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De relatie tussen opvoedgedrag van ouders en het presteren op school van de adolescent: 

etnische verschillen? 

 

The present study examined the associations between parenting and adolescent school grades, 

while giving attention to ethnic differences. The relation between parenting and school grades 

were examined in two different samples of adolescents, living in the Netherlands, who 

completed questionnaires at school.  Study 1 included 314 adolescents (12-16 years old), 

mainly attending lower secondary education. Study 2 included 23 adolescents (13-15 years 

old) from Utrecht (The Netherlands), all attending secondary education. Analyses showed that 

neither Study 1 nor Study 2 found ethnic differences in the patterns of associations between 

parenting and school results. Authoritarian parenting tended to have a negative association 

with school grades and authoritative parenting was positively associated with school grades. 

The implications of these findings are discussed.  
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De opvoeding is een belangrijk aspect van de ouder-kindrelatie, het geeft aan hoe ouders met 

hun kind omgaan, hoe ze het kind benaderen en hoe de communicatie in het gezin verloopt 

(Wissink, Deković & Meijer, 2006a). Bij opvoedgedrag gaat het om een verzameling van op 

elkaar afgestemde attitudes, die samen een emotioneel klimaat creëren waarin de ouder zijn 

houdingen en gedragingen uitdrukt (Darling & Steinberg, 1993; Wissink, Deković & Meijer, 

2006b). Opvoedgedrag kan geclusterd worden in verschillende opvoedingsstijlen. Eén van 

deze stijlen is de autoritatieve opvoedingsstijl.   

Naar de beschrijving van Baumrind (1967, 1971, 1973, 1978, zoals geciteerd in 

Steinberg, Mounts, Lamborn & Dornbush, 1991) wordt een autoritatieve opvoedingsstijl 

gekenmerkt door een hoge mate van responsiviteit (sensitiviteit voor de behoeften van het 

kind en ouderlijke steun) en een hoge mate van controle (bieden van structuur, kind 

verantwoordelijkheden leren en het kind leren dat het zich aan regels moet houden). 

Autoritatieve ouders stellen duidelijke grenzen, maar hebben daarnaast ook aandacht voor de 

behoeften van het kind en stimuleren autonomie en individualiteit (Wicks-Nelson & Israel, 

2006, p. 52). Ouders die een autoritatieve opvoedingsstijl hanteren laten vaak ook enige mate 

van steunend opvoedingsgedrag zien, zoals het intentioneel aanmoedigen van individualiteit 

en vindingrijkheid door alert, steunend en inschikkend te reageren. Dit in tegenstelling tot 

ouders die autoritair opvoedgedrag laten zien, zij hechten vaak waarde aan strengheid 

(gebruik en striktheid van regels) en discipline (de mate waarin ouders disciplineren/straf 

geven) (Baumrind, 1996).   

Niet alle ouders hanteren een autoritatieve opvoedingsstijl, ouders verschillen in het 

opvoedgedrag dat zij hanteren. Kohn (1969, zoals geciteerd in Okagaki en Sternberg, 1993) 

geeft voor dit verschil de verklaring dat elementen in de sociale context van ouders invloed 

hebben op de doelen en waarden die zij willen overdragen op hun kinderen en dat deze 

waarden zorgen voor een verschil in ouderlijke vaardigheden.  

Ouders kunnen door middel van opvoedgedrag invloed uitoefenen op hun kind. Deze 

invloed kan gedurende de adolescentie afnemen (Spera, 2005). Dit kan mede verklaard 

worden doordat een kind tijdens de adolescentie naar meer autonomie streeft, waardoor de 

adolescent psychologisch gezien een grotere afstand van zijn ouders neemt (Hernandez 

Jozefowicz-Simbeni, 2008). Uit onderzoek van Glasgow, Dornbusch, Troyer, Steinberg en 

Ritter (1997) is echter gebleken dat opvoedgedrag gedurende de adolescentie wel invloed 

blijft houden op schoolprestaties. Dit kan van belang zijn aangezien de adolescentie een 

periode is waarin een kind voor unieke uitdagingen gesteld wordt welke mede academische 

problemen tot gevolg kunnen hebben (Hernandez Jozefowicz-Simbeni, 2008).  
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Het opvoedgedrag dat vaak een gunstig effect bleek te hebben op de schoolprestaties 

van adolescenten, is autoritatief opvoedgedrag (Rumberger, Ghatak, Poulas, Ritter & 

Dornbusch, 1990; Spera, 2005; Steinberg, Blatt-Eisengart & Cauffman, 2006; Steinberg, 

Lamborn, Dornbusch & Darling, 1992; Steinberg et al., 1991). Volgens Hill (1980, zoals 

geciteerd in Rumberger en collega’s, 1990) kan dit verband verklaard worden doordat een 

autoritatieve opvoedingsstijl, waarbij het kind gestimuleerd wordt actief deel te nemen aan het 

maken van keuzes, de ontwikkeling van psychosociale rijpheid stimuleert. Wanneer een kind 

in de adolescentie komt, is het voor ouders een uitdaging om de psychologische 

onafhankelijkheid van de adolescent te blijven waarborgen zonder dat de adolescent 

ongeaccepteerd gedrag vertoont. Verder is het daarbij van belang om een goede relatie te 

onderhouden zonder de ontwikkeling van de individualiteit van de adolescent te beschadigen. 

Door samen beslissingen te nemen, wordt de adolescent de mogelijkheid geboden om keuzes 

te maken en tegelijkertijd de consequenties (die ouders stellen) in beschouwing te nemen. 

Hierdoor stimuleren ouders de autonomie en leert de adolescent verantwoordelijkheid te 

nemen voor zijn daden. Dit kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van cognitieve 

vaardigheden, welke tot verhoogde schoolresultaten kunnen leiden. 

Ook Glasgow en collega’s (1997) hebben een verklaring voor het positieve verband 

tussen autoritatief opvoedgedrag en schoolprestaties. Autoritatief opvoedgedrag heeft een 

gunstige invloed op de mate waarin adolescenten positief denken over hun cognitieve 

capaciteiten. Adolescenten die autoritatief opgevoed worden zijn minder geneigd om 

prestaties aan externe oorzaken of aan een gebrek aan de eigen capaciteiten toe te schrijven 

dan adolescenten die niet autoritatief worden opgevoed. De mate waarin adolescenten positief 

denken over hun cognitieve vaardigheden staat vervolgens weer in verband met het behalen 

van hogere schoolresultaten.  

Ten slotte geeft Durkin (1995, zoals geciteerd in Spera, 2005) drie redenen waarom 

autoritatief opvoedgedrag in relatie staat met hogere schoolresultaten. Ten eerste gaat hij er 

van uit dat autoritatieve ouders sensitief zijn voor de behoeften van hun kinderen en daarmee 

een gevoel van emotionele veiligheid waarborgen dat zorgt voor een veilig gevoel en een 

gevoel van onafhankelijkheid. Ten tweede geven autoritatieve ouders hun kinderen uitleg van 

wat zij doen. Dit zorgt bij het kind voor een gevoel van bewustzijn en het begrijpen van de 

waarden, normen en doelen die ouders proberen over te dragen. Ten derde communiceren 

autoritatieve ouders veel met hun kinderen, dit zorgt voor betere vaardigheden in relaties met 

anderen en een betere aanpassing aan wisselende situaties. Deze vaardigheden helpen het kind 

in zowel het sociale als het schoolse functioneren.  
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Om het belang van de culturele achtergrond bij opvoeding uit te leggen, kan gebruik 

worden gemaakt van de theorie van Hofstede (2001, zoals geciteerd in Van Langenhove, 

2004). Hofstede gaat er van uit dat er individualistische en collectieve culturen zijn. Binnen 

individualistische culturen is men gericht op persoonlijke/individuele keuzes en doelen. 

Daarnaast is er aandacht voor onafhankelijkheid en zelfredzaamheid (Hart & Poole, 1995). 

Binnen collectieve culturen ligt de nadruk op collectieve (verbonden aan een groep) keuzes en 

doelen (Hofstede, 2001, zoals geciteerd in Van Langehove, 2004). Er wordt waarde gehecht 

aan het nakomen van plichten en gehoorzaamheid (Hart & Poole, 1995). Ook is er een 

verschil tussen individualistische en collectieve culturen met betrekking tot relaties. In 

individualistische culturen is men meer gericht op het leren kennen van anderen en zijn 

relaties veelal horizontaal; er is een sterke band tussen vrienden. Binnen collectieve culturen 

zijn relaties veelal verticaal; er is een sterke band tussen familieleden. Westerse culturen 

worden over het algemeen als individualistisch gezien, terwijl niet-westerse culturen vaak van 

collectieve aard zijn (Hart & Poole, 1995).  

Het opvoedgedrag dat ouders hanteren wordt beïnvloed door de opvattingen die zij 

hebben over opvoeding. Ouders kunnen verschillen in hun opvattingen over welke 

vaardigheden kinderen nodig hebben om het goed te doen op school, schooldoelen en welke 

opvoedvaardigheden de ontwikkeling van het kind stimuleren (Okagaki & Sternberg, 1993). 

De culturele achtergrond van ouders heeft vervolgens een belangrijke invloed op het vormen 

van deze opvattingen (Okagaki & Sternberg, 1993; Chao, 2001). 

Verschillen in opvoedgedrag tussen verschillende etnische groepen kunnen begrepen 

worden aan de hand van het ecologische model van Bronfenbrenner (1979, zoals geciteerd in 

O’Conner, 2002). Bronfenbrenner gaat ervan uit dat er invloeden zijn die dicht bij het kind 

staan, deze vormen het zogenaamde microsysteem (bijvoorbeeld opvoedgedrag), maar dat er 

ook invloeden zijn die verder van het kind af staan, het meso- en macrosysteem (bijvoorbeeld 

de cultuur, economische aspecten). Deze invloeden staan in wisselwerking met elkaar. De 

culturele achtergrond van ouders heeft dan ook invloed op het opvoedgedrag van ouders. 

Oftewel, de cultuur waarbinnen een kind en zijn/haar ouders opgroeien of in opgegroeid zijn, 

heeft invloed op de opvoeding die een kind krijgt.  

Alhoewel verondersteld wordt dat een autoritatieve opvoeding een gunstige invloed 

heeft op schoolprestaties, is uit onderzoek van Spera (2005) gebleken dat de relatie tussen 

autoritatief opvoedgedrag en hogere schoolprestaties niet in alle culturen voorkomt. 

Autoritatief opvoedgedrag staat namelijk vooral bij westerse, blanke families in verband met 

betere schoolresultaten, maar bij Aziatische, Afrikaanse en Iberische families wordt dit 
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verband niet teruggevonden (Dornbusch et al., 1987). Vanwege etnische verschillen in de 

relatie tussen opvoedgedrag en schoolresultaten, wordt verwacht dat deze verschillen ook 

binnen huidig onderzoek naar voren zullen komen (Okagaki & Sternberg, 1993).  

Uit onderzoeken van Dornbusch en collega’s (1987), Chao (2001) en Spera (2005) is 

gebleken dat autoritatief opvoedgedrag voornamelijk bij Westerse adolescenten tot hogere 

schoolresultaten leidt. Bij adolescenten afkomstig uit een etnische minderheid is er na het 

verlaten van het basisonderwijs vaker dan bij autochtone adolescenten sprake van de 

overgang naar een schoolsoort van een lager niveau. Daarnaast slagen leerlingen van een niet-

westerse afkomst, binnen alle onderscheiden schoolsoorten, minder vaak voor hun 

eindexamen dan autochtone leerlingen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2004). In 

Nederland woonden in 2008 bijna 16,5 miljoen mensen. Van deze bevolking heeft ruim 3,2 

miljoen een allochtone afkomst (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2008a). Dit betekent dat 

bijna 20% van de Nederlandse bevolking van allochtone afkomst is. Om voor alle leerlingen 

een gunstig opvoed- en onderwijsklimaat te kunnen creëren, is het van belang om bij de 

bestudering van de relatie tussen autoritatief opvoedgedrag en schoolresultaten, aandacht te 

besteden aan de invloed die etniciteit op deze relatie zou kunnen hebben.  

Onderzoeksvragen 

Binnen huidig onderzoek zullen adolescenten in Nederland met verschillende etnische 

achtergronden bestudeerd worden om een beeld te vormen van de verbanden die in Nederland 

gevonden kunnen worden. 

 Ten eerste zal onderzocht worden of er verschillen zijn in de opvoeding van 

autochtone en de opvoeding van allochtone adolescenten. Uitgaande van de theorie van 

Hofstede (2001, zoals geciteerd in Van Langehove, 2004) kan verwacht worden dat 

adolescenten binnen een Westerse cultuur, waar men meer gericht is op het individu, meer 

autoritatief worden opgevoed. 

Ook zal binnen huidig onderzoek aandacht besteed worden aan de vraag of er verschil 

is tussen allochtone en autochtone adolescenten in het presteren op school. Allochtone 

adolescenten volgen vaak onderwijs van een lager niveau dan autochtone adolescenten 

(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2004). Daarnaast slagen allochtone adolescenten minder 

vaak voor hun eindexamen dan autochtone adolescenten (Centraal Bureau voor de Statistiek, 

2004). Gebaseerd op deze gegevens wordt verwacht dat allochtone adolescenten lagere 

schoolresultaten behalen.  

Vervolgens zal geanalyseerd worden of er een verband bestaat tussen opvoedgedrag 

en schoolresultaten en of dit verband even sterk is voor allochtone en autochtone 
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adolescenten. Uit onderzoeken van Chao (2001), Dornbusch en collega’s (1987), en Spera 

(2005) is gebleken dat autoritatief opvoedgedrag voornamelijk bij Westerse adolescenten tot 

hogere schoolresultaten leidt. De verwachting is dan ook dat het verband tussen autoritatief 

opvoedgedrag en schoolresultaten sterker is voor autochtone adolescenten dan voor 

allochtone adolescenten.  

 

Binnen huidig onderzoek worden de verwachtingen getoetst binnen twee verschillende 

deelstudies. Indien gelijke verbanden gevonden worden in beide studies, wordt het 

vertrouwen in de aanwezigheid van deze verbanden vergroot. Beide studies bestuderen de 

concepten etniciteit, opvoedgedrag en schoolresultaten en maken gebruik van gelijke 

analysemethoden ten behoeve van het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Belangrijke 

verschillen tussen beide studies zijn gelegen in de afnameperiode (2006 vs. 2009) en het 

aantal respondenten (314 vs. 23). Daarnaast verschillen beide studies in het feit dat binnen 

studie 1 voornamelijk adolescenten van het VMBO hebben deelgenomen, terwijl binnen 

studie 2 adolescenten van alle schoolniveaus deel hebben genomen aan het onderzoek.  

 Huidig onderzoek kan resultaten opleveren die nuttig zijn voor onder andere de 

hulpverlening aan adolescenten en hun ouder(s). Er kan meer inzicht worden verkregen in de 

invloed die ouders kunnen hebben op de schoolresultaten van adolescenten, hierdoor kunnen 

ouders gerichter gestimuleerd worden om bepaald opvoedgedrag te hanteren. Volgens 

Jozefowicz, Colarossi, Arbreton, Eccles en Barber (2000, zoals geciteerd in Hernandez 

Jozefowicz-Simbeni, 2008) is de adolescentie een periode waarin het kind voor verschillende 

persoonlijke en gezinsgerelateerde problemen kan komen te staan welke schoolgerelateerde 

problemen tot gevolg kunnen hebben. Een kind in de adolescentie zou gebaat kunnen zijn bij 

ondersteunend opvoedgedrag. Door verschillen in opvoedgedrag tussen etnische groepen te 

identificeren, kunnen adolescenten ondersteund worden in de aanpassing aan de normen die 

de schoolsituatie aan hen stelt; verschillen tussen het micro-, meso- en macrosysteem kunnen 

op deze manier verkleind worden.   

 

Studie 1 

Methode 

Procedure en respondenten 

Binnen een onderzoek van Wissink (2006) zijn middelbare scholen in middelgrote en grote 

steden in Nederland telefonisch benaderd met de vraag of zij mee wilden werken aan een 

onderzoek naar de ontwikkeling van jonge adolescenten (voornamelijk binnen het VMBO) 
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met verschillende etnische achtergronden. Wanneer de school geïnteresseerd was in het 

onderzoek, werd een schriftelijke toelichting van het onderzoek gestuurd. Van de 37 

benaderde scholen, hebben tien scholen deelgenomen aan het onderzoek.  

 De ouders van leerlingen uit de tweede klas van de tien middelbare scholen hebben 

vervolgens een brief ontvangen met een beschrijving van het onderzoek. Hiermee konden 

ouders kenbaar maken indien zij niet wilden dat hun kind mee zou werken aan het onderzoek. 

Binnen het onderzoek is de uitval minder dan 2%. Via zelf-rapportage zijn gegevens over de 

adolescent verkregen. Deze vragenlijsten zijn afgenomen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar oud 

(tweede klas voortgezet onderwijs). 

 Uiteindelijk hebben 541 adolescenten de vragenlijsten ingevuld. Het gaat hierbij om 

319 autochtone en 222 allochtone (van voornamelijk Turkse, Marokkaanse en Surinaamse 

afkomst) adolescenten. De groep omvat 252 jongens en 286 meisjes, er waren drie missings. 

De allochtone groep bestond voor 53% uit jongens, de autochtone groep bestond voor 42% uit 

jongens. Met behulp van een Chi-kwadraattoets is vastgesteld dat de verdeling jongens-

meisjes in de verschillende etnische groepen verschilde (Chi² = 6.47; df = 1; p = .01). Om 

deze reden is de variabele ‘geslacht’ opgenomen in alle analyses.  

 

Meetinstrumenten 

Etniciteit. De etniciteit van de adolescent is gebaseerd op het geboorteland van de adolescent 

zelf en het geboorteland van zijn/haar ouders. De adolescent werd als autochtoon gezien 

indien hijzelf/zijzelf en zijn/haar ouders beiden in Nederland geboren zijn en als allochtoon 

wanneer hijzelf/zijzelf of tenminste één van de ouders buiten Nederland geboren is (Centraal 

Bureau voor de Statistiek, 1999).
1
 

Opvoedgedrag. Om opvoedgedrag te meten is gebruik gemaakt van de Parental Behavior 

Questionnaire (PBQ), ontwikkeld door Wissink en collega’s (2006b). Deze survey omvat 30 

items en meet verschillende aspecten van de ouderlijke opvoeding. Opvoedgedrag wordt 

bekeken aan de hand van de dimensies steun, autoritatieve controle en autoritaire controle 

(Wissink et al., 2006a). Steun wordt gemeten met vragen als: ‘Hoe vaak laten je ouders je 

weten dat zij je lief vinden, of dat zij van je houden?’. Om de mate van autoritatieve controle 

te meten worden vragen gesteld als: ‘Hoe vaak maken jouw ouders jou duidelijk waarom zij 

je straffen, als zij je straffen?’. Tenslotte wordt autoritaire controle gemeten door middel van 

                                                
1
 De adolescent wordt ook als allochtoon gezien indien hijzelf/zijzelf in het buitenland geboren is, terwijl beide 

ouders van Nederlandse afkomst zijn (Keij, 2000). 
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vragen als: ‘Hoe vaak krijg je straf, als je niet doet wat je ouders zeggen?’. Op al deze vragen 

kan gekozen worden uit vijf antwoordcategorieën, van nooit (score 1) tot altijd (score 5).  

Binnen deze studie blijkt de betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van de PBQ 

voldoende tot goed te zijn voor de dimensies steun (.84), autoritatieve controle (.74) en 

autoritaire controle (.82). Daarnaast is uit eerder onderzoek gebleken dat de PBQ in 

verschillende etnische groepen een voldoende valide meetinstrument is (Wissink et al.,  

2006b).  

Schoolresultaten. Het gemiddelde van de, door de adolescent gerapporteerde, rapportcijfers is 

berekend en aangeduid als GPA (Grade Point Average).  

 

Resultaten 

Etnische achtergrond en opvoeding 

Met behulp van een meerweg ANOVA is allereerst gekeken of er een significant verschil is 

tussen allochtone en autochtone adolescenten wat betreft steun, autoritaire controle en 

autoritatieve controle van ouders (zie Tabel 1). Hierbij is ook het geslacht van de adolescenten 

in de analyse betrokken. 

 Multivariate onderzoeksresultaten duidden op een effect van zowel sekse en etniciteit 

als op een interactie-effect tussen sekse en etniciteit op de opvoedingsgedrag dimensies.   

 De univariate onderzoeksresultaten laten drie significante effecten zien. Ten eerste is 

er sprake van een significant effect van etniciteit op autoritaire controle (F(1, 534) = 10.33, p 

= .00). De gemiddelden in Tabel 1 laten zien dat er bij allochtone adolescenten meer 

autoritaire controle gehanteerd wordt.  

 Ten tweede bleek sekse een significant effect te hebben op steun (F(1, 534) = 4.52, p = 

.03). De gemiddelden laten zien dat meisjes meer steun ontvangen dan jongens.   

 Ten derde is er sprake van een significant interactie-effect tussen sekse en etniciteit op 

steun (F(1, 534) = 7.14, p = .01). Het verschil tussen jongens en meisjes in het ervaren van 

steun is groter binnen de autochtone groep adolescenten (zie Tabel 1).  
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         Tabel 1 

        Gemiddelden en Standaarddeviaties voor Opvoedgedragdimensies perEtnische Groep en voor de Totale Groep 

SD 

.67 

.65 

.55 

Jongens 

M 

3.24 

2.33 

3.37 

SD 

.83 

.66 

.60 

Totaal 

 

Meisjes 

M 

3.42 

2.30 

3.31 

SD 

.68 

.59 

.55 

Jongens 

M 

3.19 

2.22 

3.37 

SD 

.77 

.66 

.57 

Meisjes 

M 

3.51 

2.24 

3.30 

SD 

.74 

.65 

.56 

Autochtonen 

Totaal 

M 

3.38 

2.31 

3.34 

SD 

.66 

.69 

.57 

Jongens 

M 

3.29 

2.44 

3.37 

SD 

.91 

.65 

.65 

Meisjes 

M 

3.25 

2.39 

3.33 

SD 

.78 

.67 

.61 

Allochtonen 

Totaal 

M 

3.27 

2.42 

3.35 

 

 

 

Steun 

Autoritaire controle 

Autoritatieve controle 
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Relatie etnische achtergrond en schoolresultaten 

Met een tweevoudige meerweg ANOVA is getoetst in hoeverre schoolresultaten verschillen 

wanneer een adolescent van allochtone dan wel autochtone afkomst is. Ook de variabele 

geslacht is hierbij weer opgenomen.  

 Uit de resultaten blijkt dat zowel sekse (F(1, 513) = .54, p = .47) als de etniciteit (F(1, 

513) = .32, p = .57) van de adolescent geen significante invloed hebben op de 

schoolresultaten. Het interactie-effect tussen sekse en etniciteit op schoolresultaten blijkt 

eveneens niet significant te zijn (F(1, 513) = 1.86, p = .17).  

Tabel 2  

Gemiddelde Schoolcijfers en Standaarddeviaties van Allochtone en Autochtone Adolescenten 

 Allochtonen Autochtonen Totaal 

 Totaal Meisjes Jongens Totaal Meisjes Jongens Meisjes Jongens 

GPA 6.83 

(.79) 

6.85 

(0.77) 

6.81 

(0.81) 

6.78 

(.71) 

6.71 

(0.72) 

6.87 

(0.69) 

6.76 

(.73) 

6.83 

(.75) 

 

Relatie opvoeding – etnische achtergrond – schoolresultaten  

Het volgende doel van dit onderzoek was het toetsen van de verbanden tussen de 

opvoedgedragdimensies en schoolresultaten en het bestuderen van eventuele etnische 

verschillen in deze verbanden. Resultaten van correlatieanalyses zijn te vinden in Tabel 3.1 en 

3.2. Hierbij zijn correlaties opgenomen tussen de verschillende vormen van opvoedgedrag en 

GPA.  

Tabel 3.1 en 3.2 laten zien dat binnen zowel de groep autochtone als de groep 

allochtone adolescenten significante correlaties zijn gevonden tussen autoritatieve controle en 

steun en tussen autoritatieve controle en autoritaire controle. Dit geeft aan dat naarmate 

ouders meer autoritatieve controle hanteren, zij ook meer steunend opvoedgedrag laten zien. 

Ditzelfde verband geldt voor de relatie tussen autoritatieve controle en autoritaire controle. De 

correlatie tussen autoritatieve controle en steun is binnen beide groepen sterker dan de 

correlatie tussen autoritatieve controle en autoritaire controle.  

Resultaten laten eveneens zien dat er binnen de allochtone groep significante, 

positieve correlaties zijn tussen steun en GPA en autoritatieve controle en GPA. De positieve 

correlatie tussen autoritatieve controle en GPA komt overeen met de verwachting 

voorafgaand aan het onderzoek; autoritatieve controle heeft een positieve invloed op GPA 

(Chao, 2001; Dornbusch et al., 1987; Spera, 2005) 
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Tabel 3.1 

Correlatieanalyse van Opvoedgedragdimensies en Gemiddeld Cijfer voor Autochtone Adolescenten 

 1 2 3 4 

Autochtonen     

    1. Steun -    

    2. Autoritaire controle -.10 -   

    3. Autoritatieve controle .48** .20** -  

    4. GPA .04 -.05 .07 - 

 

Tabel 3.2 

Correlatieanalyse van Opvoedgedragdimensies en Gemiddeld Cijfer voor Allochtone Adolescenten 

 1 2 3 4 

Allochtonen     

    1. Steun -    

    2. Autoritaire controle -.05 -   

    3. Autoritatieve controle .62** .27** -  

    4. GPA .16* -.11 .15* - 

 

Om antwoord te geven op de vraag of er significante verschillen bestaan in de verbanden 

tussen de opvoedgedragdimensies en schoolresultaten en of deze verbanden even sterk zijn 

voor autochtone en voor allochtone adolescenten, is een regressieanalyse uitgevoerd. De 

regressieanalyse is in vier stappen uitgevoerd. Stap 1 wordt gevormd door sekse. Etniciteit, 

opgenomen als tweede stap, is dummy-gecodeerd als autochtoon (code 0) versus allochtoon 

(code 1). Binnen de derde stap zijn de gecentreerde onafhankelijke variabelen (steun, 

autoritaire controle en autoritatieve controle) toegevoegd. En om na te gaan of er sprake was 

van interacties tussen de opvoedgedragdimensies en etniciteit zijn, binnen de vierde stap, 

interacties tussen de etniciteit variabele en de onafhankelijke variabelen opgenomen.  

Tabel 4 

Regressieanalyse van Sekse, Etnische Achtergrond en Opvoedgedragdimensies op Schoolresultaten 

Stappen/voorspellende variabelen  

   β β ∆R² F-change 

Stap1 Controlevariabele   .00 1.14 

  Sekse     -.047        -.047   

      

Stap2 Etniciteit      .027         .027 .00   .37 

      

Stap3 Opvoedgedrag       .03** 4.49** 

  Steun      .04         .04   

  Autoritaire controle     -.10*        -.10*   

  Autoritatieve controle      .12*         .12*   

       

Stap4 Interacties   .01  .87 

  Steun x Etniciteit          .04   

  Autoritaire controle x Etniciteit         -.06   

  Autoritatieve controle x Etniciteit          .05   

       

 

 

* p < .05  ** p < .01  *** p < .00   

* p < .05  ** p < .01  *** p < .00   

* p < .05  ** p < .01  *** p < .00   
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De resultaten van de regressieanalyse laten zien dat de interactietermen geen significante 

bijdrage leveren aan de verklaring van de schoolresultaten, dit geeft aan dat etniciteit geen 

significante moderator is in het verband tussen opvoedgedrag en schoolresultaten. Binnen de 

derde stap zijn wel significante verbanden gevonden. De resultaten laten zien dat de 

schoolresultaten in verband staan met autoritaire controle van ouders. Hoe meer autoritaire 

controle, hoe lager de schoolresultaten. Uit de analyse komt eveneens naar voren dat 

autoritatieve controle in verband staat met schoolresultaten van adolescenten. Hoe meer 

autoritatieve controle van ouders, hoe hoger de schoolresultaten. 
a
 

 

Studie 2 

Methode 

Procedure en respondenten 

In 2007 zijn alle multiculturele basisscholen in Utrecht benaderd met de vraag of zij mee 

wilden werken aan een onderzoek naar de ontwikkeling van jonge adolescenten met 

verschillende etnische achtergronden. In eerste instantie zijn deze scholen schriftelijk 

benaderd waarbij zij middels een antwoordstrook aan konden geven of zij wel / niet mee 

wilden werken aan het onderzoek. Vanwege geringe respons, zijn multiculturele basisscholen 

in de Utrechtse wijken Lombok, Kanalen-eiland, Ondiep en Overvecht telefonisch benaderd. 

Uiteindelijk hebben drie basisscholen aan het onderzoek deelgenomen.  

In 2009 zijn er via zelf-rapportage gegevens verkregen over de adolescenten. Aan de 

middelbare scholen is gevraagd of de leerling op school een vragenlijst mocht invullen. Indien 

er geen mogelijkheid was om de vragenlijst op school in te vullen, werd er een vragenlijst en 

retourenvelop naar het thuisadres van de adolescent verzonden. De betrokken respondenten 

hebben allen de vragenlijst op school ingevuld. 

Uiteindelijk hebben 23 van de 42 adolescenten in de leeftijd van 13 tot 15 jaar (tweede 

klas middelbaar onderwijs) de vragenlijsten ingevuld. Het gaat hierbij om zeven autochtone 

en zestien allochtone adolescenten. De groep respondenten bestond uit acht jongens en 

vijftien meisjes. De allochtone groep bestond uit 31% jongens, de autochtone groep bestond 

uit 43% jongens. Met behulp van een Chi-kwadraattoets is vastgesteld dat de sekseverdeling 

in de verschillende etnische groepen gelijk was (Chi² = .29; df = 1; p = .59).  

Meetinstrumenten 

Etniciteit. De adolescent heeft aangegeven in welk land hij/zij zelf geboren is en in welke 

landen zijn/haar ouder(s) geboren zijn. Daarnaast gaf de adolescent aan wat de eigen etniciteit 
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is, alsmede de etniciteit van de vader en moeder. Binnen studie 2 werd gebruik gemaakt van 

dezelfde definitie voor allochtone en autochtone afkomst als in studie 1 (p. 10). 

Opvoedgedrag. Om opvoedgedrag te meten is gebruik gemaakt van de Parental Behavior 

Questionnaire (PBQ), ontwikkeld door Wissink en collega’s (2006b). Zie studie 1 (p. 10-11) 

voor een beschrijving van de PBQ.  

In dit onderzoek bleek de betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van de PBQ  

voldoende tot goed te zijn voor de dimensies steun (.81), autoritatieve controle (.63) en 

autoritaire controle (.89). Daarnaast is uit eerder onderzoek gebleken dat de PBQ in 

verschillende etnische groepen een voldoende valide meetinstrument is (Wissink et al.,  

2006b).  

Schoolresultaten. De adolescent heeft aangegeven welke cijfers behaald zijn voor de vakken 

Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. Het gemiddelde van 

deze cijfers is berekend en aangeduid als GPA (Grade Point Average).  

 

Resultaten 

Etnische achtergrond en opvoeding 

Met behulp van een multivariate variantieanalyse is gekeken of er een significant verschil 

bestaat tussen allochtone en autochtone adolescenten wat betreft steun, autoritaire controle en 

autoritatieve controle (zie Tabel 5). Hierbij is ook het geslacht van de adolescenten in de 

analyse betrokken.  

 Multivariate onderzoeksresultaten laten zien dat zowel sekse, etniciteit als het 

interactie-effect tussen sekse en etniciteit geen significante verschillen in de 

opvoedingsdimensies teweeg brengen.  

 

Relatie etnische achtergrond en schoolresultaten 

Met een univariate variantieanalyse is getoetst in hoeverre schoolresultaten verschillen 

wanneer een adolescent van allochtone dan wel autochtone afkomst is. Ook de variabele 

geslacht is hierbij weer opgenomen. 

 Uit de resultaten komt naar voren dat er een significant interactie-effect tussen sekse 

en etniciteit bestaat op de schoolresultaten (F(1, 13) = 5.96, p = .03). De gemiddelden laten 

zien dat meisjes een hoger gemiddeld cijfer behalen in de allochtone groep en jongens een 

hoger gemiddelde behalen in de autochtone groep.  
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Tabel 5: 

Gemiddelden en Standaarddeviaties voor Opvoedgedragdimensies per Etnische Groep en voor de Totale Groep 

SD 

.56 

.67 

.46 

Jongens 

M 

3.31 

2.91 

4.05 

SD 

.71 

.60 

.39 

Totaal 

 

Meisjes 

M 

3.82 

2.35 

3.62 

SD 

.67 

.55 

.70 

Jongens 

M 

3.53 

2.33 

4.10 

SD 

.67 

.95 

.70 

Meisjes 

M 

3.35 

2.71 

3.51 

SD 

.62 

.77 

.71 

Autochtonen 

Totaal 

M 

3.43 

2.55 

3.76 

SD 

.56 

.47 

.36 

Jongens 

M 

3.18 

3.26 

4.02 

SD 

.67 

.41 

.25 

Meisjes 

M 

4.00 

2.22 

3.66 

SD 

.73 

.65 

.32 

Allochtonen 

Totaal 

M 

3.74 

2.55 

3.77 

 

 

 

Steun 

Autoritaire controle 

Autoritatieve controle 
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Tabel 6 

Gemiddelde Schoolcijfers en Standaarddeviaties van Allochtone en Autochtone Adolescenten 

 Allochtonen Autochtonen 

 Meisjes Jongens Meisjes Jongens 

GPA 7.43 

(.82) 

6.55 

(.58) 

6.43 

(.82) 

7.25 

(.35) 

  

Relatie opvoedgedrag – etnische achtergrond – schoolresultaten  

Om inzicht te krijgen in het verband tussen de opvoedgedragdimensies en schoolresultaten en 

eventuele etnische verschillen in deze verbanden is er een correlatieanalyse uitgevoerd (zie 

Tabel 7.1 en 7.2) met de verschillende opvoedgedragdimensies en GPA.  

Tabel 7.1 

Correlatieanalyse van Opvoedgedrag en Gemiddeld Cijfer voor Autochtone Adolescenten 

 1 2 3 4 

Autochtonen     

    1. Steun -    

    2. Autoritaire controle -.43 -   

    3. Autoritatieve controle .43 -.41 -  

    4. GPA .61 -.84 .49 - 

 

Tabel 7.2 

Correlatieanalyse van Opvoedgedrag en Gemiddeld Cijfer voor Allochtone Adolescenten 

 1 2 3 4 

Allochtonen     

    1. Steun -    

    2. Autoritaire controle -.42 -   

    3. Autoritatieve controle -.27 .62* -  

    4. GPA .08 -.62* -.40 - 

 

Binnen de autochtone groep adolescenten zijn er geen significante correlaties gevonden. 

Binnen de groep allochtone adolescenten, is er sprake van een significante correlatie tussen 

autoritaire en autoritatieve controle. Dit geeft aan dat naarmate ouders meer autoritaire 

controle hanteren, zij ook meer autoritatieve controle hanteren. Daarnaast laten de resultaten 

zien dat er een negatieve correlatie bestaat tussen autoritaire controle en GPA; autoritaire 

controle staat in verband met lagere schoolresultaten. 

 

 

 

 

* p < .05  ** p < .01  *** p < .00   

* p < .05  ** p < .01  *** p < .00   
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Om antwoord te geven op de vraag of er significante verschillen bestaan in de verbanden 

tussen de opvoedgedragdimensies en schoolresultaten en of deze verbanden even sterk zijn 

voor autochtone en allochtone adolescenten, is een regressieanalyse uitgevoerd. De 

regressieanalyse is in vier stappen uitgevoerd. Stap 1 wordt gevormd door sekse. Etniciteit, 

opgenomen als tweede stap, is dummy-gecodeerd als autochtoon (code 0) en allochtoon (code 

1). Binnen de derde stap zijn de gecentreerde onafhankelijke variabelen (steun, autoritaire 

controle en autoritatieve controle) toegevoegd. En om na te gaan of er sprake was van 

interacties tussen de opvoedgedragdimensies en etniciteit zijn, binnen de vierde stap, 

interacties tussen de etniciteit variabele en de onafhankelijke variabelen opgenomen.  

Tabel 8  

Regressieanalyses van Sekse, Etniciteit en Opvoedgedrag op Schoolresultaten 

Stappen/voorspellende variabelen     

   β β ∆R² F-change 

Stap1 Controlevariabele   .06  .89 

  Sekse  .24    .24   

      

Stap2 Etniciteit  .23    .23 .05  .78 

      

Stap3 Opvoedgedrag   .41 3.08 

  Steun -.19   -.19   

  Autoritaire controle -.75*   -.75*   

  Autoritatieve controle -.13   -.13   

       

Stap4 Interacties   .04  .25 

  Steun x Etniciteit  -1.55   

  Autoritaire controle x Etniciteit     .24   

  Autoritatieve controle x Etniciteit     .59   

       

 

De resultaten van de regressieanalyse laten zien dat de interactietermen geen significante 

bijdrage leveren aan de verklaring van de schoolresultaten, dit geeft aan dat etniciteit geen 

significante moderator is in het verband tussen opvoedgedrag en schoolresultaten. Binnen de 

derde stap is wel een significant verband gevonden. Alhoewel de gehele stap met de 

opvoedgedragdimensies niet significant bijdraagt aan de verklaring van de schoolcijfers, laten 

de resultaten van tabel 6 wel zien dat er een verband is tussen de schoolresultaten en 

autoritaire controle van ouders. Hoe meer autoritaire controle, hoe lager de schoolresultaten. 
a
 

 

Discussie 

De opvoeding van ouders heeft een grote invloed op het kind. Ouders geven middels de 

opvoeding onder andere waarden en normen door aan hun kind. Opvoedgedrag is mede 

bepalend voor de ontwikkeling van het kind (Wicks-Nelson & Israel, 2006, p. 52). Het doel 

van het huidige onderzoek was om de relatie tussen opvoedgedrag van ouders en behaalde 

* p < .05  ** p < .01  *** p < .00   
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schoolresultaten van adolescenten te onderzoeken. Hierbij is aandacht besteed aan etnische 

verschillen; dat wil zeggen er is onderscheid gemaakt tussen adolescenten van allochtone en 

adolescenten van autochtone afkomst. Kinderen brengen veel tijd door binnen het onderwijs; 

de schoolprestaties die zij leveren hebben invloed op hun toekomst. Het is dan ook van belang 

onderzoek te doen naar de relatie tussen opvoedgedrag en schoolresultaten.    

Resultaten van beide studies, uitgevoerd onder twee verschillende populaties 

adolescenten, laten zien dat autoritaire controle van ouders in het algemeen negatief 

samenhangt met schoolresultaten van de adolescent; hoe meer autoritaire controle wordt 

gehanteerd, hoe lager de schoolresultaten zijn. Bij autoritair opvoedgedrag vormen discipline 

en strengheid belangrijke uitgangspunten (Baumrind, 1996). Wellicht heeft autoritair 

opvoedgedrag tot gevolg dat adolescenten minder nadenken over de gevolgen van hun 

handelen en minder gestimuleerd worden zichzelf te ontwikkelen. Dit kan ook effect hebben 

op schoolresultaten; wanneer adolescenten minder nadenken over de gevolgen van hun 

handelen zijn zij wellicht ook minder geneigd zich in te zetten voor hoge schoolresultaten 

(Hill, 2001).  

Binnen studie 1 werd eveneens gevonden dat autoritatief opvoedgedrag samenhangt 

met hogere schoolresultaten. Dit komt overeen met resultaten uit eerdere onderzoeken 

(Rumberger et al., 1990; Spera, 2005; Steinberg et al., 2006; Steinberg et al., 1992; Steinberg 

et al., 1991) en kan verklaard worden aan de hand van het feit dat autoritatief opvoedgedrag 

een gunstige invloed heeft op, onder andere de schoolprestaties, van adolescenten (Durkin, 

1995, zoals geciteerd in Spera, 2005; Glasgow et al., 1997). Het verband tussen autoritatief 

opvoedgedrag en hogere schoolresultaten werd niet gevonden binnen studie 2. Dit kan 

verklaard worden door het geringe aantal respondenten.  

Verwacht werd dat er etnische verschillen zouden zijn met betrekking tot 

opvoedgedrag en schoolresultaten. Binnen beide studies zijn echter weinig significante 

etnische verschillen gevonden. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat de 

cultuurkloof tussen allochtonen en autochtonen steeds kleiner wordt. Het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (2008b) rapporteert dat de etnische verschillen in normen en opvattingen en 

gedragsmatige verschillen afnemen. Voornamelijk de tweede generatie oriënteert zich meer 

dan de eerste generatie op de Nederlandse samenleving. Wellicht dat hierdoor ook 

opvoedingsverschillen tussen allochtonen en autochtonen afnemen. 

Alle analyses binnen dit onderzoek zijn ook uitgevoerd met een controle voor het 

schoolniveau. Een reden hiervoor is het feit dat adolescenten afkomstig uit een etnische 

minderheid vaker dan autochtone adolescenten binnen een schoolsoort van lager niveau 
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terechtkomen (middelbaar onderwijs) en minder vaak slagen voor hun eindexamen (Centraal 

Bureau voor de Statistiek, 2004). De controle voor het schoolniveau bleek geen invloed te 

hebben op de resultaten. Wellicht dat ook dit verklaard kan worden door het feit dat de 

verschillen tussen allochtonen en autochtonen afnemen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 

2008b). Daarnaast hebben binnen studie 1 voornamelijk adolescenten van het VMBO en de 

MAVO deelgenomen, waardoor weinig verschillen in schoolniveau verklaard kunnen 

worden. Aan studie 2 heeft een gering aantal adolescenten deelgenomen, hetgeen ook een 

verklaring kan zijn voor het feit dat het schoolniveau geen significante invloed had.  

Met betrekking tot verschillen in opvoedgedrag, wijzen resultaten van studie 1 uit dat 

er bij allochtone adolescenten meer autoritaire controle wordt gehanteerd dan bij autochtone 

adolescenten. Dit kan verklaard worden aan de hand van de theorie van Hofstede (2001, zoals 

geciteerd in Van Langenhove, 2004). Veel allochtonen groeien op binnen een collectieve 

cultuur, binnen een dergelijke cultuur wordt veel waarde gehecht aan het nakomen van 

plichten en gehoorzaamheid. De concepten strengheid en discipline, welke de dimensie 

autoritaire controle vormen, kunnen een bijdrage leveren aan het nakomen van plichten en 

gehoorzaamheid. De dimensie autoritaire controle is wellicht minder vatbaar voor het kleiner 

worden van de verschillen tussen allochtonen en autochtonen.  

Resultaten van studie 1 wijzen eveneens uit dat meisjes meer steun ontvangen dan 

jongens. Dit kan wellicht verklaard worden door het feit dat meisjes meer gericht zijn op 

relaties en ouders hun opvoedgedrag hierop afstemmen. Binnen de huidige maatschappij 

wordt van meisjes verwacht dat zij zich emotioneel en steunend opstellen (Ptacek, Smith & 

Zanas, 1992). Verder laten de resultaten van studie 1 zien dat het verschil tussen jongens en 

meisjes in het ervaren van steun groter is binnen de autochtone groep. Meer onderzoek naar 

het verband tussen geslacht en de dimensie steun en de rol van de etnische achtergrond binnen 

dit verband is nodig om dit verband te verduidelijken. 

Gekeken naar de relatie tussen etniciteit en schoolresultaten, komt binnen studie 2 naar 

voren dat het interactie-effect tussen sekse en etniciteit een significante invloed heeft op 

schoolresultaten. Wellicht dat allochtone meisjes zich sterker bewust zijn van het feit dat zij 

veel inzet moeten tonen om sociaal-economisch gezien een gunstige positie in de 

maatschappij te verwerven en daardoor beter hun best doen op school. Uit onderzoek van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (2008b) komt naar voren dat niet-westerse allochtonen 

(allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië 

(exclusief Indonesië en Japan) of Turkije) op diverse sociaal-economische terreinen 

achterstanden hebben ten opzichte van autochtonen. De arbeidsdeelname is voornamelijk 
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onder Turkse en Marokkaanse vrouwen erg laag; nog geen veertig procent van de Turkse en 

Marokkaanse vrouwen heeft betaald werk voor tenminste twaalf uur per week. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat het percentage werkeloze vrouwen bij allochtonen hoger ligt dan bij 

autochtonen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2008b).  

Met betrekking tot de relatie tussen etniciteit en schoolresultaten komt uit studie 2 

eveneens naar voren dat jongens binnen de autochtone groep een hoger gemiddelde behalen 

dan meisjes. Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat er aan studie 2 drie 

autochtone jongens hebben deelgenomen. Hierdoor kan snel een vertekend beeld ontstaan.  

 

Huidig onderzoek kent enkele beperkingen. Een eerste beperking is het feit dat er gebruik 

gemaakt is van een cross-sectioneel onderzoek, hierdoor mogen geen conclusies over 

oorzaak-gevolg relaties getrokken worden. Ten tweede kan zich sociale wenselijkheid hebben 

voorgedaan tijdens het invullen van de vragenlijsten. Ten derde is het onbekend of er een 

representatieve steekproef getrokken is met betrekking tot de sociaal-economische 

achtergrond van de adolescenten. De sociaal-economische achtergrond zou invloed kunnen 

hebben op zowel opvoedgedrag als schoolresultaten. Kinderen afkomstig uit een lager 

sociaal-economisch milieu doubleren vaker dan kinderen uit een hoger sociaal-economisch 

milieu, zij hebben minder vaak beschikking over educatief speelgoed zoals boeken en 

computers (Wicks-Nelson & Israel, 2006, p. 64). Daarnaast streven ouders uit een lager 

sociaal-economisch milieu andere opvoedingsdoelen voor hun kinderen na dan ouders 

afkomstig uit een hoger sociaal-economisch milieu; eerstgenoemde ouders zijn sterker gericht 

op het feit dat hun kind later een baan vindt en hanteren minder vaak responsief gedrag naar 

hun kinderen toe (Evans, 2004, zoals geciteerd in Wicks-Nelson & Israel, 2006, p. 65). 

Hierdoor zijn de generalisatiemogelijkheden mogelijk beperkt. Daarnaast is het aantal 

respondenten binnen studie 2 beperkt; er hebben slechts 23 adolescenten deelgenomen aan het 

onderzoek. In feite wordt een minimaal aantal van dertig respondenten aanbevolen (Baarda & 

De Goede, 2001). Tenslotte kan het als een beperking worden gezien dat gegevens alleen 

verzameld zijn bij de adolescenten zelf en niet bij hun ouders. Steinberg en collega’s (1991) 

geven echter aan dat de wijze waarop een kind het opvoedgedrag van ouders ervaart (zoals 

ingevuld op een vragenlijst) een realistischer beeld geeft dan wanneer een ouder en kind 

geobserveerd worden.  

Middels huidig onderzoek is een duidelijker beeld ontstaan hoe in Nederland 

opvoedgedrag van ouders en schoolresultaten van adolescenten met elkaar in verband staan. 

Eveneens is meer duidelijkheid verkregen over de rol die etniciteit speelt binnen dit verband. 
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Dit onderzoek levert een aanvulling op resultaten van eerdere onderzoeken. Meerwaarde van 

dit onderzoek ligt in de opname van twee verschillende studies, met een verschil in groepen 

respondenten, waarbij gelijke meetinstrumenten werden gebruikt en gelijke analyses zijn 

toegepast. Door gebruik te maken van gelijke meetinstrumenten en gelijke analyses, is een 

optimale vergelijking tussen de twee studies tot stand gekomen. Doordat er in beide studies 

gelijke verbanden gevonden werden, wordt het vertrouwen in de aanwezigheid van deze 

verbanden vergroot.  

  

In toekomstig onderzoek zal het van grote waarde zijn om gebruik te maken van longitudinale 

gegevens, zodat er oorzaak-gevolg relaties kunnen worden getrokken. Het is momenteel 

onduidelijk op welke wijze opvoedgedrag en schoolresultaten elkaar beïnvloeden. Ook wordt 

aanbevolen in vervolgonderzoek ouderrapportages in de analyses op te nemen. Op deze wijze 

kan zicht worden gekregen op eventuele verschillen in beleving van ouders en adolescenten. 

Daarnaast zal het van meerwaarde zijn om het verband tussen opvoedgedrag en 

schoolresultaten ook te bestuderen binnen andere populaties, zoals kinderen in de 

basisschoolleeftijd en jongvolwassenen. 

Binnen de hulpverlening kan er geprofiteerd worden van de onderzoeksresultaten 

zodat een optimale afstemming van hulpvraag en hulpaanbod nagestreefd kan worden. 

Onderzoekers en professionele opvoeders kunnen ouders/opvoeders meer gericht advies 

geven ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. Huidig onderzoek schetst een duidelijk 

beeld betreffende de relatie tussen opvoedgedrag en schoolresultaten en de rol van etniciteit 

hierbinnen. Door binnen preventieve handelingen gebruik te maken van deze kennis, kan het 

succes van de leerling bevorderd worden. Het is voor ouders belangrijk om inzicht te krijgen 

in de invloed van hun opvoedgedrag op de ontwikkeling van hun kind. Door ouders 

bijvoorbeeld te stimuleren autoritatief opvoedgedrag te hanteren en autoritair opvoedgedrag af 

te remmen, kan dit een positief effect hebben op de schoolresultaten van de adolescent. 

Wanneer een hulpverlener zich bewust is van het feit dat allochtone ouders vaker autoritair 

opvoedingsgedrag hanteren dan autochtone ouders en de mogelijke achterliggende 

grondslagen voor dit verschil kennen, kan er meer gerichte hulpverlening toegepast worden. 

Door aandacht te besteden aan etnische verschillen kan eveneens meer gerichte hulp geboden 

worden aan leerlingen die tegenstrijdigheid ervaren tussen het thuis- en schoolklimaat. 

                                                
a Alle analyses zijn ook uitgevoerd met een controle voor het schoolniveau. Dit leverde overal gelijk resultaten 

op. Een uitzondering hierop is de invloed van het schoolniveau op mate waarin steun wordt gehanteerd (studie 

2). 



  

Literatuurlijst 

Baarda, D. B., & Goede, M. P. M. de (2001). Basisboek methoden en technieken. Groningen: 

 Stenfert Kroese.  

Baumrind, D. (1996). The discipline controversy revisited. Family Relations, 45, 405-414. 

Centraal Bureau voor de Statistiek (1999). Toelichting. Gevonden op 25 oktober 2008, op 

 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/_unique/_concept/default.htm?postingguid= 

 {7ADAC251-2E70-4B18-8543-643A307402D0}&concept=Allochtonen 

Centraal Bureau voor de Statistiek (2004). Allochtonen in Nederland 2004. 

 Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek 

Centraal Bureau voor de Statistiek (2008a). Bevolking; herkomstgroepering, generatie, 

 geslacht en leeftijd, 1 januari. Gevonden op 29 oktober 2008 op 

 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37325&D1=a&

 D2=0-4,136,151,214,231&D3=0&D4=0&D5=0&D6=a,!0-8&HD=080331-

 1216&HDR=G4,G2,G3,T&STB=G1,G5 

Centraal Bureau voor de Statistiek (2008b). Jaarrapport integratie 2008. Den Haag/Heerlen: 

 Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Chao, R. K. (2001). Extending research on the consequences of parenting style for Chinese 

 Americans and European Americans. Child Development, 72, 1832-1843.  

Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. 

 Psychological Bulletin, 113, 487-496. 

Dornbusch, S. M, Ritter, P. L., Leiderman, P. H., Roberts, D. F., & Fraleigh, M. J. (1987). 

 The relation of parenting style to adolescent school performance. Child 

 Development, 58, 1244-1257.  

Glasgow, K. L., Dornbusch, S. M., Troyer, L., Steinberg, L., & Ritter, P. L. (1997). 

 Parenting styles, adolescents’ attributions, and educational outcomes in nine 

 heterogeneous high schools. Child Development, 68, 507-529. 

Hart, I, & Poole, G. D. (1995). Individualism and collectivism as considerations in cross-

 cultural health research. The Journal of Social Psychology, 135, 97-99.  

Hernandez Jozefowicz-Simbeni, D. M. (2008). An ecological and developmental 

 perspective on dropout risk factors in early adolescence: Role of school social 

 workers in dropout prevention efforts. National Association of Social Workers, 30, 

 49-62. 



                                                                          Opvoedgedrag en schoolresultaten: etnische verschillen? 

 25 

Hill, N. E. (2001). Parenting and academic socialization as they relate to school readiness: 

 The roles of ethnicity and family income. Journal of Educational Psychology, 93, 

 686-697. 

Keij, I. (2000). Standaarddefinitie allochtonen. Index, 10, 24-25. Gevonden op 14 september 

 2008, op http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/26785779-AAFE-4B39-AD07-

 59F34DCD44C8/0/index1119.pdf.  

Langenhove, L. van (2004). Regional integration and the individualism/collectivism 

 dichotomy. Asia Europe Journal, 2, 95-107.  

O’Conner, T. G. (2002). Annotation: The ‘effects’ of parenting reconsidered: Findings, 

 challenges, and applications. Journal of Child Psychology and Psychiatry & Allied 

 Disciplines, 43, 555- 572.  

Okagaki, L., & Sternberg, R. J. (1993). Parental beliefs and children’s school performance. 

 Child Development, 64, 36-56.  

Ptacek, J. T., Smith, R. E., & Zanas, J. (1992). Gender, appraisal, and coping: A 

 longitudinal analysis. Journal of Personality, 60, 747-770. 

Rumberger, R. W., Ghatak, R., Poulas, G., Ritter, P. L., & Dornbusch, S. M. (1990). Family 

 influences on dropout behavior in one California high school. Sociology of 

 Education, 63, 283-299. 

Spera, C. (2005). A review of the relationship among parenting practices, parenting styles, 

 and adolescent school achievement. Educational Psychology Review, 17, 125-146.  

Steinberg, L., Blatt-Eisengart, I., & Cauffman, E. (2006). Patterns of competence and 

 adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and 

 neglectful homes: A replication in a sample of serious juvenile offenders. Journal of 

 Research on Adolescence, 16, 47-58.  

Steinberg, L., Lamborn, S. D., Dornbusch, S. M., Darling, N. (1992). Impact of parenting 

 practices on adolescent achievement: Authoritative parenting, school involvement, 

 and encouragement to succeed. Child Development, 63, 1266-1281.  

Steinberg, L., Mounts, N. S., Lamborn, S. D., & Dornbusch, S. M. (1991). Authoritative 

 parenting and adolescent adjustment across varied ecological niches. Journal of 

 Research on Adolescence, 1, 19-36.  

Wicks-Nelson, R., & Israel, A. C. (2006). Behavior disorders of childhood (pp. 52, 64, 65). 

 New Jersey: Pearson Education.  

Wissink, I. B. (2006). Parenting, friendship relations and adolescent functioning in 

 different ethnic groups. Amsterdam: SCO-Kohnstamm instituut.  



                                                                          Opvoedgedrag en schoolresultaten: etnische verschillen? 

 26 

Wissink, I. B., Deković, M., & Meijer, A. M. (2006a). Parenting behavior, quality of the 

 parent- adolescent relationship, and adolescent functioning in four ethnic groups. 

 Journal of Early Adolescence, 26, 133-159. 

Wissink, I. B., Deković, M., & Meijer, A. M. (2006b). Differences and similarities in 

 parenting behavior across ethnic groups: Adolescents’ perspective. In M. Deković, T. 

 Pels, & S. Model (Eds.), Unity and diversity in child rearing: Family life in a 

 multicultural society (pp. 245-278). Ceredigion, UK: The Edwin Mellen Press.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


