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Abstract 

Aim The aim of the present study was to investigate whether the relationship between warmth 

and conflict in the sibling relationship and social competence of preschoolers is moderated by 

the factors of negative affect; sadness and anger. Method The study included cross-sectional 

data from 977 mothers with at least two children, one of whom was between four and six 

years old (M = 4.7; SD = 0.7), 48.1% of the children were boys. The mothers completed 

online questionnaires on the quality of the sibling relationship, temperament and social 

competence of the selected child. PROCESS version 3.5 was used to examine whether 

negative affect, sadness, and anger were moderators in the association between warmth and 

conflict in the sibling relationship and social competence. Results Current research shows that 

more warmth in the sibling relationship, is associated with higher social competence. This 

association is not moderated by negative affect, anger, or sadness. In contrast, more conflict in 

the sibling relationship is associated with lower social competence. This association is 

stronger for children with higher scores on  negative affect, anger, and sadness. Conclusion 

Overall, it can be concluded that it is important to encourage warmth in sibling relationships. 

In contrast, a high degree of conflict in the sibling relationship is a risk factor for the 

development of low social competence, specifically for children who score high on negative 

affect, anger, or sadness. These findings are in line with the dual risk model. Limitations, 

implications, and recommendations for follow-up research were discussed.   
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Samenvatting  

Doel Het doel van de huidige studie was om te onderzoeken of de samenhang tussen warmte 

en conflict in de broer/zus-relatie en sociale competentie van kleuters wordt gemodereerd 

door negatief affect; verdriet en boosheid. Methode Het onderzoek bevatte cross-sectionele 

data van 977 moeders met minimaal twee kinderen, waarvan één kind tussen de vier en zes 

jaar oud (M = 4.7; SD = 0.7), 48.1 % van de kinderen was jongen. De moeders vulden online 

vragenlijsten in over de kwaliteit van de broer/zus-relatie, temperament en sociale 

competentie van hun kind. Er werd gebruikgemaakt van PROCESS versie 3.5 om te 

onderzoeken of negatief affect, verdriet en boosheid moderatoren waren in de samenhang 

tussen warmte en conflict in de broer/zus-relatie en sociale competentie. Resultaten Huidig 

onderzoek toont aan dat meer warmte in de broer/zus-relatie, samenhangt met meer sociale 

competentie. Dit verband wordt niet gemodereerd door negatief affect, boosheid of verdriet. 



Daarentegen hangt meer conflict in de broer/zus-relatie samen met minder sociale 

competentie. Deze samenhang is sterker voor kinderen met hogere scores op negatief affect, 

boosheid en verdriet. Conclusie Onze resultaten impliceren dat het belangrijk is om warmte 

in broer/zus-relaties te stimuleren. Daarentegen is meer conflict in de broer/zus-relatie een 

risicofactor voor de ontwikkeling van een lagere sociale competentie, specifiek voor kinderen 

die hoog scoren op negatief affect, boosheid of verdriet. Deze bevindingen zijn in lijn met het 

dual risk model.  Beperkingen, implicaties en aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn 

besproken.   
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Kwaliteit van de Broer/zus-relatie en Sociale Competentie van Kleuters: Moderatie door 

Negatief Affect?  

Sociale competentie is een belangrijk aspect van psychosociaal functioneren van 

kinderen en jongeren (Jones et al., 2015) en wordt gedefinieerd als het doeltreffend en gepast 

aanwezig zijn in interactie en relatie tot andere mensen (Han & Kemple, 2006). Uit onderzoek 

blijkt een significante associatie tussen gemeten sociale competentie op peuterleeftijd en 

belangrijke uitkomsten op jongvolwassen leeftijd op terreinen als onderwijs, werk, criminele 

activiteit en mentale gezondheid (Jones et al., 2015). Het is daarom van belang om te 

onderzoeken welke factoren invloed hebben op de ontwikkeling van sociale competentie.  

Een factor die samenhangt met sociale competentie is kwaliteit van de broer/zus-

relatie (Buist & Vermande, 2014), één van de meest duurzame relaties in een mensenleven 

(Noller, 2005). Broers en zussen spelen een belangrijke rol in elkaars leven en zijn door hun 

interactie zowel kameraadjes, ouders als leraren (Dunn, 1985; Dunn, 1991). Volgens het 

model van Bronfenbrenner (1979) maken broer/zus-relaties onderdeel uit van het 

microsysteem van een kind. Dit betekent dat broer/zus-relaties invloedrijk zijn in de sociale 

ontwikkeling van kinderen. Deze invloed kan zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van 

de kwaliteit van de broer/zus-relatie (Buist & Vermande, 2014). Zo toont onderzoek aan dat 

er een significante positieve relatie bestaat tussen de kwaliteit van de broer/zus-relatie en 

sociale competentie (Gamble & Yu, 2014).  

De kwaliteit van de broer/zus-relatie kan onderverdeeld worden in de dimensies 

warmte en conflict (Brody, 1998). Warmte wordt gedefinieerd als de mate van verbondenheid, 

intimiteit en kameraadschap tussen broers en zussen en conflict als de mate van vijandigheid, 

ruzie en vechten (Sanders, 2004). Onderzoek toont aan dat kinderen met een conflictueuzere 

broer/zus-relatie en weinig warmte, vaak lagere niveaus van sociale competentie rapporteren 

in de adolescentiejaren dan kinderen met een warmere broer/zus-relatie en minder conflict 

(Buist & Vermande, 2014; Kim et al., 2007). Ook toont onderzoek aan dat kinderen met een 

warmere broer/zus-relatie vaak lagere niveaus van eenzaamheid rapporteren op de 

kleuterschool, wat doet vermoeden dat zij meer sociaal competent zijn dan kinderen met een 

conflictueuzere broer/zus-relatie (Graham & Coplan, 2012).    

Een andere factor die samenhangt met sociale competentie is temperament (Rudasill & 

Konold, 2008). Temperament wordt gedefinieerd als een aangeboren mate van zelfregulatie 

en reactiviteit wat wordt beïnvloed door ervaring en erfelijkheid (Rothbart & Derryberry, 

1981). Zo beïnvloedt temperament de manier waarop een individu interacties aangaat, 

bijvoorbeeld of een kind uit zichzelf gericht is op het aangaan van contact met andere mensen 



of hierin terughoudend is. Dit kan invloed hebben op de ontwikkeling van sociale competentie 

van kinderen (Rispoli et al., 2013). 

Temperament kan onderverdeeld worden in de factoren extraversie, impulsiviteit en 

negatief affect. In huidig onderzoek wordt slechts gefocust op negatief affect. Dit wordt 

gedefinieerd als de mate van boosheid of verdriet van een kind als reactie op situaties, 

bijvoorbeeld op een teleurstelling of ruzie (Rothbart et al., 2001). Een kind met een hoge mate 

van negatief affect zou hierop met meer boosheid en/of verdriet reageren. Onderzoek toont 

aan dat peuters waarbij meer negatief affect wordt gerapporteerd, vaker minder sociaal 

competent gedrag laten zien (Lam et al., 2018; Stifter et al., 2008; Tuerk et al., 2020). Meer 

negatief affect op peuterleeftijd wordt dan ook geassocieerd met minder sociale competentie 

op de kleuterschool (Rispoli et al., 2013).  

Behalve een direct effect op sociale competentie, zijn er ook aanwijzingen dat negatief 

affect een indirect effect heeft op sociale competentie. Zo kunnen kinderen met een gevoelig 

temperament meer kans hebben op het ontwikkelen van negatieve uitkomsten bij negatieve 

omgevingsinvloeden volgens het dual risk model (Slagt et al., 2016). In huidig onderzoek zou 

dit betekenen dat kinderen met een conflictueuzere broer/zus-relatie en meer negatief affect, 

een grotere kans hebben op ontwikkelen van een lagere sociale competentie (Morgan et al., 

2012). Daarentegen stelt het dual risk model ook dat alle kinderen hetzelfde zullen 

functioneren bij positieve omgevingsinvloeden, onafhankelijk van het temperament van een 

kind (Slagt et al., 2016). Dit zou betekenen dat kinderen zich hetzelfde zullen ontwikkelen bij 

een warmere broer/zus-relatie, onafhankelijk van de mate van negatief affect.   

In de onderzoeken van Morgan et al. (2012) en Buist et al. (2021) over broer/zus-

relaties is het dual risk model toegepast. De resultaten van het onderzoek van Morgan et al. 

(2012) ondersteunen het model en laten zien dat negatief affect een moderator is in de 

samenhang tussen conflict in de broer/zus-relatie en sociale competentie. Zo is gevonden dat 

de samenhang tussen conflict in de broer/zus-relatie en sociale competentie sterker is voor 

kinderen die hoog scoren op negatief affect dan voor kinderen die laag scoren op negatief 

affect. Daarentegen was negatief affect geen moderator in de samenhang tussen warmte en 

sociale competentie. Wat betekent dat alle kinderen hetzelfde zullen functioneren bij een 

positieve omgeving, in dit geval een warmere broer/zus-relatie.    

Daarentegen ondersteunen de resultaten van het onderzoek van Buist et al. (2021) het 

dual risk model niet. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat negatief affect geen significante 

moderator is in de samenhang tussen warmte en conflict in de broer/zus-relatie en sociale 

competentie van kleuters. Deze verschillende uitkomsten van beide onderzoeken kunnen 



mogelijk verklaard worden doordat negatief affect in beide onderzoeken verschillend is 

geoperationaliseerd. Zo wordt in het onderzoek van Morgan et al. (2012) met name gekeken 

naar verdriet en in het onderzoek van Buist et al. (2021) zowel naar verdriet als boosheid.    

Volgens Rothbart et al. (2001) bestaat negatief affect uit zowel boosheid als verdriet, 

twee zeer uiteenlopende emoties. Zo worden deze emoties gemedieerd door verschillende 

gebieden van het limbisch systeem. Bij boosheid is er met name sprake van activiteit in de 

amygdala en bij verdriet in de hippocampus (Henry, 1986). Het gebruik van deze 

uiteenlopende emoties binnen één concept heeft mogelijk invloed op de uitkomsten van 

onderzoeken doordat bijvoorbeeld een meetinstrument meer boosheid uitvraagt dan verdriet. 

Dit maakt ook duidelijk dat het van belang is om te onderzoeken of boosheid en verdriet 

afzonderlijk van elkaar moderatoren zijn in de samenhang tussen de kwaliteit van de 

broer/zus-relatie en sociale competentie. Dit zou meer inzicht kunnen geven in de 

temperamentsfactoren die wel of niet een risicofactor vormen voor de ontwikkeling van een 

lage sociale competentie bij kleuters. Kennis hierover is van belang, gezien de eerder 

aangetoonde associatie tussen sociale competentie in de kindertijd en belangrijke uitkomsten 

op jongvolwassen leeftijd (Jones et al., 2015) .  

De onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: In hoeverre is warmte en conflict in de 

broer/zus-relatie gerelateerd aan sociale competentie van kleuters en wordt dit gemodereerd 

door factoren van negatief affect?’. Deze vraag wordt beantwoord door middel van twee 

onderzoeksvragen. De eerste vraag luidt als volgt: ‘Zijn warmte en conflict in de broer/zus-

relatie gerelateerd aan sociale competentie van kleuters?’. Er wordt verwacht dat wanneer er 

meer warmte is in een broer/zus-relatie, er sprake is van meer sociale competentie. Wanneer 

een broer/zus-relatie meer conflict bevat, wordt verwacht dat er sprake is van minder sociale 

competentie (Buist & Vermande 2014; Kim et al., 2007).  

 De tweede vraag is: ‘Wordt de samenhang tussen warmte en conflict in de broer/zus-

relatie en sociale competentie gemodereerd door (de verschillende factoren van) negatief 

affect?’. Allereerst wordt verwacht dat de samenhang tussen warmte in de broer/zus-relatie en 

sociale competentie van kleuters niet gemodereerd wordt door zowel negatief affect, als 

boosheid en verdriet (Buist et al., 2021; Morgan et al., 2012). Hiermee wordt verwacht dat 

sociale competentie niet anders is voor kinderen met meer of minder negatief affect, boosheid 

of verdriet, wanneer zij een warmere broer/zus-relatie hebben.     

Daarnaast wordt er gekeken naar conflict in de broer/zus-relatie en sociale 

competentie. Op basis van de tegenstrijdige bevindingen kan er geen hypothese worden 

opgesteld over een modererend effect van negatief affect in de samenhang tussen conflict in 



de broer/zus-relatie en sociale competentie. Daarentegen wordt verwacht dat er een 

modererend effect wordt gevonden voor verdriet in de samenhang tussen conflict in de 

broer/zus-relatie en sociale competentie. In eerder onderzoek waarin er met name naar 

verdriet is gekeken voor het concept negatief affect is namelijk een modererend effect 

gevonden voor negatief affect (Morgan et al., 2012). Specifiek wordt verwacht dat het 

negatieve verband tussen conflict in de broer/zus-relatie en sociale competentie sterker is voor 

kinderen met meer verdriet dan voor kinderen met minder verdriet. Omdat er nog geen 

onderzoek is gedaan naar het effect van boosheid op de samenhang tussen conflict in de 

broer/zus-relatie en sociale competentie van kleuters, is onduidelijk wat er voor boosheid 

wordt verwacht in huidig onderzoek.     

Methode      

Steekproef  

De steekproef bestaat uit 977 moeders met minimaal twee kinderen, waarvan tenminste één 

kind in de leeftijd van 4 tot 6 jaar (M = 4.7; SD = 0.7), waarover in dit onderzoek wordt 

gerapporteerd. Deze kinderen worden verder aangeduid als de deelnemende kinderen. 48,1% 

van de deelnemende kinderen is jongen. De gemiddelde leeftijd van de broer(tjes)/zus(jes) is 

4.7 jaar (SD = 3.1; range 0-18 jaar). Het gemiddelde leeftijdsverschil tussen de deelnemende 

kinderen en de broer(tjes)/zus(jes) is 2.7 jaar (SD = 1.4; range 0-14 jaar). 52.1% van de 

deelnemende kinderen is ouder dan hun broertje(s)/zusje(s). 59.8% van de kinderen had 1 

broer(tje)/zus(je), 30.6% had twee broer(tjes)/zus(jes)en 9.6% had drie of meer 

broer(tjes)/zus(jes). De deelnemende kinderen en hun broer(tjes) en zus(jes) waren qua 

geslacht gelijk verdeeld. Zo waren er 228 kinderen die beide jongen waren (23.3%), 251 

kinderen die beide zusjes waren (25.7%) en 489 kinderen waarvan er 1 jongen was en 1 

meisje (51%). 98.1% van de deelnemende moeders had een Nederlandse nationaliteit.  

 

Procedure  

Huidig onderzoek is onderdeel van het Kleuterproject, wat gericht is op sociale relaties en 

psychosociaal functioneren van kleuters. Hiervoor werd cross-sectionele data verzameld bij 

zowel vaders als moeders door middel van vragenlijsten. De deelnemende ouders zijn 

geworven door middel van een gemakssteekproef op scholen, naschoolse opvang, 

kinderopvang en via de persoonlijke netwerken van de onderzoekers. De ouders kregen een 

brief met informatie over het onderzoek, wat er van hen werd verwacht bij het invullen van de 

vragenlijst en het belang van het onderzoek. Voor het verspreiden van de brieven hebben de 



onderzoekers toestemming gekregen van de verantwoordelijke medewerkers van de 

benaderde instellingen.   

Bij de start van de online vragenlijst dienden de ouders informed consent te geven 

voor het gebruik van hun (geanonimiseerde) gegevens voor dit onderzoek. Vervolgens 

konden zij vijf vragenlijsten invullen over hun kind in de kleuterleeftijd. Echter wordt in 

huidig onderzoek slechts gekeken naar data afkomstig van drie vragenlijsten, gericht op de 

kwaliteit van de broer/zus-relatie, negatief affect en sociale competentie. Daarnaast wordt 

alleen data afkomstig van moeders gebruikt, omdat er meer moeders (N=977) hebben 

deelgenomen dan vaders (N=348).  

Om als student een thesis over het onderzoek te mogen schrijven is het onderzoek 

ethisch getoetst door de Facultaire Ethische Toetsingscommissie (FETC) van de faculteit 

Sociale Wetenschappen van Universiteit Utrecht. Er is echter geen toestemming gevraagd 

voor het algehele project, omdat dat bij de start van het project destijds niet een vereiste was. 

 

Meetinstrumenten  

Kwaliteit van de broer/zus-relatie  

Voor het meten van de kwaliteit van de broer/zus-relatie is de Parent Report of Early SIBling 

relationship quality (PRE-SIB) (Buist, 2012) afgenomen. Deze is gebaseerd op de Sibling 

Relationship Questionnaire (SRQ) (Buhrmeister & Furman, 1990) en de Sibling Inventory of 

Behavior (SIB) (Volling & Blandon, 2003). In huidig onderzoek zijn de schalen warmte (12 

items) en conflict (9 items) afgenomen, waarbij gekozen kon worden uit 6 antwoordopties 

variërend van ‘1= nooit/niet’ tot ‘6= extreem vaak/extreem veel’. Een voorbeelditem van 

warmte is ‘Mijn kind houdt van deze broer/zus’ en van conflict ‘Mijn kind scheldt deze 

broer/zus uit’. De schaal warmte heeft een Cronbach’s α .91 en de schaal conflict een 

Cronbach’s α van .86. Om de schaalscores te berekenen is het gemiddelde berekend van de bij 

de schaal behorende items.   

Negatief affect 

Voor het meten van negatief affect is de Children’s Behavior Questionnaire – Very Short 

Form (CBQ-VSF) afgenomen (Rothbart et al., 2001). In huidig onderzoek is alleen de schaal 

negatief affect (8 items) meegenomen, waarbij gekozen kon worden uit 7 antwoordopties, 

variërend van ‘1= Helemaal niet van toepassing’ tot ‘7= Volledig van toepassing’. Een 

voorbeelditem voor boosheid is ‘Raakt erg gefrustreerd wanneer iemand hem/haar belemmert 

in wat hij/zij wil doen’ en voor verdriet is ‘Wordt droevig als gezinsplannetjes niet uitkomen’. 



De betrouwbaarheidsanalyse toont aan dat de schaal negatief affect een Cronbach’s α heeft 

van .75, in eerder onderzoek bleek dit een Cronbach’s α van .72 (Putnam & Rothbart, 2006).  

Om negatief affect op te delen in de factoren boosheid en verdriet, zijn de vragen van 

de totale schaal op basis van inhoud ingedeeld in boosheid en verdriet. Hieruit bleek dat de 

factor boosheid bestaat uit 3 items, een voorbeeld hiervan is ‘Als hij/zij boos is, duurt dat 

meestal tien minuten of langer’. De factor verdriet bestaat uit 5 items, een voorbeeld hiervan 

is ‘lijkt terneergeslagen wanneer hij/zij iets niet kan’. De betrouwbaarheidsanalyse toont aan 

dat de factor boosheid een Cronbach’s α heeft van .62 en de factor verdriet een Cronbach’s α 

van .63. Zowel de totale schaal als de afzonderlijke schalen kunnen als betrouwbaar worden 

gezien.  

Sociale competentie 

Voor het meten van sociale competentie is een deel van de de Social Competence and 

Behavior Evaluation-30-parent (SCBE-30) afgenomen (LaFreniere & Dumas, 1996). Het deel 

van de vragenlijst dat is gebruikt bevat 10 vragen met ieder 6 antwoordopties, variërend van 

‘1= Nooit’ tot ‘6= Altijd’. Een voorbeeld item is ‘Werkt samen met andere kinderen’. De 

gehele vragenlijst heeft een Cronbach’s α tussen 0.73 en 0.82 (Kotler & McMahon, 2002). De 

betrouwbaarheidsanalyse toont aan dat de 10 vragen die zijn gebruikt in huidig onderzoek 

samen een Cronbach’s α hebben van 0.82. Om de schaalscore te berekenen is het gemiddelde 

berekend van de bij de schaal behorende items.   

 

  



Resultaten 

Beschrijvende statistieken  

De verschillende vragenlijsten zijn door 977 participanten ingevuld. Zie Tabel 1 voor de 

beschrijvende statistieken van alle variabelen die zijn gebruikt in huidig onderzoek.    

  

Tabel 1.  

Beschrijvende Statistieken van Alle Gebruikte Variabelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot. Min. = minimaal, Max. = maximaal.  

 

Onderzoeksvraag 1: Is de kwaliteit van de broer/zus-relatie gerelateerd aan sociale 

competentie van kleuters?  

Om te testen of de kwaliteit van de broer/zus-relatie gerelateerd is aan de sociale 

competentie van kleuters is er gebruikgemaakt van de Pearson product-moment 

correlatiecoëfficiënt. Allereerst zijn de assumpties gecontroleerd. Er is voldaan aan de 

assumpties van lineariteit, homoscedasticiteit en normaliteit. De resultaten zijn weergegeven 

in Tabel 2. 

Uit de resultaten is gebleken dat er sprake is van een significante positieve relatie tussen 

warmte en sociale competentie. Dit betekent dat kinderen met een warmere broer/zus-relatie 

waarschijnlijk hoger zullen scoren op sociale competentie dan kinderen met een minder 

warme broer/zus-relatie. Daarnaast is er sprake van een significante negatieve relatie tussen 

conflict en sociale competentie. Dit betekent dat kinderen met een conflictueuzere broer/zus-

relatie waarschijnlijk lager scoren op sociale competentie dan kinderen met een minder 

conflictueuze broer/zus-relatie.   

 

 

  

Variabele N M SD Min. Max. 

Warmte  977 4.31 0.62 1.00 5.92 

Conflict 977 2.69 0.65 1.00 5.11 

Negatief affect  977 3.59 0.97 1.00 6.38 

Boosheid  977 3.58 1.18 1.00 7.00 

Verdriet  977 3.59 1.05 1.00 7.00 

Sociale competentie  977 4.25 0.57 1.00 6.00 



Tabel 2.  

Resultaten Pearson Product-Moment Correlatiecoëfficiënt (N=977).  

Variabele 1 2 3 4 5 6 

1. Warmte  -       

2. Conflict  -.08* -      

3. Boosheid   -.08* .34*** -     

4. Verdriet  .07* .29*** .55*** -    

5. Negatief affect  .02 .35*** .83*** .92*** -   

6. Sociale competentie  .45*** -.08** -.16*** -.04 -.10** -  

  *p < .05. **p < .01. ***p<.001. 

     

Onderzoeksvraag 2: Wordt de samenhang tussen warmte en conflict in de broer/zus-

relatie en sociale competentie gemodereerd door (de factoren van) negatief affect?  

Om een antwoord te krijgen op de vraag of de samenhang tussen de kwaliteit van de 

broer/zus-relatie en sociale competentie wordt gemodereerd door (de factoren van) negatief 

affect zijn er zes moderatie-analyses uitgevoerd door middel van PROCESS versie 3.5 

(Hayes, 2013). De analyses werden uitgevoerd voor de moderatoren negatief affect, verdriet 

en boosheid in de samenhang tussen conflict en warmte in de broer/zus-relatie en sociale 

competentie. Conflict en warmte waren hierbij de onafhankelijke variabelen en sociale 

competentie de afhankelijke variabele.  

Voordat de analyses werden uitgevoerd zijn alle assumpties gecheckt, deze waren niet 

geschonden. Zo was er geen sprake van multicollineariteit, waren de residuen normaal 

verdeeld en ongecorreleerd en was er sprake van homoscedasticiteit. Wel leek er sprake te 

zijn van uitschieters, maar wanneer er naar de uitkomsten van Cook’s Distance werd gekeken 

waren dit geen invloedrijke respondenten. Daarmee is ook de assumptie van afwezigheid van 

uitschieters niet geschonden.  

In Tabel 3, waar alle resultaten van de moderatie analyses te vinden zijn, is te zien dat 

er een significant interactie-effect is gevonden voor conflict en negatief effect (model 2). 

Wanneer er op negatief affect laag (B=0.03, 95%BI [-0.05, 0.11], t=0.71, p=.48) of 

middelmatig (B=-0.04, 95%BI [-0.10, 0.02], t=-1.31, p=.19) wordt gescoord, is er geen 

significante relatie tussen conflict en sociale competentie. Echter, wanneer negatief affect 

hoog is, is er sprake van een significant negatieve relatie tussen conflict en sociale 

competentie (B=-0.11, 95%BI [-0.18, -0.04], t=-2.97, p<.01). Dit betekent dat alleen bij 



kinderen die volgens hun moeder veel negatieve emoties laten zien veel conflict met broertjes 

en zusjes significant samenhangt met minder sociale competentie.  

Tabel 3.  

Resultaten Multipele Regressie Analyse Negatief Affect, Boosheid en Verdriet.   

Variabele B [95% BI] t R2 F ΔR2 

Model 1   .21*** 87.35***  

   Warmte   0.41 [0.36, 0.47]*** 15.52    

   Negatief affect   -0.06 [-0.09, 0.29]*** -3.67    

   Warmte x negatief affect   -0.04 [-0.08, 0.01] -1.66  2.74 <.01 

Model 2    .02*** 6.58***  

   Conflict  -0.04 [-0.10, 0.02] -1.31    

   Negatief affect -0.05[0.09, -0.01]* 2.03    

   Conflict x negatief affect  -0.07 [-0.12, -0.02]**  -2.78  7.74*** <.01** 

Model 3   .22*** 90.14***  

   Warmte   0.41 [0.35, 0.46]*** 15.29    

   boosheid   -0.06 [-0.09, -0.03]*** -4.46    

   Warmte x boosheid    -0.04 [-0.07, 0.00] -1.86  3.46 <.01 

Model 4    .04*** 12.06***  

   Conflict  -0.02 [-0.08, 0.04] -0.61    

   boosheid -0.07 [-0.10, -0.04]*** -4.44    

   Conflict x boosheid   -0.07 [-0.11, -0.03]**  -3.13  9.81** <.01** 

Model 5   .21*** 83.92***  

   Warmte   0.42 [0.36, 0.47]*** 15.46    

   verdriet   -0.04 [-0.07, -0.01]* -2.40    

   Warmte x verdriet    -0.03 [-0.07, 0.01] -1.34  1.82 <.01 

Model 6    .01* 3.67*  

   Conflict  -0.07 [-0.12, -0.01]* -2.21    

   Verdriet  -0.01[-0.04, 0.03] -0.38    

   Conflict x verdriet    -0.05 [-0.10, 0.00]*  -2.00  3.99* <.01* 

Noot. N = 977. Afhankelijke variabele: Sociale competentie. BI = Betrouwbaarheidsinterval.   

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

 

Daarnaast is het interactie-effect conflict en boosheid significant gebleken (model 4). 

Wanneer er laag (B=0.06, 95%BI [-0.02, 0.14], t=1.48, t=.14) en middelmatig (B=-0.02, 



95%BI [-0.08, 0.04], t=-0.61, p=.54) wordt gescoord op boosheid, is er geen sprake van een 

significante relatie tussen conflict en sociale competentie. Daarentegen is er wel een 

significante negatieve relatie gevonden tussen conflict en sociale competentie wanneer er 

hoog wordt gescoord op boosheid (B=-0.10, 95%BI [-0.17, -0.03], t=-2.67, p<.01). Dit 

betekent dat alleen bij kinderen die volgens hun moeder veel boosheid laten zien veel conflict 

met broertjes en zusjes significant samenhangt met minder sociale competentie.  

Ook is er een significant interactie-effect gevonden voor conflict en verdriet (model 6). 

Wanneer er laag wordt gescoord op verdriet, is er geen sprake van een significante relatie 

tussen conflict en sociale competentie (B=-0.01, 95%BI [-0.09, 0.07], t=-0.36, p=.72). 

Daarentegen is er wel een significant negatieve relatie gevonden tussen conflict en sociale 

competentie wanneer er middelmatig (B=-0.07, 95%BI [-0.12, 0.01], t=-2.21, p<.05) en hoog 

wordt gescoord op verdriet (B=-0.12, 95%BI [-0.19, -0.04], t=-3.13, p<.01). Dit betekent dat 

alleen bij kinderen die volgens hun moeder middelmatig tot veel verdriet laten zien veel 

conflict met broertjes en zusjes significant samenhangt met minder sociale competentie.  

Daarentegen blijkt er bij de overige moderatie-analyses geen sprake van significante 

interactie-effecten (model 1,3 en 5). Dit betekent dat het effect van warmte op sociale 

competentie niet gemodereerd wordt door (de factoren van) negatief affect. Voor alle 

kinderen geldt dus dat meer warmte in de broer/zus-relatie samenhangt met meer sociale 

competentie.   

 

Discussie 

De onderzoeksvraag in huidig onderzoek luidde als volgt: ‘In hoeverre is warmte en conflict 

in de broer/zus-relatie gerelateerd aan sociale competentie van kleuters en wordt dit 

gemodereerd door factoren van negatief affect?’. Hieruit zijn twee onderzoeksvragen 

voortgevloeid. Allereerst werd onderzocht of de kwaliteit van de broer/zus-relatie gerelateerd 

was aan sociale competentie van kleuters. De huidige studie toont aan dat kinderen met een 

warmere broer/zus-relatie waarschijnlijk hoger zullen scoren op sociale competentie dan 

kinderen met een minder warme broer/zus-relatie. Hiermee wordt de hypothese bevestigd dat 

wanneer een broer/zus-relatie meer warmte bevat, er sprake is van meer sociale competentie 

(Graham & Caplan, 2012; Buist & Vermande, 2014; Kim et al., 2007). Een verklaring 

hiervoor kan zijn dat er in een warmere broer/zus-relatie waarschijnlijk sprake is van meer 

kameraadschap tussen broers en zussen, waardoor ze leren hoe ze op een positieve manier 

kunnen omgaan met andere kinderen.     



Daarnaast is gevonden dat kinderen met een conflictueuzere broer/zus-relatie 

waarschijnlijk minder sociaal competent zijn dan kinderen met een minder conflictueuze 

broer/zus-relatie. Hiermee wordt ook de hypothese op basis van bestaand onderzoek bevestigd 

(Buist & Vermande, 2014; Kim et al., 2007). Een verklaring hiervoor kan zijn dat er in een 

conflictueuzere broer/zus-relatie sprake is van meer stress. Vanuit het Family Stress Model is 

bekend dat stress in het gezin een negatieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van 

kinderen (Conger et al., 2010). Hoewel het Family Stress Model zich met name focust op 

stressoren buiten het gezin, zou dit mogelijk ook kunnen gelden voor stress afkomstig uit 

factoren binnen het gezin zoals de broer/zus-relatie.  

Ten tweede is onderzocht of de samenhang tussen de kwaliteit van de broer/zus-relatie en 

sociale competentie gemodereerd wordt door (de factoren van) negatief affect. In huidig 

onderzoek is gevonden dat voor alle kinderen, ongeacht het temperament, geldt dat wanneer 

er sprake is van meer warmte in de broer/zus-relatie, dit samenhangt met meer sociale 

competentie. Dit sluit aan bij de resultaten uit de onderzoeken van Buist et al. (2021) en 

Morgan et al. (2012). Een mogelijke verklaring voor dit resultaat is dat kinderen met een 

warmere broer/zus-relatie sociaal competente rolmodellen hebben waar ze van kunnen leren. 

Mogelijk zou dit een gevoelig temperament kunnen compenseren, waardoor zij hun sociale 

competentie net zo ontwikkelen als kinderen zonder een gevoelig temperament. Dit sluit ook 

aan op het dual risk model, dat stelt dat kinderen met een gevoelig temperament hetzelfde 

zullen functioneren als kinderen zonder gevoelig temperament wanneer ze in een positieve 

omgeving opgroeien (Slagt et al., 2016). 

Daarnaast zijn in huidig onderzoek modererende effecten gevonden voor negatief affect, 

verdriet en boosheid in de samenhang tussen conflict in de broer/zus-relatie en sociale 

competentie. Zo is gevonden dat bij kinderen die volgens hun moeder een hoge mate van 

negatief affect, boosheid of verdriet laten zien en tegelijkertijd veel conflict hebben in de 

broer/zus-relatie, er waarschijnlijk sprake is van een lagere sociale competentie. Bij kinderen 

met minder negatief affect, verdriet of boosheid, hangt conflict met broertjes en zusjes niet 

significant samen met minder sociale competentie. Een verklaring hiervoor kan zijn dat 

kinderen die een gevoelig temperament hebben, in dit geval hoog scoren op negatief affect, 

verdriet of boosheid, minder goed in staat zijn om een negatieve omgeving te compenseren 

dan kinderen die geen gevoelig temperament hebben. Deze resultaten sluiten ook aan bij het 

dual risk model, wat stelt dat kinderen met een gevoelig temperament een negatievere 

uitkomst zullen ervaren van negatieve omgevingsinvloeden dan kinderen zonder gevoelig 

temperament (Slagt et al., 2016).  



De gevonden modererende effecten van negatief affect en verdriet sluiten aan bij de 

resultaten uit het onderzoek van Morgan et al. (2016). Daarentegen spreekt het gevonden 

modererende effect van negatief affect het onderzoek van Buist et al. (2021) tegen, waarin 

negatief affect geen significante moderator was. Een mogelijke verklaring is dat er in het 

onderzoek van Buist et al. (2021) meerdere variabelen zijn toegevoegd aan dezelfde analyse 

waardoor het effect van negatief affect is weggevallen.   

Een sterkte van huidig onderzoek is dat er gebruik is gemaakt van een grote 

onderzoeksgroep, waarin jongens en meisjes nagenoeg gelijk waren vertegenwoordigd. Dit 

maakt dat de resultaten waarschijnlijk representatief zijn voor zowel jongens als meisjes. Ook 

is een sterkte dat er zowel kinderen zijn meegenomen in het onderzoek met één broer/zus als 

kinderen met meerdere broers/zussen. Dit maakt dat de resultaten voor veel verschillende 

kinderen representatief zijn. Een andere sterkte van huidig onderzoek is dat er niet alleen naar 

negatief affect is gekeken, maar ook naar de factoren hiervan. Dit is vernieuwend ten opzichte 

van voorgaand onderzoek, waarin dit onderscheid niet is gemaakt.   

Daarentegen heeft huidig onderzoek ook beperkingen. Zo is een beperking dat er alleen 

gebruik is gemaakt van data afkomstig van vragenlijsten die per kind zijn ingevuld door één 

informant, namelijk moeder. Voor vervolgonderzoek wordt daarom aangeraden om gebruik te 

maken van meerdere informanten, zoals naast de data van moeders ook de data van vaders. 

Omdat vaders een steeds actievere en grotere rol in nemen in de socialisatie van kinderen, zou 

het namelijk informatief kunnen zijn om ook vaderrapportages mee te nemen in het onderzoek 

(Hallers-Haalboom et al., 2014). In huidig onderzoek is ervoor gekozen om dat niet te doen, 

omdat de steekproefgrootte van vaders en moeders sterk verschilden. Bovendien zijn er 

aanwijzingen dat moeders betrouwbare informatie kunnen geven doordat zij meestal de 

meeste zorg dragen voor de kinderen. Daardoor hebben zij waarschijnlijk een beter beeld van 

het temperament en de sociale competentie van hun kinderen (Hallers-Haalboom et al., 2014). 

Daarnaast wordt geadviseerd om naast de vragenlijsten ook gebruik te maken van observaties, 

omdat onderzoekers beter in staat zijn om gedrag van kinderen objectiever te bekijken dan 

ouders over hun kinderen. Tegelijkertijd hebben ouders door hun dagelijkse interactie kennis 

over hun kinderen die onderzoekers niet hebben. Voor vervolgonderzoek is het dus 

informatief om zowel vragenlijsten als observaties te gebruiken (Simons & Conger, 2007).   

Ook wordt voor vervolgonderzoek aangeraden om een klinische onderzoeksgroep te 

selecteren. In huidig onderzoek was de samenhang tussen conflict in de broer/zus-relatie en 

sociale competentie namelijk zwak, wat verklaard kan worden door de niet-klinische 

onderzoeksgroep. Daardoor lag het gemiddelde van de schaal conflict vrij laag (M = 2.69, SD 



= 0.65). Wanneer dit gemiddelde hoger ligt, zou dit verband mogelijk sterker zijn en kan er 

meer duidelijkheid worden verkregen over de invloed van negatief affect op de samenhang 

tussen conflict in de broer/zus-relatie en sociale competentie van kleuters.  

Daarnaast wordt voor vervolgonderzoek aangeraden om een onderscheid te maken in 

soorten conflicten die broers en zussen hebben. Zo wordt er in huidig onderzoek slechts 

gekeken naar conflict als de mate van vijandigheid, ruzie en vechten tussen broers en zussen 

(Sanders, 2004). Daarentegen kan er ook onderscheid gemaakt worden tussen constructieve 

conflicten, welke als positief ervaren kunnen worden, en destructieve conflicten, welke als 

negatief kunnen worden ervaren (Rinaldi & Howe, 2003). Onderzoek wijst uit dat 

constructieve conflicten mogelijk een beschermende factor zijn, door de mogelijk positieve 

ervaring hiervan. Daarentegen zouden destructieve conflicten een risicofactor kunnen zijn. 

Voor vervolgonderzoek zou het daarom informatief kunnen zijn om een onderscheid te maken 

tussen deze twee soorten conflicten in samenhang met temperament en sociale competentie.   

Concluderend kan gezegd worden dat voor alle kinderen geldt dat meer warmte in de 

broer/zus-relatie samenhangt met meer sociale competentie. Daarentegen geldt dat kinderen 

die volgens hun moeder veel verdriet en boosheid laten zien, kwetsbaarder lijken voor de 

invloeden van conflicten in de broer/zus-relatie. Voor hen hangen deze conflicten samen met 

minder sociaal competent gedrag. Dus wanneer we de sociale competentie van kinderen 

willen verbeteren, lijkt het op basis van resultaten uit huidig onderzoek zinvol om warmte in 

de broer/zus-relatie te stimuleren en conflicten te verminderen, zeker wanneer het gevoelige 

kinderen betreft.  
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