staan 

ontwikkelende cognitieve mogelijkheden het kind toe om zelfbeelden te maken die 

verschillen over verschillende domeinen. Ook leiden deze cognitieve mogelijkheden ertoe dat 

een kind in staat is om te differentiëren tussen de werkelijke zelf en de ideale zelf (Harter, 

2003). Kijkend naar integratie zorgen de cognitieve vaardigheden ervoor dat een kind beter in 

staat wordt om hogere orde generalisaties te maken over de zelf, in de vorm van labels die bij 

bepaalde karaktertrekken passen (Harter, 2003, Jambunathan and Hurlbut, 2000). 

Een deel van de reden dat jonge kinderen in de eerste fase van Harter (2003) nog niet 

twee structuren kunnen integreren ligt in hun beperkte werkgeheugencapaciteit.. Het 

geheugen van jonge kinderen ontwikkelt in de loop van hun leven op de volgende punten: (1) 

Oudere kinderen hebben betere basale processen en capaciteiten; (2) oudere kinderen hebben 

meer en betere strategieën. Ook gebruiken zij deze strategieën vaker en efficiënter; (3) 

daarnaast ontwikkelt de metacognitie, de kennis over de eigen cognitieve processen; en (4) 

met leeftijd ontwikkelt ook de kennis over wat belangrijk is om te herinneren. Deze betere 

kennis van wat te weten kan een groot deel van het betere geheugen van oudere kinderen 

verklaren (Siegler & Alibali, 2005).  

Wigfield, Harold, Freedman-Doan, Eccles, Yoon, Arbreton en Blumenfield (1997) 

deden onderzoek naar de stabiliteit en ontwikkeling van geloof in competenties. Dit houdt in 

dat er een gok wordt gemaakt over hoe goed iemand is op een bepaalde activiteit. In hun 

geloof in hun competenties worden kinderen stabieler naarmate ze ouder worden (Wigfield et 

al., 1997). Het geloof in competenties is positief gerelateerd aan de waarde die kinderen aan 

bepaalde activiteiten hechten. Bij jonge kinderen is dit minder het geval dan bij oudere 
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kinderen (Wigfield et al., 1997). Hoe belangrijker kinderen bepaalde activiteiten vinden, des 

te belangrijker zijn deze voor het zelfbeeld.  

Wat gezegd moet worden is dat vanuit een cognitief perspectief de constructie van 

zelfbeelden onontkoombaar is. Zoals de Neo-Piagetianen zeggen: “Onze soort is ontworpen 

om actief theorieën over de wereld te creëren en om betekenis te trekken uit onze ervaringen, 

inclusief de constructie van een theorie over de zelf. Dus de zelf is bovenal een cognitieve 

constructie.” (in Harter, 2003, p613). 

 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, speelt ook de cognitieve ontwikkeling een rol in het 

zelfbeeld. Doordat oudere kinderen meer en beter ontwikkelde cognitieve functies hebben, 

zijn zij in staat om beter op zichzelf te reflecteren. Oudere kinderen zijn door deze betere 

cognitieve functies ook beter in staat om over de lange termijn naar de zelf te kijken. 

 

3. Internaliserende problematiek 

 

Als jongeren meer negatief zijn ten opzichte van hun ouders en ten opzichte van school is 

er meer kans op problematiek. Deze problematiek kan dan zowel internaliserend als 

externaliserend zijn, ofwel een combinatie van beide (Overbeek et al., 2006).   

Externaliserende problematiek is problematiek waarbij de omgeving last heeft van de 

problemen (Wenar & Kerig, 2005). Dit in tegenstelling tot internaliserende problematiek 

waarbij de persoon zelf last heeft van zijn moeilijkheden (Wenar & Kerig, 2005). Dit houdt in 

dat het kind zorgen heeft of angstig is (Dunn, 2004). De stoornisbeelden die hierbij passen 

vallen binnen de stemmingsstoornissen of de angststoornissen. In dit onderzoek wordt de 

aandacht gevestigd op de internaliserende problematiek en dan met name depressiviteit en 

sociale angststoornis.  
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3.1 Wat is internaliserende problematiek? 

 

3.1.1 Depressie 

 

De Diagnostic and Statistical Manual 4e editie, herziene versie (DSM-IV-TR) spreekt 

van een depressieve episode als vijf (of meer) van de volgende symptomen binnen dezelfde 

periode van twee weken aanwezig zijn geweest en wijzen op een verandering van het eerdere 

functioneren. De mogelijke symptomen staan in tabel 1. Tenminste één van de symptomen is 

ofwel (1) depressieve stemming; ofwel (2) verlies van interesse of plezier. Daar komt bij dat 

de symptomen niet mogen voldoen aan de criteria van een ‘gemengde episode’, de 

symptomen lijden moeten veroorzaken, de symptomen niet toe te schrijven zijn aan een 

directe fysiologische reactie van middelen of een somatische aandoening en ook niet het 

gevolg mogen zijn van rouw. (Koster van Groos, 2001). 

 

 Symptomen 

1 Depressieve stemming, gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag 

2 Duidelijke vermindering van interesse en plezier in (bijna) alle activiteiten 

3 Duidelijke gewichtsvermindering zonder dieet of gewichtstoename, of bijna elke dag 

afgenomen/toegenomen eetlust 

4 Insomnia of hypersomnia (slapeloosheid of te veel slapen) 

5 Psychomotorische agitatie of remming 

6 Moeheid of verlies van energie 

7 Gevoelens (kan waanachtig) van waardeloosheid of buitensporige of onterechte 

schuldgevoelens 

8 Verminderd vermogen tot nadenken of concentratie of besluiteloosheid 

9 Terugkerende gedachten aan de dood 

Tabel 2: Symptomen bij een depressieve  episode (Koster van Groos, 2001, p210/211) 

 

Een depressie komt over de hele levensloop van mensen voor bij 20% van de vrouwen 

en 12% van de mannen in de Verenigde Staten van Amerika (Belmaker, & Agam, 2008). 

Depressie is gerelateerd aan normale emoties van verdriet en rouw. Het verschil is dat dit niet 
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verdwijnt als de externe bron van deze emoties verdwijnt en ook dat de emotie 

disproportioneel is ten opzichte van de oorzaak. Ernstige depressies hebben vaak geen externe 

oorzaak (Belmaker, & Agam, 2008).  

Gerelateerd aan depressiviteit is de verwachting te falen (Overbeek, Biesecker, Kerr, Stattin, 

Meeus, & Engels, 2006). Ook afwijzing door leeftijdsgenoten leidt tot depressie (Overbeek et 

al., 2006).  

Hulpeloosheid kan ook leiden tot depressieve gevoelens. Het patroon van 

hulpeloosheid bestaat uit het snel opgeven als er de angst is te falen, falen toeschrijven aan te 

weinig kunnen, lage verwachtingen voor toekomstig succes houden na falen en het ervaren 

van negatief affect als de individu wordt geconfronteerd met uitdagingen (Kistner, Ziegert, 

Castro, & Robertson, 2001; Berk, 2003). Recent onderzoek toont aan dat individuele 

verschillen in hulpeloosheid ontstaan in kinderen vanaf 5 of 6 jaar (Kistner et al, 2001). Het 

zelfbeeld van jonge hulpeloze kinderen is strakker gebonden aan prestaties. Er wordt dus 

verwacht dat deze meer instabiel zijn dan de zelfbeelden van andere kinderen. Er wordt 

verwacht dat de neiging om meer prestatiegebonden  te reageren op negatieve gebeurtenissen 

resulteert in een gevoeligheid om depressieve symptomen te ontwikkelen (Kistner et al., 

2001). Uit het onderzoek dat Kistner et al. (2001) uitvoerden bleek dat hulpeloosheid zowel 

zelf gerapporteerde als leraar gerapporteerde depressieve symptomen voorspelde over een 

periode van vijf jaar (Kistner et al., 2001)  

Er zijn ook fysiologische oorzaken aan te wijzen voor een depressie, zoals afwijkingen 

van bepaalde stoffen in de hersenen. De meeste mensen met een depressie vertonen echter 

niet dit soort abnormaliteiten in hun fysiologisch functioneren (Belmaker, & Agam, 2008). 

 

 

3.1.2 Angststoornissen 

 

Een angststoornis is er in vele soorten. Hier zal er worden geconcentreerd op de 

sociale angststoornis. De kenmerken die hierbij horen volgens de DSM-IV-TR zijn: (1) een 

duidelijke en aanhoudende angst voor één of meer situaties waarin men sociaal moet 

functioneren of iets moet presteren en waarbij men blootgesteld wordt aan onbekenden of een 

mogelijke kritische beoordeling door anderen. De betrokkene is bang dat hij/zij zich op een 
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manier zal gedragen die vernederend of beschamend is; (2) blootstelling aan de gevreesde 

sociale situatie lokt bijna zonder uitzondering angst uit. Deze angst kan de vorm krijgen van 

een paniekaanval; (3) betrokkene is zich ervan bewust dat de angst overdreven of onredelijk is 

(dit kenmerk kan bij kinderen ontbreken); (4) de gevreesde sociale situatie(s) worden 

gemeden dan wel doorstaan met intens lijden of intense angst; (5) de vermijding, de angstige 

verwachting of het lijden in gevreesde sociale situatie(s) belemmeren in significante mate de 

normale dagelijkse routine, het beroepsmatig functioneren of de relaties met anderen; (6) bij 

personen onder de achttien jaar is de duur ten minste zes maanden; (7) de angst of vermijding 

zijn niet het gevolg van de directe fysiologische effecten van een middel of een somatische 

aandoening en zijn niet toe te schrijven aan een andere psychische stoornis; (8) Indien er 

sprake is van een somatische aandoening of een andere psychische stoornis, houdt de angst 

van criterium 1 daar geen verband mee (Koster van Groos, 2001, p. 262/263). 

Individuen met een sociale angststoornis hebben een excessieve angst voor situaties 

waarin zij worden bekeken. Zij geloven namelijk dat hun prestatie schaamte of vernedering 

tot gevolg zal hebben. Dit leidt regelmatig tot opzettelijke vermijding van dit soort situaties. 

De sociale angststoornis komt redelijk vaak voor met een prevalentie van twee tot vijf 

procent. Waarschijnlijk zijn deze percentages een onderrapportage, omdat mensen die aan 

deze stoornis lijden vaak geen hulp zoeken. Het verloop van de stoornis is vaak levenslang en 

niet wegtrekkend, omdat het niet verdwijnt zonder hulp. Een sociale angststoornis komt meer 

voor bij jonge mensen. 

Er worden twee subtypes sociale angststoornissen onderschreven, namelijk (1) de niet 

gegeneraliseerde, waarbij de sociale angst één of twee sociale situaties omvat en (2) het 

gegeneraliseerde subtype waarbij de individu angstig is voor een groot aantal sociale en 

prestatiesituaties.  

De symptomen die cliënten met een sociale angststoornis ervaren zijn hartkloppingen, trillen 

en zweten. Een sociale angststoornis gaat in tachtig procent van de gevallen samen met een 

andere stoornis. In zevenenzeventig procent van de gevallen gaat de sociale angststoornis 

vooraf aan de comorbide stoornis (den Boer, 2000). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Irene Vogel (0414344)   20

4. Co-morbiditeit zelfbeeld en internaliserende problematiek 

 

Torshen et al. (1977) gaven al aan dat het zelfbeeld een belangrijke variabele is in het 

begrijpen en definiëren van abnormaal gedrag. In vervolg hierop vond Kemple (1995) in haar 

studie dat er een relatie is tussen een lage zelfwaardering en probleemgedrag. Daarnaast is er 

gevonden dat kinderen en adolescenten met een laag zelfbeeld meer  symptomen van 

depressie en angst vertonen (Dubois en Tevendale, 1999).  

Er is steeds meer consensus dat personen met een sterk variërend zelfbeeld anders zijn dan 

mensen zonder deze grote variabiliteit en dat mensen met deze grote variabiliteit meer risico 

lopen op emotie regulatie problemen (Oosterwegel, Field, Hart, Anderson, 2001). Zo zijn 

mensen met een variabel zelfbeeld zich meer bewust van zichzelf in publieke situaties, is er 

sprake van emotionele disregulatie in sociale contexten, zoals boosheid of vijandigheid 

(Oosterwegel et al., 2001).  

Daarnaast is er meer sprake van problemen op het moment dat er veel discrepantie is 

tussen de echte zelf en de zelf die iemand zou willen zijn. Op het moment dat er sprake is van 

veel verschil tussen de echte en ideale zelf, kunnen er in die persoon een bovengemiddeld 

negatief affect, depressie, neuroticisme en psychosomatische klachten voorkomen 

(Oosterwegel & Oppenheimer, 2002).   

Wat belangrijk is om hier te melden is dat een laag zelfbeeld kan leiden tot 

internaliserende problematiek. Niet duidelijk is welke problematiek een kind krijgt en waarom 

dit is. De één krijgt een eetstoornis, de andere een depressie (Harter, 2003) 

 

Tarlow en Haaga (1996) vonden in hun onderzoek dat het zelfbeeld een sterke en unieke 

relatie heeft met depressie. Deze relatie was nog sterker dan de relatie met angstsymptomen. 

Dit is consistent met eerdere theorieën (Tarlow, & Haaga, 1996). Het is na veel onderzoek 

dan ook wel duidelijk dat zelfbeeld en depressie gerelateerd zijn, maar welke kant het verband 

op gaat is nog niet duidelijk (Harter, 2003).  

De relatie zou van negatief zelfbeeld naar depressie kunnen gaan. Zo kan het zijn dat 

mensen -aan de hand van gedragingen van een persoon- een oordeel vellen over iemands 

zelfbeeld. Het gevolg hiervan is dat mensen die persoon ook naar die beoordeling (over het 

zelfbeeld) gaan behandelen. Dus als ze denken dat iemand een laag zelfbeeld heeft dat ze deze 
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persoon ook minder kansen bieden. Hierdoor kan de persoon gaan denken dat hij nergens 

geschikt voor is (Fuchs-Beauchamp, 1996). Dit kan leiden tot depressieve gedachtes. 

Daarnaast is het waarschijnlijk dat negatieve gebeurtenissen negatieve zelfevaluaties activeren 

in mensen met een instabiel zelfbeeld (DeHart & Pelham, 2007). Zo zorgen negatieve 

gebeurtenissen, vooral in mensen met een instabiel zelfbeeld, voor depressieve symptomen 

(Kernis & Goldman, 2003).   

Instabiliteit in het zelfbeeld zorgt voor vatbaarheid voor negatieve buien en emoties 

(Oosterwegel et al., 2001). Er zijn drie hypothesen opgesteld over hoe een instabiel zelfbeeld 

samengaat met depressie: (1) sommigen hebben verondersteld dat er een positieve lineaire 

relatie is met depressie, dus als er meer instabiliteit is, is er meer depressie; (2) Butler et al. 

(1994, in Oosterwegel et al., 2001) suggereerden dat het zelfbeeld en zelfbeeld instabiliteit 

interacteren, met zelfbeeld als sterke voorspeller van depressie voor mensen hoog in 

zelfbeeldinstabiliteit en zelfbeeld als matig succesvolle voorspeller van depressie in mensen 

met een lage instabiliteit in hun zelfbeeld; (3) Kernis et al. (1991, in Oosterwegel et al., 2001) 

vonden het tegenovergestelde van hypothese twee, namelijk dat het niveau van het zelfbeeld 

een goede voorspeller van depressieve symptomen was, alleen voor mensen met weinig 

variatie in het zelfbeeld (Oosterwegel et al., 2001).  

Oosterwegel et al. (2001) vonden ook dat instabiliteit in het zelfbeeld de relatie tussen 

zelfbeeld en depressie modereert. Dit houdt in dat het zelfbeeld het meest voorspellend is voor 

depressiviteit als er sprake is van veel instabiliteit in het zelfbeeld (Oosterwegel et al., 2001). 

 

Iets anders dat Oosterwegel et al. (2001) vonden is dat instabiliteit in het zelfbeeld positief 

gerelateerd was met sociale angst en negatief met het aantal sociale interacties op een dag.  

Crozier suggereerde dat de lage zelfwaardering van een verlegen dan wel sociaal angstig 

persoon, deze persoon ertoe brengt een sociale situatie angstig in te gaan. Angstig dat ze niet 

de sociale competentie hebben en dat anderen een negatief beeld van hen krijgen (Kemple, 

1995).  

Daarbij kunnen mensen met een instabiel zelfbeeld door problematische sociale 

interacties enorme verlagingen in hun zelfbeeld ervaren. Als gevolg hiervan ontstaat er veel 

negatief affect en dit kan de interne regulatie overweldigen, waardoor deze het niet meer 
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aankan de sociale interactie te corrigeren. Hierdoor gaat de persoon sociale situaties 

vermijden (Oosterwegel et al., 2001).  

 

Als een instabiel zelfbeeld kan leiden tot een sociale angststoornis of deze in stand kan 

houden is het de vraag of dit ook al zo is bij kinderen. En zo ja, wat er aan te doen is. Het 

onderzoek wat nu wordt uitgevoerd is een onderzoek naar instabiliteit in het zelfbeeld bij 4 tot 

en met 8 jarige kinderen. Dit onderzoek voegt wat toe, omdat er tot nu toe alleen onderzoek 

naar instabiliteit is gedaan bij adolescenten en volwassenen. Deze jonge kinderen zitten 

volgens Harter nog in heel eenzijdige denkmanieren over hun zelfbeeld (Harter, 2003).  

Het zou zo kunnen zijn dat instabiliteit bij deze jonge kinderen bijvoorbeeld duidt op een 

overgangsfase in het zelfbeeld. Zoals instabiliteit in het strategiegebruik leren aangeeft 

(Siegler, 2007). Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat het wel duidt op situationalisme en dat 

dit leidt tot problemen.  Ook zou kunnen blijken dat instabiliteit bij kinderen een normaal 

verschijnsel is en dat er daarom op basis van testen naar het zelfbeeld geen conclusies meer 

getrokken mogen worden over afwijkend gedrag. Om hierover iets meer duidelijkheid te 

krijgen wordt dit onderzoek uitgevoerd.  

 

 

Onderzoeksvragen 

 

Als jonge kinderen nog niet kunnen bedenken dat je twee dingen tegelijk kan voelen, zoals 

blijkt in het eerste stadium van Harter (2003), kunnen zij dan al stabiliteit in hun zelfbeeld 

vertonen? Als er net iets mis is gegaan, zal dat de gedachten overheersen en kunnen ze dus 

niet begrijpen dat ze daarvoor heel vrolijk waren, dus dat die emotie ook door kan gaan. 

Waardoor één klein iets een grote invloed zal hebben op het zelfbeeld.  

 

Onderzoeksvraag 

Correleert instabiliteit van het zelfbeeld met cognitieve ontwikkeling en internaliserend 

probleemgedrag?  

Hierbij wordt cognitieve ontwikkeling gemeten in de vorm van leeftijd en dimensies in het 

zelfbeeld 
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Deelvragen 

1. Is er sprake van instabiliteit in het zelfbeeld in jonge kinderen? 

2. Als er sprake is van instabiliteit, lost deze dan op met leeftijd, dat wil zeggen hebben 

kinderen van 8 jaar een stabieler zelfbeeld dan kinderen van 4 jaar? 

3. Is er op alle leeftijden een samenhang tussen de instabiliteit van het zelfbeeld en 

internaliserend probleemgedrag?  

 

Hypothesen 

1. Is er sprake van instabiliteit in het zelfbeeld  in jonge kinderen? 

Ik verwacht dat er inderdaad sprake is van instabiliteit. Dit verwacht ik omdat jonge 

kinderen nog erg beïnvloedbaar zijn door wat er gebeurt. Ze kunnen het ene moment 

vrolijk aan het spelen zijn en het volgende moment diep bedroefd omdat ze niet direct op 

de schommel kunnen. Zoals Harter (2003) beschreef denken kinderen op deze leeftijd heel 

eendimensionaal en zullen zij datgene wat net is gebeurd het zwaarst laten wegen, zij 

kunnen nog niet de dimensie erbij bedenken dat het ervoor heel goed ging.  

2. Als er sprake is van instabiliteit, lost deze dan op met leeftijd, dat wil zeggen hebben 

kinderen van 8 jaar een stabieler zelfbeeld dan kinderen van 4 jaar? 

Ik verwacht dat dit wel het geval is. Oudere kinderen hebben meer redeneringsvermogen 

en kunnen daardoor bedenken dat als het nu niet lukt dat niet meteen wil zeggen dat ze het 

niet kunnen. Ook kunnen oudere kinderen beter linken leggen tussen bepaalde 

gebeurtenissen. Oudere kinderen hebben een beter geheugen waardoor ze makkelijker dan 

jonge kinderen het tegenbewijs kunnen ophalen uit hun geheugen (Siegler & Alibali, 

2005). 

3. Is er op alle leeftijden een samenhang tussen de instabiliteit van het zelfbeeld en 

internaliserend probleemgedrag?  

Ik verwacht dat dit niet het geval is. Jonge kinderen hebben een meer beperkte 

geheugencapaciteit, waardoor hun zelfbeeld meer ad hoc is en daardoor als instabiel te 

bestempelen is. Pas op latere leeftijd zorgt een toegenomen geheugencapaciteit ervoor dat 

kinderen zich minder snel van de wijs laten brengen door één iets wat misgaat, omdat ze 

nog de positiviteit uit het verleden kunnen herinneren. Als het zelfbeeld van oudere 
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kinderen toch nog erg beïnvloedbaar is door specifieke situaties en dus instabiel is 

verwacht ik dat deze kinderen meer gevoelig zijn voor internaliserende problematiek. Bij 

jonge kinderen is instabiliteit dus iets normaals, terwijl dit bij oudere kinderen niet het 

geval is.  

 

Correleert instabiliteit van het zelfbeeld met cognitieve ontwikkeling en internaliserend 

probleemgedrag?  

Ik verwacht dat kinderen naarmate ze ouder worden meer stabiliteit in hun zelfbeeld krijgen. 

Als er op latere leeftijd, waarop de instabiliteit normaal gesproken verminderd is, nog sprake 

is van instabiliteit is er meer risico op internaliserend probleemgedrag. Er zou dan dus sprake 

zijn van een hoofdeffect voor leeftijd en een interactie-effect voor instabiliteit met leeftijd.  
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Methoden 

 
Participanten 

 

De steekproef bestond uit kinderen van meerdere scholen. Op alle scholen was het zo 

dat de kinderen van groep 1 tot en met 4 een brief meekregen voor hun ouders (zie bijlage 1), 

met daarbij de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) van Goodman (1997). Alleen 

de kinderen die toestemming kregen van hun ouders en een volledig ingevulde SDQ 

teruggaven kwamen in aanmerking voor het onderzoek. Uit de kinderen met toestemming 

werd uit elke klas een aantal jongens en een aantal meisjes random gekozen om mee te doen. 

In tabel 3 is te zien hoe de verdeling jongens en meisjes per klas was en wat de gemiddelde 

leeftijd per klas was. 

 

 Jongens  Meisjes 

Groep n  M 

leeftijd 

 Sd 

leeftijd 

 N  M 

leeftijd 

 SD 

leeftijd 

1 14  4,43  0,514  16  4,50  0,516 

2 17  5,53  0,514  15  5,93  0,458 

3 18  6,50  0,514  18  6,72  0,461 

4 10  7,30  0,675  11  7,18  0,405 

            

Totaal 59  5,86  1,137  60  6,02  1,112 

Tabel 3: Aantal (n) jongens en meisjes per klas. Met daarbij de gemiddelde leeftijd (M) en de 

standaardafwijking (sd). 

 

In figuur 2 is te zien hoe de leeftijden zijn opgebouwd per klas en in figuur 3 is te zien 

hoe de verdeling van de leeftijd is opgebouwd bij jongens en bij meisjes.  
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Figuur 2: Leeftijdsopbouw over de klassen 
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Figuur 3: De leeftijdsverdeling van jongens en meisjes 
 

Het merendeel van de kinderen (87,6%) kwam van basisscholen in Utrecht. Op één 

van deze scholen zijn alleen kinderen getest uit de groepen 1 tot en met 3. Wegens 

omstandigheden met een zieke en al gedurende langere tijd afwezige leerkracht wilde deze 

school geen toestemming geven voor het meedoen van groep 4.  De kinderen die niet uit 

Utrecht kwamen, kwamen van een basisschool in Ens, een dorp in de Noord-Oostpolder.  

 

 

Testmateriaal 

Internaliserende problematiek 

 

De Strengths & Difficulties Questionnaires (SDQ)  

 

De Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) is ontwikkeld door Goodman 

(1997). De SDQ is een korte gedragsscreening vragenlijst die in meerdere versies bestaat. In 

dit onderzoek is de versie voor ouders van 4 tot 16 jarigen gebruikt. Elke versie, inclusief de 

gebruikte, bevat 25 items. Deze items kunnen worden verdeeld over vijf schalen. Deze 
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schalen zijn: (1) emotionele symptomen; (2) conduct problemen; (3) hyperactiviteit/ 

aandachtsproblemen; (4) problemen in de relaties met leeftijdsgenoten; en (5) prosociaal 

gedrag. De eerste vier schalen bij elkaar opgeteld geven een totale moeilijkheden score.  

Daarbij bevatte de in dit onderzoek gebruikte versie van de SDQ een impact toevoeging. In 

deze toevoeging wordt de ouders gevraagd of zij vinden dat er sprake is van problemen en zo 

ja, wat voor impact deze problemen hebben.   

In dit onderzoek wordt gekeken naar internaliserende problematiek, dus is er gebruik 

gemaakt van de schaal emotionele symptomen. De vragen die bij deze schaal horen zijn: (1) 

Klaagt vaak over hoofdpijn, buikpijn, of misselijkheid; (2) Heeft veel zorgen, lijkt vaak over 

dingen in te zitten; (3) Vaak ongelukkig, in de put of in tranen; (4) Zenuwachtig of zich 

vastklampend in nieuwe situaties, verliest makkelijk zelfvertrouwen; en (5) Voor heel veel 

bang, is snel angstig.  

  De SDQ is een vragenlijst die gebruikt kan worden voor klinische beoordeling; voor 

de evaluatie van uitkomsten (van bijvoorbeeld een therapie); voor onderzoek, screening en 

epidemiologie.  

De scores van de SDQ zijn vergeleken met die van andere tests om zo de 

betrouwbaarheid en de validiteit te bepalen. Goodman en Scott (1999) vergeleken de SDQ 

met de Child Behavior Check List (CBCL). Hierbij kwam naar voren dat de SDQ beter is in 

het opsporen van hyperactiviteit/ aandachtsproblemen en net zo goed in het opsporen van 

internaliserende en externaliserende problematiek. Ook in ander onderzoek werden goede 

resultaten gevonden. Waarbij de SDQ scores sterk gecorreleerd waren met de CBCL scores 

en in enkele onderzoeken de SDQ scores zelfs een sterkere voorspelende kracht hadden 

(Klasen, H., Woerner, W., Wolke, D., Meyer, R., Overmeyer, S., Kaschnitz, W., 

Rothenberger, A., & Goodman, R., 2000; Koskelainen, M., Sourander, A., & Kaljonen A., 

2001; Widenfelt, B. M., van, Goedhart, A. W., Treffers, P. D. A., & Goodman, R., 2003). De 

gebruikte versie van de SDQ is te zien in bijlage 2. 
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Zelfbeeld  

 

De Pictorial Scale of Percieved Competence and Social Acceptance (PSPCSA) 

 

De Pictorial Scale of Percieved Competence and Social Acceptance (PSPCSA) is ontwikkeld 

door Harter en Pike (1984) voor kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar. De test is 

domeinspecifiek en gebaseerd op de assumptie dat kinderen zichzelf niet als even adequaat 

zien in alle domeinen. De test maakt gebruik van een formaat met plaatjes om zo de interesse 

van het kind op te wekken, het begrijpbaar te maken voor het jonge kind en zodat het leidt tot 

meer betekenisvolle antwoorden (Harter & Pike, 1984).  

De PSPCSA bestaat uit 4 aparte subschalen, namelijk: Cognitieve competentie, Fysieke 

Competentie, Acceptatie door Leeftijdsgenoten en Acceptatie door Moeder. Het voorbeeld 

item is te zien in figuur 4 

De taak wordt individueel afgenomen.  

 
Figuur 4: Voorbeelditem uit de PSPCSA van Harter en Pike (1984). De bijbehorende tekst is: deze jongen 

is vaak blij; deze jongen is vaak verdrietig. 

 

In het onderzoek van Gadeyne et al. (2000, p. 129) staat: “In Overeenstemming met het 

theoretisch concept resulteert een factoranalyse op de Amerikaanse versie in een 

competentiefactor enerzijds en een acceptatiefactor anderzijds. De betrouwbaarheid van de 

vier afzonderlijke subschalen is matig (Chronbachs alfa’s van 0,50 tot 0,85 voor de 

Amerikaanse versie, en van 0,65 tot 0,72 in een Vlaams onderzoek), de betrouwbaarheid van 

de twee aan twee gecombineerde subschalen is goed te noemen (Chronbachs alfa’s zijn 0,75 
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en 0,89 voor de Amerikaanse versie; en 0,78 en 0,82 in de Vlaamse studie. (Harter & Pike, 

1984; Verschueren, Marcoen, Buyk, 1998) 

 

Maar in het eigen onderzoek van Gadeyne et al. (2000) worden deze resultaten niet gevonden. 

Het onderzoek van Gadeyne et al. vond  plaats bij jonge kinderen met een bovengrens van 

acht jaar. Noch de onderlinge correlaties, noch de principale componenten analyse wijzen op 

de acceptatieschaal enerzijds en de competentieschaal anderzijds. De interne consistentie van 

het instrument is wel hoog wat erop zou kunnen wijzen dat het instrument wel geschikt is 

voor het meten van globale zelfwaardering.  

 

In bijlage 3 zijn de invulformulieren gebruikt voor de PSPCSA te zien 

 

 

De Repertory grid 

 

De gebruikte repertory grid is gemaakt naar het voorbeeld van Kelly (1955, in 

Oosterwegel & Oppenheimer, 1993). In een repertory grid wordt gebruik gemaakt van vrije 

zelfbeschrijvingen die passen in een grid. Hierdoor krijgt de grid een deel van de 

scoorbaarheid van vragenlijsten. Vrije dataverzameling is nuttig, want dit is toepasbaar op alle 

leeftijdsgroepen en lijkt te resulteren in een persoonlijk relevante zelfbeschrijving 

(Oosterwegel & Opppenheimer, 1993). 

 

De gebruikte grid in dit onderzoek bestaat uit 5 elementen. Namelijk eigen echte 

zelfbeeld, eigen ideale zelfbeeld, echte beeld zoals gezien door ouders, echte beeld zoals 

gezien door vriend(innet)jes en beeld van superhelden. Hierbij werd de mogelijkheid gegeven 

zes descriptieve elementen in te vullen. Deze descriptieve elementen worden genoemd door 

de proefpersoon. Ook werd er bij ieder descriptief element een tegenovergestelde gevraagd.  

Om het midden van de grid in te vullen wordt er aan de kinderen gevraagd op welk 

van de twee uitersten zij lijken en of anderen vinden dat ze daarop lijken. Daarna wordt een 

nuance gevraagd. Dit wordt ingevuld op een 5 punten Likertschaal.  

In figuur 5 is te zien hoe het grid eruit ziet. 
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In het onderzoek van Oosterwegel en Oppenheimer (1993) werd een hertest gedaan bij 

kinderen vanaf 6 jaar. Daaruit kwam een goede betrouwbaarheid voor de grid voor kinderen 

vanaf deze leeftijd.   

 

 

Procedure 

 

De instrumenten zijn gedurende 2 of 3 weken afgenomen op basisscholen. Hierbij is 

rekening gehouden met schooltijden van de groepen 1 tot en met 4 voor de afname van de 

instrumenten. Er zijn 5-8 leerlingen per week getest. De toestemmingsbriefjes voor de 

leerlingen worden voor iedere groep apart bewaard. Om te kunnen omgaan met het eventuele 

teveel aan ingeleverde briefjes, zijn de briefjes van de leerlingen uit één groep in twee dozen 

gedaan. Eén doos voor de jongens en één doos voor de meisjes. Daaruit zijn per klas één of 

Figuur 5: De repetory grid zoals gebruikt in dit onderzoek 



 
 
 
 
 
 
 

Irene Vogel (0414344)   32

twee jongens en één of  twee meisjes getrokken. Om ervoor te zorgen dat er een gelijke 

verdeling van het aantal leerlingen over de groepen en over de seksen is, is een schema 

gemaakt waarin wordt bepaald hoeveel kinderen uit welke klas elk van de onderzoekers 

onderzoekt. (zie bijlage 4).  Daarbij is er ook voor gezorgd dat niet iedereen bij dezelfde 

groep begon, om er zo voor te zorgen dat niet bijvoorbeeld groep 4 buiten de boot zou vallen, 

omdat daar niet meer aan toe gekomen zou worden.  

Iedere dag wordt bij deze leerlingen de Harter en Pike (1984) Pictorial Scale for 

Perceived Competence and Social Acceptance (PSPCSA) afgenomen.  

Op de maandagmiddag wordt bij deze leerlingen eveneens de Repertory Grid afgenomen. De 

manier van afname en de afname instructies zijn te vinden in bijlage 5. 

 
 
Data- analyse 
 

De data worden geanalyseerd met het Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Allereerst wordt er gekeken naar de basale cijfers. Hiertoe wordt met een factoranalyse 

bekeken uit hoeveel factoren de Harterschaal bestaat en met behulp van een t-toets of de 

jongens en meisjes overeen komen. Om de deelvragen te beantwoorden wordt gebruik 

gemaakt van de volgende toetsen. 

1.  Is er sprake van instabiliteit in het zelfbeeld in jonge kinderen? 

Om dit uit te rekenen is er gebruik gemaakt van een one-way ANOVA. Met de 

standaardafwijking van de vier Harter schalen per kind over de 5 dagen als 

afhankelijke variabele van groep van de kinderen en later als afhankelijk van de 

leeftijd 

2. Als er sprake is van instabiliteit, lost deze dan op met leeftijd, dat wil zeggen hebben 

kinderen van 8 jaar een stabieler zelfbeeld dan kinderen van 4 jaar? 

Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van de bij deelvraag 1 genoemde one-way 

ANOVA. Daarnaast is een regressieanalyse uitgevoerd met als afhankelijke variabelen 

de standaardafwijkingen op de vier schalen van de PSPCSA en als voorspeller leeftijd.  

3.  Is er op alle leeftijden een samenhang tussen de instabiliteit van het zelfbeeld en 

internaliserend probleemgedrag?  
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Hiertoe wordt allereerst een regressieanalyse uitgevoerd met als afhankelijke variabele 

de SDQ Emotionele symptomen score en als voorspeller de standaardafwijking op de 

Harter schalen. Ook wordt er gekeken naar de correlaties.  

Daarna wordt een univariate analyse van variantie uitgevoerd. Met als afhankelijke 

variabele de SDQ Emotionele symptomen score en als voorspellers de 

standaardafwijkingen op de Harter schalen (om de beurt), tezamen met allereerst 

leeftijd en later met de groep. Mochten er uit de eerste twee deelvragen significante 

effecten komen, dan wordt de regressieanalyse ook uitgevoerd rekening houdend met 

deze resultaten.  

 

Hoofdvraag 

Correleert instabiliteit van het zelfbeeld met cognitieve ontwikkeling en internaliserend 

probleemgedrag?  

Er is hiervoor gebruik gemaakt van een correlatie, van de SDQ Emotionele problemen; 

leeftijd en de standaardafwijking op de Harterschalen en een regressieanalyse met als 

afhankelijke variabele SDQ Emotionele problemen score en als voorspeller eerst leeftijd 

en later groep. 
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Resultaten 
 

De Harterschaal opvallendheden 

 

Op de eerste testdag van de week laden de Harterschalen (Cognitieve Competentie; 

Acceptatie leeftijdsgenoten; Fysieke competentie en Acceptatie moeder) op twee 

componenten. Het eerste component verklaart 50,744% van de variantie. Het tweede 

component verklaart nog een additionele 25,072% van de variantie. Op de overige dagen 

laden de Harterschalen maar op 1 component. Dit component verklaart op dag 2: 54,677%; op 

dag 3: 52,111%; op dag 4: 54,748%; en op dag 5: 54,520% van de variantie.  

 

 

Verschillen in de testgroep 

 

Geslacht 

 

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen jongens en meisjes op de gemiddelde 

standaardafwijking van de verschillende Harterschalen. Dit is bekeken met een t-toets. De 

waarden van deze toets zijn te vinden in tabel 4. 

 t  df  Sig. 

Sd CC - .046  119  .963 

Sd AL - .280  119  .780 

Sd FC .137  119  .891 

Sd AM - .657  119  .513 

Tabel 4: De resultaten van de t-toets als jongens en meisjes vergeleken worden op de vier Harterschalen. 

CC is cognitieve competentie; AL is acceptatie leeftijdsgenoten; FC is fysieke competentie en AM is 

acceptatie moeder. 
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Schooleffect 

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de drie scholen qua antwoorden op de 

vier Harterschalen. Dit is bekeken met een t-toets. De resultaten van deze t-toets zijn te zien in 

tabel 5.  

 

2  3 School   

↓ CC  AL  FC  AM  CC  AL  FC  AM 

 CC T .691        -.924       

 Sig .491        .363       

AL T   .252        .252     

 Sig   .295        .802     

FC T     1.048        1.048   

 Sig     .297        .297   

AM T       1.182        1.182 

1 

 Sig       .240        .240 

                  

CC T         -.672       

 Sig         .503       

AL T           -1.210     

 Sig           .229     

FC T             -1.168  

 

 

 Sig             .245   

AM T               -1.495 

2 

 Sig               .138 

Tabel 5: De resultaten van de t-toets als de drie scholen  vergeleken worden op de vier Harterschalen. 

School 1 is de Agatha Snellen school, school 2 is de Daltonschool en school 3 het Lichtschip. CC is 

cognitieve competentie; AL is acceptatie leeftijdsgenoten; FC is fysieke competentie en AM is acceptatie 

moeder. 
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Hoe zijn de resultaten bekeken? 

 

Om te kijken naar de stabiliteit van zelfwaardering is gekeken naar de gemiddelde 

standaardafwijking over dagen per kind per schaal. Wanneer de standaardafwijking groter is, 

wil dat zeggen dat er gemiddeld meer verschil is van de gemiddelde score. Een grotere 

gemiddelde standaardafwijking betekent dan ook dat er meer sprake is van instabiliteit. 

Ook zijn de standaarddeviatiecijfers verdeeld in Hoog, Midden, Laag 

zelfbeeldinstabiliteit. Dit is gedaan door de gemiddelde standaardafwijking van de 4 schalen 

van Harter als gemiddelde te nemen. Mensen die daar 1 standaardafwijking of meer onder 

zaten hadden dan heel weinig variatie en waren laag in zelfbeeldinstabiliteit. Mensen met een 

score tussen de -1 standaardafwijking en  + 1 standaardafwijking van het gemiddelde zijn 

gemiddeld in zelfbeeldinstabiliteit en mensen met meer dan 1 standaardafwijking van de 

gemiddelde standaarddeviatie zijn hoog in zelfbeeldinstabiliteit. Hoe dat eruit ziet per 

subschaal is te zien in tabel 6. 

 

 

 

 

msd  sd  Lage instabiliteit  Gemiddelde 

instabiliteit 

 

 

Hoge instabiliteit 

CC .1701  .13152  Laagste - .039  .040 - .302  .303 - hoogste 

AL .2388  .16427  Laagste - .075  .076 - .403  .404 - hoogste 

FC .1560  .12430  Laagste - .032  .033 - .280  .281 – hoogste 

AM .2210  .14773  Laagste -.073  .074 - .369  .370 – hoogste 

Tabel  6: Laag, Midden, Hoog zelfbeeldinstabiliteit. Berekend met behulp van de gemiddelde 

standaarddeviatie en de standaardeviatie daarvan. CC is cognitieve competentie; AL is acceptatie 

leeftijdsgenoten; FC is fysieke competentie en AM is acceptatie moeder. 

 
 

Om te kijken hoe deze groepen Laag, Midden en Hoog zelfbeeldinstabiliteit opgedeeld zijn is 

er een chi-square test gedaan. Hieruit kwam dat de groepen niet gelijk verdeeld zijn over laag, 

midden en hoog zelfbeeldinstabiliteit. Het merendeel van de kinderen valt logischerwijs in het 

midden. Dit is significant meer dan verwacht (zie tabel 8). Hoe de kinderen verdeeld zijn over 

hoog, midden en laag zelfbeeldinstabiliteit is te zien in tabel 7. 
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Tabel 7: Verdeling over de groepen Hoog, Middden en Laag zelfbeeldinstabiliteit per schaal, gekeken per 

klas. . CC is cognitieve competentie; AL is acceptatie leeftijdsgenoten; FC is fysieke competentie en AM is 

acceptatie 

 

Tabel 8: De Chi-Sqaure resultaten die behoren bij de verdeling van de proefpersonen over de groepen 

Hoog, Midden, Laag zelfbeeldinstabiliteit. Deze Chi- Squares  zijn door de kleine aantallen niet altijd 

terecht uitgerekend. CC is cognitieve competentie; AL is acceptatie leeftijdsgenoten; FC is fysieke 

competentie en AM is acceptatie moeder. 

  N Groep 1  N Groep 2  N Groep 3  N Groep 4 

CC L 4  7  9  1 

 M 17  21  25  18 

 H 9  4  4  2 

         

AL L 3  1  9  4 

 M 17  29  28  17 

 H 10  2  1  0 

         

FC L 3  6  12  2 

 M 18  23  24  19 

 H 9  3  2  0 

         

AM L 2  1  3  1 

 M 21  29  31  19 

 H 7  2  4  1 

 Groep 1 
 

 
 

 
Groep 2 

 Groep 3  Groep 4 

 Chi-
Sqaure 

 Asymp. 
Sig  

 Chi-
Sqaure  

 Asymp. 
Sig 
 

 Chi-
Sqaure 
 

 Asymp. 
Sig 
 

 Chi-
Sqaure 

 
 
 

Asymp. 
Sig 

CC 8. 
600 

 .014  15. 
438 

 .000  19. 
000 

 .000  26. 
000 

 
 

.000 

AL 9. 
800 

 .007  47. 
313 

 .000  30. 
368 

 .000  8. 
048 

 
 

.005 

FC 11. 
400 

 .003  21. 
813 

 .000  19. 
158 

 .000  13. 
762 

 
 

.000 

AM 19. 
400 

 .000  47. 
313 

 .000  39. 
842 

 .000  30. 
857 

 
 

.000 
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Vanwege de kleine groepen die door deze verdeling overblijven is er toch voor gekozen om 

deze verdeling niet te gebruiken, maar om met de ruwe scores te rekenen om zo de power te 

houden.  

 

De SDQ scores 

De SDQ scores hebben bepaalde grenzen vanaf waar de scores problemen aangeven. Omdat 

het in dit onderzoek gaat om internaliserende problematiek worden hier alleen de cijfers 

gegeven voor de emotionele problemen schaal van de SDQ. De SDQ scores kunnen worden 

opgedeeld in hoeveelheid problemen aan de hand van de scores van Goodman (1997). Het 

komt er dan op neer dat een score van 0-3 geen problemen is; een score van 4 is borderline en 

bij een score van 5 of meer is er sprake van problemen.  

 

 

De Grid 

 

De gridfactoren zijn uitgerekend door middel van een factoranalyse. Bij niet veel kinderen 

kwam er een factorscore uit. Dit gebrek aan factorscores kwam vooral door het veelal 

hetzelfde antwoord invullen van de kinderen, zodat er geen variatie ontstond binnen de grid. 

Hierdoor wordt een factoranalyse onmogelijk. Slechts 14 van de 121 kinderen hadden 

uiteindelijk een gridscore. Deze zijn weegegeven in tabel 9.  

 Aantal factoren 

 1  2  3 

Groep 1 0  2  0 

Groep 2 0  4  2 

Groep 3 0  2  0 

Groep 4 1  3  0 

Tabel 9: aantal facoren in de grid. Bekeken per groep. 

 
Daarnaast is met behulp van vier ANOVA’s gekeken of de standaardafwijking op de 

Harterschalen de gridscore konden voorspellen. Hieruit kwamen geen significante resultaten. 

(CC: F (2) =.366, p = .701; AL: F (2) = .858, p = .448; FC: F (2) = .613, p = .558; AM: F (2) 
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=  .378, p = .693). Er is vanwege het kleine aantal kinderen ervoor gekozen om de gridscores 

niet mee te nemen in de analyses.  

 

De resultaten  

 

Deelvraag 1 

Is er sprake van instabiliteit in het zelfbeeld in jonge kinderen? 

 

Om dit uit te rekenen is er gebruik gemaakt van een one-way ANOVA met een 

posthoc LSD test. De kinderen van groep 1 hebben gemiddeld een grotere standaardafwijking 

dan de kinderen uit de andere groepen. De gemiddelde standaardafwijking per groep is te zien 

in tabel 10. De verschillen tussen de groepen zijn significant voor alle vier de schalen. 

Namelijk: Cognitieve Competentie: F(3) = 4.998, p = .003; Acceptatie Leeftijdsgenoten: F(3) 

= 8.022, p = .000; Fysieke Competentie: F(3) = 7.960, p = .000; en Acceptatie Moeder: F(3) = 

4.070, p = .009. 

 

 

 

 

Groep 1  Groep 2  Groep 3  Groep 4 

 M  sd  M  sd  M  sd  M  sd 

Sd CC .2466  .163  .1506  .116  .1394  .115  .1461  .090 

Sd AL .3483  .223  .2411  .129  .1861  .120  .1745  .097 

Sd FC .2381  .146  .1551  .117  .1044  .102  .1332  .075 

Sd AM .2954  .178  .2156  .150  .1949  .121  .1699  .105 

Tabel 10: Gemiddelde en standaardafwijking van de gemiddelde standaardafwijking per schaal bekeken 

per groep.  De verschillen tussen groep 1 en de rest zijn significant op een p = .05 niveau. De afkortingen 

staan voor de schalen van de PSPCSA. CC is cognitieve competentie; AL is acceptatie leeftijdsgenoten; FC 

is fysieke competentie en AM is acceptatie moeder. 

 

Er is met behulp van een ANOVA en een post hoc LSD toets ook gekeken naar het 

verschil per leeftijd. Hieruit kwam naar voren dat er significante verschillen tussen de 

leeftijdscategorieën waren op zowel de Cognitieve Competentie schaal (F(4) = 4.506, p = 
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.002), als op de Acceptatie Leeftijdsgenoten schaal (F(4) = 5.181, p = .001), als op de Fysieke 

Competentie schaal (F(4) = 9.549, p = .000) en op de Acceptatie moeder schaal (F(4) = 2.873, 

p = .026). 

Uit de Post hoc LSD toets kwam naar voren dat 4 jarigen een significant grotere 

standaardafwijking op cognitieve competentie hadden dan 5, 6, 7 en 8 jarigen. De overige 

leeftijdsgroepen verschillen niet significant van elkaar. Op acceptatie moeder is de 

standaarddeviatie van de 4 jarigen significant hoger dan de gemiddelde standaarddeviatie van 

de andere leeftijden, met uitzondering van die van de 5 jarigen. De overige leeftijden hebben 

geen significant verschil in de gemiddelde standaarddeviatie op deze schaal. Op de schaal 

acceptatie leeftijdsgenoten en fysieke competentie verschillen de 4 en 5 jarigen niet 

significant van elkaar. De verschillen tussen de 4 en 5 jarigen met de overige leeftijden zijn 

significant, met uitzondering van het verschil tussen 5 en 6 jarigen op de Acceptatie 

leeftijdsgenoten schaal en  het verschil tussen 5 en 8 jarigen op de Fysieke competentie 

schaal. De gemiddelden standaardafwijking per leeftijd is te zien in tabel 11. 

 

 4 jaar  5 jaar  6 jaar  7 jaar  8 jaar 

 
 

 M  sd  M  sd  M  sd  M  sd  M  sd 

Sd 

CC 

.281  .190  .195  .108  .143  .115  .136  .109  .179  .113

Sd 

AL 

.638  .248  .282  .171  .214  .132  .199  .119  .111  .045

Sd 

FC 

.279  .155  .214  .122  .118  .108  .107  .086  .145  .038

Sd 

AM 

.302  .179  .264  .149  .189  .156  .202  .118  .139  .079

Tabel 11: Gemiddelde en standaardafwijking van de gemiddelde standaardafwijking per schaal bekeken 

per leeftijd. De afkortingen staan voor de schalen van de PSPCSA. CC is cognitieve competentie; AL is 

acceptatie leeftijdsgenoten; FC is fysieke competentie en AM is acceptatie moeder 
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Dit wil dus zeggen dat kinderen van groep 1 een significant grotere standaardafwijking 

hebben dan de oudere kinderen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de allerjongsten dus 

meer instabiliteit vertoonden dan de oudere kinderen.  

 

 

Deelvraag 2 

Als er sprake is van instabiliteit, lost deze dan op met leeftijd, dat wil zeggen hebben kinderen 

van 8 jaar een stabieler zelfbeeld dan kinderen van 4 jaar? 

 

Zoals in de resultaten van deelvraag 1 al te zien is, is groep 1 significant verschillend 

van de andere groepen. Statistisch gezien is er dus een afname vanaf groep 1. Maar er is geen 

significant verschil in gemiddelde standaardafwijking tussen de kinderen van groep 2, 3 en 4. 

Over hoe het verloop op oudere leeftijd is, kan aan de hand van deze gegevens niks gezegd 

worden. Maar zoals te zien is in onderstaande grafiek van de Cognitieve Competentieschaal 

lijkt de gemiddelde standaarddeviatie wel iets terug te lopen per groep. 
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Figuur 6: De gemiddelde standaarddeviatie op de Cognitieve Competentieschaal van Harter per groep.  
 
 
 

Naast de voorgaande test is er ook nog een regressieanalyse uitgevoerd. Hieruit komt 

voor alle vier de Harterschalen een significante Bèta. Deze is negatief, wat betekent dat met 

toegenomen leeftijd de instabiliteit afneemt. De exacte cijfers zijn te vinden in tabel 12. 

 

 F  sig  β  t  Sig. 

Sd CC 11.726  .001  - .302  - 3.424  .001 

Sd AL 19.310  .000  - .376  - 4.394  .000 

Sd FC 27.823  .000  - .438  - 5.275  .000 

Sd AM 9.106  .003  - .269  - 3.018  .003 

Tabel 12: β en t uit regressieanalyse met de standaardafwijking van de Harterschalen en leeftijd. De 

afkortingen staan voor de schalen van de PSPCSA. CC is cognitieve competentie; AL is acceptatie 

leeftijdsgenoten; FC is fysieke competentie en AM is acceptatie moeder. 
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Deelvraag 3 

Is er op alle leeftijden een samenhang tussen de instabiliteit van het zelfbeeld en 

internaliserend probleemgedrag? 

 

Om hiernaar te kijken is er eerst gekeken naar de relatie tussen de mate van stabiliteit en 

emotionele problemen. Hiertoe is een regressie analyse uitgevoerd. Er komt geen verband uit 

tussen alle vier de Harterschalen gezamenlijk met de Emotionele symptomen schaal (F(4) = 

1.636, p = .170). Uit deze regressieanalyse komt wel dat de Fysieke Competentieschaal een 

significante relatie heeft met de Emotionele symptomen schaal van de SDQ. Dit is een 

positief verband, dus als er sprake is van een hogere standaardafwijking (en dus meer 

instabiliteit) leidt dit tot meer problemen. De samenhang tussen de verschillende schalen van 

de PSPCSA en de SDQ emotionele symptomenschaal zijn te vinden in tabel 13. 

 

 β t Sig. 

Sd CC - .198 -1.735 .085 

Sd AL - .153 -1.393 .166 

Sd FC .250 2.156 .033 

Sd AM .056 .536 .593 
Tabel 13: De resultaten van de regressieanalyse met Emotionele problemen als afhankelijke variabele. CC 

is Cognitieve Competentie; AL  is Acceptatie Leeftijdsgenoten; FC is Fysieke Competentie en AM is 

Acceptatie Moeder. 

 

Er is ook gekeken naar de correlaties tussen de vier Harterschalen en de Emotionele 

Symptomenschaal van de SDQ. Hieruit bleek dat er geen significante correlaties waren tussen 

de SDQ Emotionele symptomen schaal en de vier Harterschalen.  

Daarnaast is er ook nog een univariate analyse van variantie uitgevoerd. Hieruit kwamen 

alleen resultaten voor de Acceptatie Moeder schaal. Bij deze schaal bleek een hoofdeffect 

voor leeftijd (F(4) = 3.765, p =.020), voor de schaal zelf (F(64) = 2.815, p = .007) en een 

interactie-effect van leeftijd x de gemiddelde standaardafwijking op de Acceptatie Moeder 

schaal (F(31) = 3.442, p = .003).  
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Omdat in deelvraag 1 al bleek dat de kinderen uit groep 1 een significant instabieler 

zelfbeeld hebben dan kinderen uit de overige groepen is dit meegenomen in deze analyses. 

Hiertoe zijn de kinderen opgedeeld in de kinderen van groep 1 versus de kinderen uit de 

groepen 2 tot en met 4. Hieruit bleek een significante correlatie tussen de Fysieke competentie 

schaal en emotionele problemen voor de oudere kinderen. Pearsons R = .208, p = .048. De 

correlaties zijn te zien in tabel 14. 

 Groep 1  Groep 2 t/m 4 

 Pearson 

Correlatie 

 
 

Sig.  Pearson 

Correlatie 

 
 

Sig. 

Sd CC - .010  .958  - .079  .457 

Sd AL - .052  .786  - .072  .496 

Sd FC - .046  .808  .208  .048 

Sd AM - .073  .702  .060  .573 

Tabel 14: correlatie tussen de vier Harterschalen en de emotionele symptomenschaal van de SDQ. CC is 

cognitieve competentie; AL  is acceptatie leeftijdsgenoten; FC is fysieke competentie en AM is acceptatie 

moeder. 

 

Om nog verder te kijken of er misschien per klas ook nog verschillen zitten in de samenhang 

tussen de mate van instabiliteit en internaliserend probleemgedrag is er ook per klas een 

regressieanalyse gedaan tussen de standaardafwijking op de schalen en de emotionele 

symptomenschaal van de SDQ berekend. De resultaten hiervan zijn te zien in tabel 15. 
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klas   F  Sig. β t  Sig. 

groep 1  .048  .995     

  Sd CC    .050 .171  .866 

  Sd AL    .010 .030  .976 

  Sd FC    - .071 -.237  .814 

  Sd AM    - .073 -.265  .793 

groep 2  .757  .562     

  Sd CC    .046 .216  .830 

  Sd AL    - .096 -.519  .608 

  Sd FC    .058 .288  .776 

  Sd AM    - .314 -1.580  .126 

groep 3  5.610  .001     

 Sd CC    -. 397 -2.646  .012 

  Sd AL    - .352 -2.397  .022 

  Sd FC    .622 3.947  .000 

  Sd AM    .425 3.010  .005 

groep 4  .446  .774     

 Sd CC    - .066 - .245  .810 

  Sd AL    .083 .280  .783 

  Sd FC    .307 1.102  .287 

  Sd AM    .074 .256  .801 

 

Tabel 15: Resultaten van de regressieanalyse. Met de Emotionele problemen als afhankelijke variabele. 

CC is cognitieve competentie; AL  is acceptatie leeftijdsgenoten; FC is fysieke competentie en AM is 

acceptatie moeder. 

 

 

Zoals te zien is in tabel 15 zijn de resultaten uit de regressieanalyse alleen significant voor de 

kinderen van groep 3. Voor de Fysieke Competentie en Acceptatie Moeder is dit zoals 

verwacht een positief lineair verband. Dus meer instabiliteit leidt tot een hogere score op de 
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emotionele symptomenschaal van de SDQ. Dit in tegenstelling tot bij Cognitieve Competentie 

en Acceptatie Leeftijdsgenoten waarbij een negatief verband gevonden wordt.  

 

Voor de volledigheid is er ook nog een regressieanalyse uitgevoerd met leeftijd als scheidende 

factor. Bij de ANOVA kwam naar voren dat er alleen voor 7 jarigen een significant verband is 

tussen de instabiliteit op de Harter schalen en de score op de Emotionele symptomenschaal 

van de SDQ (F(4) = 2.891, p.038). Voor de overige leeftijden zijn de verbanden niet 

significant (4 jaar: F(4) = .663, p = .631; 5 jaar: F(4) = .743, p = .575; 6 jaar: F(4) = 1.003, p = 

.421; en 8 jaar: F(4) = 7.587, p = .265). 

 

 

Hoofdvraag 

Correleert instabiliteit van het zelfbeeld met cognitieve ontwikkeling en internaliserend 

probleemgedrag? 

 

Aangezien de gridscores niet meer meedoen in het onderzoek is deze vraag in het 

voorgaande eigenlijk al beantwoord. 
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Conclusie 

 

Om tot een duidelijke conclusie te komen wordt elke onderzoeksvraag hier herhaald en apart 

beantwoord 

 

Deelvraag 1 

Is er sprake van instabiliteit in het zelfbeeld in jonge kinderen? 

 

De kinderen van groep 1 tonen een significant grotere standaardafwijking op alle vier de 

Harterschalen dan de kinderen uit andere groepen. Ook als per leeftijdsgroep wordt gekeken 

hebben de 4 jarigen op alle vier de Harterschalen een significant grotere standaardafwijking. 

Alleen met de 5 jarigen is geen verschil op de schalen Acceptatie Leeftijdsgenoten en Fysieke 

Competentie. Op deze schalen hebben de 5 jarigen ook een significant grotere 

standaardafwijking dan de andere leeftijdscategorieën. Er kan dus geconcludeerd worden dat 

de allerjongste (groep 1; 4 jarigen en soms 5 jarigen) een instabielere zelfwaardering hebben 

dan de oudere kinderen.  

 

Deelvraag 2 

Als er sprake is van instabiliteit, lost deze dan op met leeftijd, dat wil zeggen hebben kinderen 

van 8 jaar een stabieler zelfbeeld dan kinderen van 4 jaar? 

 

De standaarddeviatie per Harterschaal lijkt wel iets terug te lopen met oplopende leeftijd en 

groep. Maar er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de groepen twee, drie en 

vier op de gemiddelde standaardafwijking. Ook werden er geen significante verschillen 

gevonden als er naar leeftijd werd gekeken bij de oudere kinderen. Dus kinderen van 4 jaar 

zijn wel instabieler dan kinderen van 8 jaar, maar of kinderen van 8 jaar ook stabieler zijn dan 

kinderen van 6 jaar mag aan de hand van deze cijfers niet worden gezegd.  
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Deelvraag 3 

Is er op alle leeftijden samenhang tussen de instabiliteit van het zelfbeeld en internaliserend 

probleemgedrag? 

 

Om dit te bekijken is er eerst gekeken naar de samenhang tussen instabiliteit en 

internaliserende problemen. Hierbij wordt een verband gevonden tussen de instabiliteit op de 

Fysieke Competentieschaal en de Emotionele Symptomen schaal van de SDQ. Daarnaast 

wordt er een verband gevonden tussen de instabiliteit op de schaal Acceptatie Moeder en 

internaliserende problematiek. 

Omdat in deelvraag 1 en 2 al is gebleken dat jongere kinderen instabieler zijn, is dit 

meegenomen in deze vraag. Als je de kinderen van groep 1 afzet tegen de kinderen van de 

overige groepen blijkt dat de samenhang tussen de Fysieke Competentieschaal en de 

Emotionele symptomenschaal alleen voorkomt bij de oudere kinderen. Om hier nog verder op 

door te gaan is er ook per klas en per leeftijd gekeken. Hieruit bleek dat er alleen bij de  

kinderen van groep 3 een verband was tussen de instabiliteit op de Harter schalen en 

internaliserende problematiek. Dit verband werd ook gevonden voor 7 jarigen.  

 

Hoofdvraag 

Correleert instabiliteit van het zelfbeeld  met cognitieve ontwikkeling en internaliserend 

probleemgedrag? 

 

Er wordt een significant verband gevonden tussen leeftijd en instabiliteit. Dit verband houdt 

in dat er met een hogere leeftijd sprake is van een lagere instabiliteit. Daarnaast wordt er geen 

verband gevonden tussen leeftijd en internaliserend probleemgedrag. Als er verder wordt 

gekeken met een partiele correlatie worden er geen verbanden gevonden tussen instabiliteit op 

de vier Harter schalen en internaliserend probleemgedrag gemeten met de Emotionele 

Symptomenschaal van de SDQ.   
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Discussie 
 

In dit onderzoek is er onderzoek gedaan naar de stabiliteit van het zelfbeeld bij jonge 

kinderen. Er is in dit onderzoek geprobeerd een antwoord te vinden op de volgende vragen. 

 

Hoofdvraag 

Correleert instabiliteit van het zelfbeeld met cognitieve ontwikkeling en internaliserend 

probleemgedrag?  

Hierbij wordt cognitieve ontwikkeling gemeten in de vorm van leeftijd en dimensies in het 

zelfbeeld 

 

Deelvragen 

1.  Is er sprake van instabiliteit in het zelfbeeld in jonge kinderen? 

2.  Als er sprake is van instabiliteit, lost deze dan op met leeftijd, dat wil zeggen hebben 

kinderen van 8 jaar een stabieler zelfbeeld dan kinderen van 4 jaar? 

3. Is er op alle leeftijden een samenhang tussen de instabiliteit van het zelfbeeld en 

internaliserend probleemgedrag?  

 

Hypothesen 

1. Is er sprake van instabiliteit in het zelfbeeld in jonge kinderen? 

Ik verwachtte dat er inderdaad sprake is van instabiliteit. Dit verwachtte ik omdat jonge 

kinderen nog erg beïnvloedbaar zijn door wat er gebeurt. Ze kunnen het ene moment 

vrolijk aan het spelen zijn en het volgende moment diep bedroefd omdat ze niet direct op 

de schommel kunnen. Zoals Harter (2003) beschreef denken kinderen op deze leeftijd heel 

eendimensionaal en zullen zij datgene wat net is gebeurd het zwaarst laten wegen, zij 

kunnen nog niet de dimensie erbij bedenken dat het ervoor heel goed ging.  

2. Als er sprake is van instabiliteit, lost deze dan op met leeftijd, dat wil zeggen hebben 

 kinderen van 8 jaar een stabieler zelfbeeld dan kinderen van 4 jaar? 

Ik verwachtte dat dit wel het geval zou zijn. Oudere kinderen hebben meer 

redeneringsvermogen en kunnen daardoor bedenken dat als het nu niet lukt dat niet 

meteen wil zeggen dat ze het niet kunnen. Oudere kinderen hebben een beter geheugen 
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waardoor ze makkelijker dan jonge kinderen het tegenbewijs kunnen ophalen uit hun 

geheugen (Siegler & Alibali, 2005). 

3. Is er op alle leeftijden een samenhang tussen de instabiliteit van het zelfbeeld  

en internaliserend probleemgedrag?  

Ik verwachtte dat dit niet het geval zou zijn. Jonge kinderen hebben een meer beperkte 

geheugencapaciteit, waardoor hun zelfbeeld meer ad hoc is en daardoor als instabiel te 

bestempelen is. Pas op latere leeftijd zorgt een toegenomen geheugencapaciteit ervoor dat 

kinderen zich minder snel van de wijs laten brengen door één iets wat misgaat, omdat ze 

nog de positiviteit uit het verleden kunnen herinneren. Als het zelfbeeld van oudere 

kinderen toch nog erg beïnvloedbaar is door specifieke situaties en dus instabiel is 

verwachtte ik dat deze kinderen meer gevoelig zijn voor internaliserende problematiek. 

Bij jonge kinderen is instabiliteit dus iets normaals, terwijl dit bij oudere kinderen niet het 

geval is.  

 

Correleert instabiliteit van het zelfbeeld met cognitieve ontwikkeling en internaliserend 

probleemgedrag?  

Ik verwachtte dat kinderen naarmate ze ouder worden meer stabiliteit in hun zelfbeeld krijgen. 

Als er op latere leeftijd, waarop de instabiliteit normaal gesproken verminderd is, nog sprake 

is van instabiliteit is er meer risico op internaliserend probleemgedrag. Er zou dan dus sprake 

zijn van een hoofdeffect voor leeftijd en een interactie-effect voor instabiliteit met leeftijd.  

 

Aan de hand van de resultaten is te zien dat de jongste kinderen een grotere 

standaardafwijking vertonen dan de oudere kinderen. Dit houdt dus in dat het zelfbeeld van 

jonge kinderen minder stabiel is dan dat van de oudere kinderen. Met deze resultaten mag de 

eerste hypothese worden aangenomen. Het lijkt er dus op dat jonge kinderen, zoals Harter 

(2003) al zei, eendimensionaal denken en hierdoor nog niet een stabiele zelfbeeldscore 

kunnen geven of hebben.  

 De 2e hypothese is wat lastiger te bewijzen dan wel weerleggen. Er is wel een 

teruglopende instabiliteit met leeftijd, maar er zijn geen significante verschillen gevonden 

tussen de oudere leeftijdsgroepen. Het is dus wel zo dat de 8-jarigen stabieler zijn dan de 4- 

jarigen, maar of de 8-jarigen zijn ook stabieler zijn dan de 6-jarigen is de vraag. Hoe het 
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tussen de andere leeftijden loopt is aan de hand van deze resultaten niet te zeggen. Deze 

hypothese kan dus gedeeltelijk worden aangenomen.  

 De 3e hypothese kan half worden aangenomen. Er wordt een verband gevonden tussen 

de mate van stabiliteit van het zelfbeeld op de Fysieke Competentie schaal en internaliserende 

problematiek. Als de jongere kinderen apart worden behandeld wordt dit verband alleen 

gevonden bij de oudere kinderen. Dat wil dus zeggen dat instabiliteit inderdaad vooral bij 

oudere kinderen een verband heeft met de probleemscore. Als er per klas wordt gekeken is te 

zien dat de verbanden vooral voor de kinderen uit groep 3 opgaan. Het is dus niet zo dat de 

oudste kinderen met meer instabiliteit meer problemen hebben. Het zou natuurlijk zo kunnen 

zijn dat dit gebrek aan resultaten voor groep 4 komt door de kleinere groep kinderen uit groep 

4.  

 

De hypothese op de hoofdvraag kan slechts gedeeltelijk worden aangenomen. Het is 

inderdaad zo dat de oudere kinderen stabieler zijn in hun zelfbeeld. Als er wordt gekeken met 

leeftijd als controlerende factor worden er geen verbanden gevonden tussen instabiliteit en 

internaliserende problematiek. 

 

Het zou dus zo kunnen zijn dat 4 jarigen zoals Harter (2003) al zei eenzijdiger zijn en 

daardoor een instabieler zelfbeeld hebben. Ook zou er sprake kunnen zijn van een 

overgangsfase op 4 jarige leeftijd (Siegler, 2007), waardoor kinderen op deze leeftijd 

instabieler zijn.  

De instabiliteit van kinderen uit groep 3 die leidt tot meer problemen zou kunnen komen 

doordat deze kinderen last hebben van situationalisme en daardoor erg beïnvloedbaar zijn 

door de situatie, maar dit zelf niet in de hand hebben. Situationalisme is, zoals eerder gezegd, 

een niet adaptieve vorm van instabiliteit waarbij de persoon er weinig vertrouwen in heeft dat 

hij of zij meerdere goed gedefinieerde zelfbeelden kan oproepen. De persoon heeft namelijk 

het idee dat het gedrag wordt opgeroepen door de situatie.   

De resultaten zouden er dus op kunnen wijzen dat er inderdaad sprake is van twee soorten 

instabiliteit, namelijk functionele flexibiliteit bij kinderen van 4 jaar en  situationalisme bij 7 

jarigen (naar Paulhus, 1988 in Kernis & Goldman, 2003).  
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Beperkingen 

 

Op de  bepaalde scholen kon het onderzoek helaas niet altijd op dezelfde plek worden 

uitgevoerd. Soms vond het plaats in de gymzaal en soms in docentenkamer.  

Op één van de scholen waren er twee kinderen die niet wilden meedoen, dit waren 

twee net vier geworden jongetjes uit de kleuterklas.  

Daarnaast valt op te merken dat er maar weinig kinderen van 8 jaar waren. Er is dan 

wel geen verschil gevonden tussen de verschillende scholen, maar het zou wel zo kunnen zijn 

dat er een proefleider effect is (hier is niet naar gekeken). De kinderen hebben iedere dag 

dezelfde proefleider gezien waardoor hun zelfbeeldscore beïnvloedt zou kunnen zijn. Als een 

kind van de proefleider bijvoorbeeld het idee heft gekregen dat hij/zij het heel goed doet, kan 

dat van invloed zijn op de score de volgende dag 

Een opmerking over de PSPCSA zelf is dat bij enkele kinderen de moeder niet kookte, 

maar de vader. De één gaf een negatief antwoord, dus nee, mijn moeder kookt niet, dus die 

kookt ook niet de dingen die ik lekker vindt. De ander betrok het op de vader. Dus mijn vader 

kookt vaak/niet vaak de dingen die ik lekker vindt.  

Uit deze test kwamen niet heel veel kinderen met een echt hoge zelfbeeldinstabiliteit.  Ook 

waren er eigenlijk bijna geen kinderen die in de klinische range van de SDQ emotionele 

symptomenschaal scoorden.  

Wat positief te noemen is, was dat kinderen die meededen soms zeiden als ze gehaald 

werden: “Alweer?”. Maar eenmaal op de onderzoeksplek waren ze altijd enthousiast. Positief 

is ook dat een week later kinderen die de week ervoor erbij waren vroegen of ze niet deze 

week nog een keer mee mochten doen.  

 

 

Mogelijkheden voor vervolgonderzoek 

 

De verwachting is dat kinderen op veel meer komen bij de grid als ze een klein beetje hulp 

krijgen, misschien is dit een idee voor vervolg onderzoek. Er waren bijvoorbeeld kinderen die 

niet wisten wat er werd bedoeld met het omgekeerde. Een paar kleine voorbeelden zouden 
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hierbij kunnen helpen. Ook zou het aanduiden van bepaalde personen misschien kunnen 

helpen. Een voorbeeld: als er wordt gevraagd wat vinden grote mensen goed bij kinderen? En 

een kind weet geen antwoord dan kan de proefleider doorvragen met bijvoorbeeld wat vind de 

juf goed bij de kinderen in jouw klas en wat vinden papa en mama goed? Zo komt het dichter 

bij het kind te staan. Daarnaast wordt in de grid gevraagd of het heel erg zo is, of een beetje. 

Er was één kind die reageerde met de vraag: “Maar waarom is dat erg dan?”. Misschien is het 

beter om in het vervolg te zeggen is dat heel veel zo? Het is ook jammer dat er niet meer 

wordt gedaan met de antwoorden die de kinderen geven. Zo was er een meisje die zag wel in 

dat anderen het belangrijk vinden om samen te spelen, maar zij vond dat alleen spelen goed 

was, want dan kon je lekker spioneren. Nu is er door een gebrek aan variatie niet heel veel uit 

de factoranalyses gekomen, waardoor maar weinig kinderen een gridscore hadden en deze 

scores dan ook niet zijn meegenomen in de analyses.  

Eén item van de PSPCSA bij jonge kinderen is veters strikken. Dit is een item waarbij 

heel veel kinderen antwoorden dat ze het helemaal niet kunnen. Het is dan ook een gemis dat 

dit item ontbreekt bij de oudere kinderen, want uit ervaring blijkt dat veel kinderen uit groep 3 

ook nog geen veters kunnen strikken.  

Een ander idee voor vervolgonderzoek is om het onderzoek bij 3-jarigen uit te voeren. 

Zijn zij significant instabieler dan 4-jarigen? Of zijn 3-jarigen juist stabieler dan de kinderen 

van 4 jaar, omdat zij niet net een transitie hebben doorgemaakt naar de basisschool, maar juist 

al een tijdlang in dezelfde situatie verkeren en daarbinnen (mits op een kinderdagverblijf) ook 

de oudsten zijn.  

 Als men in vervolgonderzoek goed wil kijken naar internaliserende problematiek dan 

is het misschien een idee om bij een klinische populatie dit onderzoek te doen. Er zullen dan 

in ieder geval meer kinderen binnen de klinische range van de SDQ emotionele problemen 

scoren. Misschien dat er binnen die populatie wel een verband gevonden kan worden tussen 

zelfbeeldinstabiliteit en internaliserende problematiek.  
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Bijlage 1: brief voor de ouders  
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
De komende weken zal ondergetekende studente van de opleiding Kinder- en Jeugdpsychologie van de 
Universiteit Utrecht op de basisschool van uw kind een onderzoek doen in het kader van haar afstuderen. Dit is 
een onderzoek naar zelfwaardering bij kinderen onder begeleiding van mevrouw dr. A. Oosterwegel, 
ontwikkelingspsychologe. In dit onderzoek vragen wij ons af of kinderen tussen de 4 en 8 jaar oud al in staat zijn 
tot een stabiele zelfwaardering. Deze vraag is om verschillende redenen van belang. Het eenmalig meten van de 
zelfwaardering (zoals nu gebruikelijk is) in psychologisch diagnostisch onderzoek kan een vertekend beeld van 
de zelfwaardering van een kind geven als deze zelfwaardering nog niet stabiel is. Bij volwassenen is bekend dat 
instabiliteit van hun zelfwaardering gepaard gaat met allerlei psychologische klachten. Op dit moment is nog 
onbekend of instabiliteit in de zelfwaardering van jonge kinderen tot dezelfde klachten leidt. Door meer inzicht 
te verkrijgen in de relatie tussen zelfwaardering en klachten, hopen wij tevens een bijdrage te kunnen leveren aan 
de verbetering van de interventietechnieken op dit gebied.  
 
Om de stabiliteit van zelfwaardering te onderzoeken nemen wij op vijf achtereenvolgende dagen bij kinderen uit 
de groepen 1 t/m 4 individueel een vaak gebruikte vragenlijst af.  De eerste dag zal dit circa een half uur in 
beslag nemen.  De vier daaropvolgende dagen 10 minuten. 
 
De Agatha Snellenschool heeft medewerking aan het onderzoek toegezegd.  Door middel van deze brief vragen 
wij u om toestemming om uw kind in het onderzoek mee te laten doen.  Deelname is anoniem. De gegevens 
worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksbevindingen krijgt 
u als ouder/verzorger toegezonden. Hierin staan enkel algemene onderzoeksuitslagen, deze staan niet per kind 
apart vermeld.  
 
Wij hopen dat u bereid bent uw medewerking te verlenen. Zoudt u in dat geval bijgaand vragenlijstje en 
onderstaand antwoordstrookje in willen vullen? U kunt deze formulieren gezamenlijk voor het einde van deze 
week in bijgevoegde envelop via de leerkracht van uw kind retourneren.   
   
Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u mij op onderstaand telefoonnummer of e-mail adres bereiken.  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Irene Vogel 
 
Email: I.C.J.Vogel@students.uu.nl of a.oosterwegel@uu.nl        Mobiel Irene: 06-42721035  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Naam ouder/ verzorger :  
Naam Leerling :  Klas: 
 
Hierbij verleen ik  wel/geen*  toestemming voor mijn kind om mee te werken aan het masteronderzoek.  
    
Handtekening: Plaats, datum: 
 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Bijlage 2: Gebruikte versie SDQ 
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Bijlage 3: Gebruikte formulieren voor het invullen van de antwoorden 

van de kinderen bij de PSPCSA 
 

In deze bijlage zijn een voorbeeld te vinden. Eén voor kinderen van 4/5 jaar en één voor 

kinderen van 6/7 jaar. Beide voor jongens. De formulieren voor de jongens waren blauw en de 

formulieren voor de meisjes roze. Om een onderscheid te maken tussen jong en oud is er voor 

gekozen om voor de jonge kinderen een lichte tint te gebruiken en voor de oudere kinderen 

een donkerder (fellere) tint.  
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Hoe ik mezelf vind. 
  

Jongens van 4 en 5 jaar 
  
Ik heb hier een spelletje met plaatjes.  Het heet: welke jongen lijkt het meest op mij.  Ik zal je 
bij elk plaatje vertellen wat de jongen aan het doen is. 
  
Voorbeeld:  Deze jongen is vaak blij.  Deze jongen is vaak verdrietig.  Vertel jij nu welk van 
deze jongens het meest is zoals jij: deze jongen, die vaak blij is, of deze jongen, die vaak 
verdrietig is.  Ben jij altijd blij of soms blij?  / Ben jij altijd verdrietig of soms verdrietig? 
  
  

  vragen CC AL FC AM 

1 Puzzels leggen 1       
2 Veel vriendjes   2     
3 Schommelen     3   
4 Moeder lacht       4 
5 Beloningen op school 5       
6 Logeren   6     
7 Klimmen     7   
8 Moeder neemt je mee       8 
9 Namen van kleuren 9       
10 Vriendjes om mee te spelen   10     
11 Veters vastmaken     11   
12 Moeder kookt lievelingseten       12 
13 Tellen 13       
14 Vriendjes op school   14     
15 Huppelen     15   
16 Moeder leest voor       16 
17 Alfabet opzeggen 17       
18 Gevraagd om te spelen   18     
19 Hard rennen     19   
20 Moeder speelt met je       20 
21 Naam schrijven 21       
22 Bij vriendjes eten   22     
23 Hinkelen     23   
24 Moeder praat met jou       24 
            
  Subschaal totaal         
  Subschaal gemiddelde (totaal/6)         
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Hoe ik mezelf vind. 
  

Jongens van 6 en 7 jaar 
  
Ik heb hier een spelletje met plaatjes.  Het heet: welke jongen lijkt het meest op mij.  Ik zal je 
bij elk plaatje vertellen wat de jongen aan het doen is. 
  
Voorbeeld:  Deze jongen is vaak blij.  Deze jongen is vaak verdrietig.  Vertel jij nu welk van 
deze jongens het meest is zoals jij: deze jongen, die vaak blij is, of deze jongen, die vaak 
verdrietig is.  Ben jij altijd blij of soms blij?  / Ben jij altijd verdrietig of soms verdrietig? 
  
  

  vragen CC AL FC AM 

1 Cijfers 1       
2 Vriendjes om te spelen   2     
3 Schommelen     3   
4 Bij vriendjes eten       4 
5 Dingen op school 5       
6 Met speelgoed spelen   6     
7 Klimmen     7   
8 Moeder neemt je mee       8 
9 Lezen 9       
10 Vriendjes v. spelletjes   10     
11 Bal stuiteren     11   
12 Moeder kookt lievelingseten       12 
13 Woorden schrijven 13       
14 Vriendjes op school   14     
15 Huppelen     15   
16 Moeder leest voor       16 
17 Woorden spellen 17       
18 Gevraagd om te spelen   18     
19 Hard rennen     19   
20 Logeren       20 
21 Optelsommen maken 21       
22 Naast je zitten   22     
23 Touwtje springen     23   
24 Moeder praat met jou       24 
            
  Subschaal totaal         
  Subschaal gemiddelde (totaal/6)         
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  Bijlage 4: Hoeveel kinderen per klas per proefleider 
 
 
 

 
 
 

 Groep 1 
Jongens 

Groep 1 
Meisjes 

Groep 2 
Jongens 

Groep 2 
Meisjes 

Groep 3 
Jongens 

Groep 3 
Meisjes 

Groep 4 
Jongens 

Groep 4 
Meisjes 

Totaal Te beginnen 
met  

Irene 3 3 3 3 2 3 0 0 15 Groep 1 
Kelly 2 2 2 2 2 2 1 2 15 Groep 1 
B student 1 1 1 1 1 1 1 2 2 10 Groep 2 
B student 2 1 2 2 1 1 1 1 1 10 Groep 2 
B student 3 1 1 2 2 1 1 1 1 10 Groep 2 
B student 4 1 1 1 2 2 1 1 1 10 Groep 3 
B student 5 1 1 1 1 2 2 1 1 10 Groep 3 
B student 6 1 1 1 1 1 2 2 1 10 Groep 3 
B student 7 2 1 1 1 1 1 1 2 10 Groep 4 
B student 8 1 2 1 1 1 1 1 2 10 Groep 4 
B student 9 2 1 1 1 1 1 2 1 10 Groep 4 
Totaal 15 15 15 15 15 15 15 15 120  
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Bijlage 5: Procedurebeschrijving: 
 

In de klas 

Allereerst wordt er in de klas een kort verhaaltje verteld. Met daarin wie de onderzoeker is. 

Waarom het onderzoek wordt gedaan en wat er van de kinderen gevraagd wordt. Daarna 

wordt er voor de klas uit de twee dozen  (één met de toestemmingsformulieren voor jongens 

in die klas en één met de toestemmingsformulieren voor meisjes in die klas) het benodigde 

aantal kinderen getrokken. Deze kinderen mogen dan omstebeurt mee voor het onderzoek.  

 

In de ruimte waar de taakjes worden afgenomen 

Opnieuw stelt de proefleider zich hier voor aan het kind en praat een beetje met het kind over 

wat ze aan het doen waren in de klas en dergelijke. Ook wordt er aan het kind zelf gevraagd 

of het mee wil doen. Als het kind dit goed vindt wordt uitgelegd dat het kind meedoet onder 

een nummertje. De proefleider zegt: “Ik ga niet jouw naam bovenaan het briefje opschrijven, 

maar een nummertje. Zodat niemand straks meer weet dat de antwoorden van jou zijn. Dan is 

het geheim. Dat heeft een heel mooie naam, namelijk privacy. Zo kunnen papa en mama of de 

juf straks niet weten wat jij hebt gezegd. Zodat jij hier alles kan zeggen wat jij vindt.”. Kind 

reageert. Na deze uitleg wordt begonnen met het taakje.  

 

Hoe ik mezelf vind (de Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance); dag 

één. 

(er wordt hier, om een voorbeeld te geven, vanuit gegaan dat de proefpersoon een jongen is.). 

Er wordt tegen het kind gezegd: 

“We gaan nu met het taakje beginnen. In dit taakje gaat het erom wat jij vindt. Dus alles wat 

je zegt is goed. Is dat goed?”. 

Als het kind positief geantwoord heeft, gaat de onderzoeker als volgt verder: 

“Oké, Ik heb hier een spelletje met plaatjes. Het heet: Welke jongen lijkt het meest op mij. Ik 

zal je bij elk plaatje vertellen wat de jongen aan het doen is. We beginnen nu eerst met een 

voorbeeld. (kind reageert: “oké/ is goed”) Deze jongen is vaak blij. Deze jongen is vaak 

verdrietig. Vertel jij nu welk van deze jongens het meest is zoals jij: deze jongen die vaak blij 

is, of deze jongen die vaak verdrietig is?”.  
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Het kind reageert door één van de plaatjes aan te wijzen dan wel te zeggen wat zijn antwoord 

is.  Als reactie hierop vraagt de onderzoeker naar de nuance, dus: 

“Ben jij altijd blij of soms blij? /  Ben jij altijd verdrietig of soms verdrietig?”. 

Ook hierop reageert het kind. Daarna zegt de proefleider: 

“Goed, dit was het voorbeeld. Zullen we nu verder gaan met de echte vragen? Na ieder 

antwoord dat jij gaat geven ga ik een nummertje opschrijven. Het is belangrijk dat jij weet dat 

alle nummertjes even goed zijn. Zullen we beginnen?”. 

Er wordt gewacht op een reactie van het kind. 

 

Zo worden alle vragen langsgegaan. Lijkt het kind zich er druk te maken om de nummertjes 

dan benadrukt de onderzoeker nogmaals dat alle nummers even goed zijn en dat de 

nummertjes er alleen zijn om later nog te weten wat het kind geantwoord heeft. Mocht een 

kind geen antwoord geven en er is al geruime tijd gewacht, zegt de onderzoeker: “Het is lastig 

hè? Maar op wie lijk je net wat meer, op het jongetje dat… of op het jongetje dat…? (vraag 

invullen).” 

 

Na afloop wordt er tegen het kind gezegd dat hij/ zij het goed gedaan heeft. 

 

Hoe ik mezelf vind (PSPCSA) overige dagen 

Het kind wordt uit de klas gehaald. Ook nu wordt er even kort met het kind gepraat, 

bijvoorbeeld over wat het kind aan het doen was in de klas. Daarna zegt de onderzoeker: 

“We gaan weer hetzelfde taakje doen als gister. Weet je nog hoe het ging?”.  

Kind reageert bevestigend en geeft uitleg. Als het geen uitleg geeft of een foute zegt de 

onderzoeker: “We gaan naar plaatjes kijken waarbij ik een uitleg geef en dan moet jij zeggen 

op wie je het meeste lijkt.”. Dan zegt de onderzoeker: 

“Goed. Dan weet je vast ook nog wel dat het erom gaat wat jij vindt en dat alles wat je zegt 

goed is.”. Kind reageert bevestigend  Daarna zegt de proefleider: 

“En weet je ook nog wat het was met de cijfertjes?”. Het kind mag de uitleg geven. Komt het 

kind er niet uit, of geeft het een foute uitleg zegt de proefleider: “Ja, maar weet je ook nog dat 

ik straks na je antwoord een cijfertje op ga schrijven en dat alle cijfertjes even goed zijn?”. 
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Kind reageert met “Oh ja. Of: “Is goed.”. De proefleider zegt dan: “Oké, dan gaan we 

beginnen.”.  

 

Alle plaatjes inclusief voorbeeld worden weer afgewerkt.   

 

De repetory grid 

De onderzoeker zegt: “Kijk, vandaag gaan we nog een testje doen. Die doen we alleen 

vandaag, dan zijn we er lekker klaar mee.”. Laat het gridschema aan het kind zien: “Kijk we 

gaan dit schema invullen. Ook hierbij zijn er weer geen foute antwoorden, want het is weer 

belangrijk wat jij vindt. Soms ga ik wel even doorvragen, maar dan is het wel goed, maar dan 

kan het nog mooier. We gaan eerst deze rijen invullen (wijst de linker en rechterkant aan) en 

daarna de vakjes in het midden (wijst de vakjes in het midden aan). Zullen we beginnen? 

Kind reageert bevestigend 

“Oké, … (naam van het kind). Weet jij wat grote mensen goed vinden bij kinderen?  

Als een kind meteen ontkennend reageert wordt er geprobeerd het kind aan te moedigen door 

een opmerking te maken dat het kind even moet proberen. 

Als er een reactie is: “Oké, en weet je ook wat het omgekeerde daarvan is? 

Zo worden de drie vakjes afgewerkt. Als een kind het echt niet weet komt er een streepje in het 

vakje. Daarna wordt het kind gevraagd: 

“En weet je ook wat kinderen goed vinden bij kinderen?”  

Als ook deze vakjes gevuld zijn (eventueel met een streepje) zegt de onderzoeker: 

“Kijk, wat goed van ons, we hebben deze vakken gevuld. Nu gaan we de middelste vakjes 

invullen. Om die in te vullen ga ik de vragen stellen die hierboven staan. Als jij dan een 

antwoord hebt gegeven ga ik een cijfertje invullen, maar ook hierbij is het zo dat alle cijfertjes 

even goed zijn.  

Kind reageert bevestigend 

“Goed dan beginnen we met de eerste vraag: Op wie lijk jij het meest? Op kinderen die…. Of 

op kinderen die…?” Kind reageert. “en is dat heel erg zo, of een beetje?” Kind reageert en het 

antwoord wordt opgeschreven.  

 

Na afloop wordt tegen het kind gezegd dat hij/zij het heel goed gedaan heeft. 
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Aan het eind van de week wordt het kind nogmaals duidelijk gemaakt dat je heel erg blij bent 

met zijn/haar hulp. Een voorbeeld: 

 

Proefleider zegt: “Dat was alweer de laatste keer dat we het testje deden! Nu ga ik al jouw 

antwoorden onder jouw nummer in de computer stoppen en dan weet niemand meer dat het 

van jou is, maar ik ben wel heel erg blij met jouw antwoorden. Want nu weet ik weer iets 

beter hoe kinderen denken!”.  

 


