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Abstract 

Achtergrond. De vraag naar de effecten van de kinderopvang op het welbevinden van 

kinderen is een steeds actuelere vraag geworden. Ten eerste omdat steeds meer kinderen naar 

de kinderopvang gaan en ten tweede omdat de eerste jaren voor het jonge kind een belangrijke 

basis leggen voor de verdere ontwikkeling van het kind. Doel. Het doel van deze studie is om 

te achterhalen of emotionele zelfregulatie een belangrijke modererende rol speelt op het 

welbevinden van kinderen en daarbij de cruciale rol van relaties met leeftijdsgenoten in de 

peutertijd meegenomen. Methode. Huidig onderzoek maakt gebruik van data uit een 

dieptestudie genaamd preCool, dat bestaat uit kinderen die in 2010 twee jaar werden gevolgd 

tot de leeftijd van vijf jaar. De onderzoeksgroep bestond uit 113 Nederlandse kinderen die op 

peuterspeelzalen of kinderdagverblijven zaten. De data is verzameld door verschillende 

observatiemeetinstrumenten. Emotionele zelfregulatie werd in dit onderzoek meegenomen als 

moderator. Een multipele regressieanalyse is gebruikt om de hoofdeffecten en het interactie-

effect van de variabelen ‘interacties met leeftijdsgenoten’, ‘emotionele zelfregulatie’ en 

‘welbevinden’ te meten. Resultaten. Huidig onderzoek toont aan dat positieve interacties met 

leeftijdsgenoten gepaard gaan met een hogere mate van welbevinden bij peuters op het 

kinderdagverblijf. Het toevoegen van emotionele zelfregulatie laat hierbij geen significant 

effect zien en de interactieterm laat ook geen gezamenlijk verband zien. Conclusie. 

Emotionele zelfregulatie speelt geen modererende rol op het welbevinden van kinderen. Wel 

blijken positieve interacties met leeftijdsgenoten een belangrijke voorspeller voor het 

welbevinden van kinderen op de Nederlandse kinderopvang. 
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Abstract 

Background. The effects of childcare on child well-being have become an 

increasingly important topic. First, because more and more children are attending childcare, 

second, because the early years for the young child have a significant influence on the child's 

further development. Objective. The aim of this study is to find out whether emotional self-

regulation plays an important moderating role on children's well-being and thereby the crucial 

role of peer relationships in toddlerhood. Method. Current research uses data from an in-

depth study called preCool, which consists of children that were followed two years starting 

in 2010 until the age of five. The study group consisted of 113 Dutch children attending 

preschools or daycare centers. Data was collected by different observation measurement 

instruments. Emotional self-regulation was included as a moderator in this study. A multiple 

regression analysis was used to measure the main effects and the interaction effect of the 

variables 'interactions with peers', 'emotional self-regulation' and 'well-being'. Results. 

Current research shows that positive interactions with peers are associated with higher levels 

of well-being in preschool children. Adding emotional self-regulation does not show a 

significant effect, nor does the interaction term show a joint relationship. Conclusion. 

Emotional self-regulation does not play a moderating role on children’s well-being. However, 

positive interactions with pears do appear to be an important predictor of children’s well-

being in Dutch childcare.  
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Introductie 

 Voorheen heeft de pedagogiek zich met name gericht op het opvoeden van 

kinderen in twee leefomgevingen, namelijk het gezin en de school. Daarbij is ondertussen een 

derde setting gekomen, namelijk de kinderopvang. Door de maatschappelijke ontwikkeling 

waarbij moeders meer buitenshuis zijn gaan werken, worden de kinderen steeds vaker naar de 

kinderopvang gebracht (Riksen-Walrvaven, 2000). We zien dan ook nu een sterke stijging in 

het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat (Rijksoverheid, 2021). De vraag naar de 

effecten van de kinderopvang op het welbevinden van kinderen is dan ook een steeds 

actuelere vraag geworden. Ten eerste omdat we steeds meer kinderen naar de kinderopvang 

zien gaan. Ten tweede omdat de eerste jaren voor het jonge kind een belangrijke basis leggen 

voor de verdere ontwikkeling van het kind (Shonkoff & Phillips, 2000). Huidig onderzoek zal 

dan ook verder ingaan op deze maatschappelijke actuele vraag over het welbevinden van 

kinderen op de kinderopvang. 

Welbevinden 

Welbevinden kan gedefinieerd worden als een algemene positieve toestand waarin een 

kind (of volwassene) zich bevindt (Balledux, 2005). In de onderwijscontext wordt dit begrip 

gezien als zowel een resultaat als een proces dat de vooruitgang van kinderen naar alle leer-en 

ontwikkelingsresultaten facilititeert. Dit met het idee dat kinderen die een sterk gevoel van 

welbevinden ervaren, en daardoor positief en vol vertrouwen met hun omgeving participeren, 

hierdoor zoveel mogelijk profiteren van alle leermogelijkheden die de omgeving hen aanbiedt 

(Department of Education and Children’s Services, 2005). Overduidelijk is dat bij ieder kind 

het gezin waarin hij opgroeit bepalend is voor de mate of een kind zich fijn voelt of niet.  

Interacties met leeftijdsgenoten 

Daarbij is ook de school en de kinderopvang een belangrijke factor die een bijdrage 

levert aan het welbevinden van kinderen (Balledux, 2005). Echter worden er in de literatuur 

verschillende bevindingen gevonden over de invloed van positieve interacties met de 

omgeving op het welbevinden van kinderen. Er wordt namelijk vaak gesuggereerd dat 

leeftijdsgenoten minder belangrijk zouden zijn in de vroege kindertijd, omdat de familie meer 

beïnvloedbaar en betrokken zou zijn in deze periode (Hay, 2005). Dit is ook terug te vinden in 

de literatuur, waarbij veel onderzoeken worden gevonden die alleen maar naar interacties 

tussen kind en volwassenen kijken (Egert et al., 2020; Helmerhorst et al., 2017; Stanton-

Chapman & Hadden, 2011; Thomason & La Paro, 2009; Vernon-Feagans & Bratsch-Hines, 

2013). Toch is wel degelijk gebleken dat leeftijdsgenoten al veel eerder in het leven van 

kinderen een belangrijke rol spelen. Zo besteden kinderen in de peutertijd al tijd met 
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leeftijdsgenoten en kunnen drie-en vierjarigen zelfs al problemen ervaren met het niet worden 

geaccepteerd door andere leeftijdsgenoten. Vroege problemen met leeftijdsgenoten kunnen 

dan ook weer een negatieve invloed hebben op het kind zijn of haar sociale en emotionele 

ontwikkeling en dus zijn of haar welbevinden. Anderzijds hebben positieve interacties met 

leeftijdsgenoten op de lange termijn een positief effect op het welbevinden van kinderen 

(Giske et al., 2018, Hay, 2005). Vroege vriendschappen en positieve relaties met 

leeftijdsgenoten blijken kinderen namelijk te beschermen tegen latere psychische problemen 

(Hay, 2005). Dit komt overeen met de resultaten uit het onderzoek van Deynoot-Schaub en 

Riksen-Walraven (2006) waarbij kinderen in de kinderopvang, die betrokken waren met 

positieve interacties met leeftijdsgenoten, hoger scoorden op welbevinden dan kinderen die 

betrokken waren bij minder positieve interacties (Deynoot-Schaub & Risken-Walraven, 

2006). Deze verdeling in de literatuur zien we ook bij ouders terugkomen. Er zijn namelijk 

veel ouders die ervoor kiezen om hun kind aan te melden voor de kinderopvang, omdat zij 

ervan uitgaan dat vroege interacties met leeftijdsgenootjes bijdraagt aan het welbevinden en 

de ontwikkeling van sociale competenties van hun kind. De kinderopvang is namelijk voor 

veel kinderen de eerste gelegenheid voor groepsinteracties en interacties met 

leeftijdsgenootjes (Aarts, 2017). Daartegenover zijn er ook ouders die ervan uitgaan dat 

negatieve interacties met leeftijdsgenootjes op jonge leeftijd schadelijk kunnen zijn en kunnen 

leiden tot agressie of sociale terugtrekking van hun kind (Deynoot-Schaub & Riksen-

Walraven, 2006).  

Verassend is dat er nog maar weinig onderzoek gedaan is naar bovengenoemde 

veronderstellingen, ondanks de grote verdeling en de toename van het aantal kinderen in de 

kinderopvangcentra de laatste jaren. Er is nog maar weinig bekend over de dagelijkse 

interacties tussen kinderen in kinderopvangcentra en hoe deze interacties mogelijk in relatie 

staan met het welbevinden van kinderen (Hay, 2005). In dit onderzoek verstaan we onder 

interacties met leeftijdsgenoten: de sociale uitwisseling tussen twee individuen, waarbij de 

handelingen tussen de twee individuen zodanig van elkaar afhankelijk zijn dat het gedrag van 

het ene individu een reactie is op, of een stimulans is voor, het gedrag van de ander en 

andersom (Rubin et al., 2008).  

Emotionele zelfregulatie 

Wanneer we kijken naar de relatie tussen interacties met leeftijdsgenoten en welbevinden, 

lijkt emotionele zelfregulatie ook een belangrijke rol te spelen. Onder emotionele zelfregulatie 

verstaan we het vermogen om gedrag en emoties aan te passen aan de vereisten van een 

bepaalde situatie (Veen en Leseman, 2015). Een goede zelfregulatie, waarbij iemand objectief 
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naar zijn eigen doelen kan kijken en deze zelf kan bijstellen, blijkt in verband te staan met een 

hogere mate van welbevinden (Wrosch et al., 2003). Saarni (1999) beschrijft in Zeman et al. 

(2006) dat in de peutertijd de ontwikkeling van zelfbewuste emoties (zoals schaamte, trots en 

verlegenheid) plaatsvindt. Uiteindelijk stelt het inzetten van taal peuters in staat om hun 

emoties daadwerkelijk te reguleren, aangezien ze dan zichzelf door emotioneel uitdagende 

situaties heen kunnen praten of hun zorgen kunnen uiten naar iemand die hen kan 

ondersteunen bij het reguleren van hun emoties (Campos et al., 1981, geciteerd in Zeman et 

al., 2006). Aangezien de leeftijd van nul tot vijf jaar tevens een belangrijke periode is voor het 

leren en om dus academisch, persoonlijk en sociaal succes op de lange termijn te behalen, 

blijkt een goede ontwikkeling van de emotionele zelfregulatie de basis voor het bevorderen 

van het welbevinden van het kind (Housman, 2017).  

Tevens blijkt dat emotionele zelfregulatie ook bijdraagt aan positieve relaties met 

leeftijdsgenoten (Hay, 2005). Het vermogen om emoties te reguleren en uitdrukken is 

noodzakelijk voor de ontwikkeling en het onderhouden van relaties met anderen (Saarni, 

1999, geciteerd in, Zeman et al., 2006). Lopes et al. (2005) adviseren dat 

emotieregulatievaardigheden moeten worden meegenomen om interacties met 

leeftijdsgenoten te kunnen begrijpen. Personen die hoog scoren op 

emotieregulatievaardigheden worden namelijk gunstiger beoordeeld door hun 

leeftijdsgenoten, dan personen die hierop lager scoren (Lopes et al., 2005). Andersom blijken 

positieve relaties met leeftijdsgenoten een bijzondere uitdaging voor kinderen die niet 

beschikken over emotionele gedragsvaardigheden. Emotionele zelfregulatie ligt dan ook ten 

grondslag aan een harmonieuze interactie met leeftijdsgenoten (Hay, 2005). Op basis van 

deze bevindingen lijkt emotionele zelfregulatie een interessante factor om mee te nemen om 

te kijken of deze de (mogelijke) samenhang tussen interacties met leeftijdsgenoten en 

welbevinden beïnvloed.  

Huidig onderzoek 

Helaas is er in de literatuur weinig onderzoek gedaan naar een mogelijk verband 

tussen emotionele zelfregulatie, positieve relaties met leeftijdsgenoten en het welbevinden van 

kinderen en richt veel onderzoek zich op de relaties met volwassenen (Brophy-Herb, 2018; 

Spinrad et al., 2020). Toch blijkt uit bovenstaande studies dat de peutertijd een leeftijdsfase 

betreft waarin interacties met leeftijdsgenoten een belangrijke rol spelen in het welbevinden 

van peuters en waarin de emotionele zelfregulatie van kinderen van grote invloed is op deze 

ontwikkeling en de interactie met leeftijdsgenoten. Het doel van deze studie is dan ook om te 

achterhalen of dat emotionele zelfregulatie daadwerkelijk een belangrijke modererende rol 
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speelt op het welbevinden van kinderen en daarbij de cruciale rol van relaties met 

leeftijdsgenoten in de peutertijd. De onderzoeksvraag luidt als volgt: “In welke mate is er een 

verband tussen positieve interacties met leeftijdsgenoten en het welbevinden van kinderen van 

2 tot 4 jaar in de kinderopvang, en wordt dit verband gemodereerd door emotionele 

zelfregulatie?”. Er wordt verwacht dat in dit onderzoek een positieve relatie zal worden 

gevonden tussen positieve interacties met leeftijdsgenoten en een hoger welbevinden van 

kinderen in de kinderopvang en dat deze gemodereerd wordt door de emotionele zelfregulatie 

van kinderen.  

Methode 

Participanten 

Huidig onderzoek maakt gebruik van data verzameld in het kader van de preCOOL 

studie, die bestaat uit kinderen die in 2010 twee jaar werden en die jaarlijks zijn gevolgd tot 

de leeftijd van vijf jaar. De participanten zijn geworven via peuterspeelzalen, 

kinderdagverblijven of andere voorschoolse voorzieningen. Daarnaast zijn er kinderen 

geworven middels adresgegevens van het CBS, die een steekproef hadden getrokken uit de 

gemeentelijke basisadministraties. Dit betrof kinderen in postcodegebieden van voorschoolse 

voorzieningen verspreid over Nederland, die aan het pre-COOL onderzoek deelnamen. 

Uiteindelijk zijn bij het tweejarigencohort zo’n 2900 kinderen betrokken die vanaf tweejarige 

leeftijd tot het einde van de basisschool op jaarlijkse basis zijn gevolgd (Veen & Leseman, 

2015). Bij de eerste meetgolf zijn er 1.819 kinderen verdeeld over 289 centra die deelnamen 

aan pre-COOL. Voor dit huidige onderzoek werden 87 centra geselecteerd door middel van 

een doelgerichte steekproefprocedure, zodat er een evenwichtige mix zou zijn van centra uit 

landelijke en stedelijke gebieden en van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Hiervan 

stemden er 44 centra (51%) met 65 klaslokalen in. Hierna werden klaslokalen geselecteerd 

met minimaal twee kinderen die ook hebben deelgenomen aan de eerste golf van 

kindbeoordelingen van pre-COOL en waarvan de ouders hadden ingestemd met deelname aan 

verdiepend onderzoek. Dit leverde uiteindelijk 37 klaslokalen op, waarvan alle kinderen 

werden opgenomen in de huidige steekproef (N = 95) (Slot et al., 2017). Van deze 37, 

behoorden er 18 tot de peuterspeelzalen en 19 tot de kinderdagverblijven (Broekhuizen et al., 

2016). Er werden daarnaast extra kinderen (N = 18) willekeurig toegevoegd om het aantal 

doelkinderen per klas te verhogen, wat resulteert in 113 kinderen: drie tot vier per klaslokaal 

(N = 113). Hiervan zijn 52.2% jongens, 47.8% meisjes en was de gemiddelde leeftijd 37 

maanden (SD = 3.5) (Slot et al., 2017). 
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Procedure 

 Om de kwaliteit van de kinderopvangcentra te meten en te beoordelen, bezochten 

onderzoeksassistenten de klaslokalen tweemaal met een tussenpoos van maximaal twee 

weken, om in totaal vier situaties op te nemen van 15-20 minuten. Deze vier situaties 

betroffen twee dagelijks terugkerende situaties in de klas (vrije tijd spel en een snack-of 

lunchmoment) en twee begeleide spelsituaties (één met keukenmaterialen en één met een 

treinset). In één ochtend werden een dagelijkse situatie en een begeleide spelsituatie 

opgenomen. Eén van de dagelijkse situaties betrof vrij spel, waarin kinderen door het hele 

lokaal konden spelen met eigen speelgoed en materialen. Voor de tweede situatie, het 

begeleide spel, werd de leerkracht gevraagd om deze te begeleiden en standaard spelmateriaal 

te gebruiken, zodat de uiteindelijke resultaten van verschillende klaslokalen vergeleken 

konden worden (Broekhuizen et al., 2016). 

Meetinstrumenten 

 Binnen pre-COOL zijn er een groot aantal variabelen meegenomen die een rol spelen 

in het bepalen van effecten van voorschoolse voorzieningen. Deze zijn onderverdeeld in drie 

hoofdgroepen variabelen: kindkenmerken; kenmerken van ouders/gezinnen; kenmerken van 

de voorschoolse voorzieningen en van de vroegschoolse fase (Veen & Leseman, 2015). Dit 

onderzoek beperkt zich tot de hoofdgroep ‘kindkenmerken’, met de factoren: ‘interactie met 

leeftijdsgenoten’, ‘welbevinden’ en ‘emotionele zelfregulatie’.  

Emotionele zelfregulatie  

Om de emotionele zelfregulatie van kinderen te meten en beoordelen is de subschaal 

‘Self-Regulation in Play Scale’ gebruikt. Dit betreft een observationele maat die van de 

zelfregulatievaardigheden van kinderen de cognitieve en gedragsmatige aspecten meet. Voor 

deze maat zijn drie op literatuur gebaseerde subconstructen gebruikt die emotionele 

zelfregulatie identificeren en die samen een goede interne consistentie bieden, namelijk: 

emotieregulatie; het oplossen van conflicten; en gedragsmatige zelfbeheersing (Slot et al., 

2017). Er werden situaties geobserveerd in de context van spel, bijvoorbeeld het op je beurt 

kunnen wachten tijdens groepsgesprek of het spelen met leeftijdsgenoten. Ook werd 

geobserveerd in hoeverre kinderen in staat waren te voldoen aan de gedragsverwachtingen 

van de leerkracht en welke strategieën kinderen gebruikten om een gewenst object van een 

medeleerling te krijgen (bijvoorbeeld erom vragen of wegpakken). Na het bekijken van het 

volledige 15-20 minuten durende videofragment beoordeelden de onderzoeksassistenten de 

mate van zelfregulatie. De mate van gedragsmatige zelfregulatie werd op een 5-puntsschaal 

van laag (1) tot hoog (5) gescoord, waarbij een hoge score een hogere mate van zelfregulatie 
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laat zien en een lage score een lagere mate van zelfregulatie. Een middenscore (3) wijst op 

een kind dat soms (min. 3/4 keer) het gewenste gedrag vertoonde of het alleen vertoonde 

wanneer het expliciet gesteund werd door de leerkracht (dus wanneer de leerkracht 

bijvoorbeeld ingreep bij een conflict) (Broekhuizen et al., 2016; Slot et al., 2016). Om de 

scoring zo betrouwbaar mogelijk te laten verlopen moesten de onderzoeksassitenten na twee 

en een halve dag training een betrouwbaarheidstest afleggen door twee video’s onafhankelijk 

van elkaar te coderen. Hiervan slaagden zes assistenten voor het vooraf bepaalde 

betrouwbaarheidscriterium van 80% overeenstemming binnen een één-puntsschaal verschil. 

Dit vergeleken met de tweede auteur wiens antwoorden als antwoordmodel diende. De 

intraclass correlatie coëfficiënt (ICC) voor absolute overeenstemming voor de schubschaal die 

gedragsmatige zelfregulatie beoordeelde betreft .57 en de gemiddelde interobserver binnen 1 

schaalpunt verschil betreft 85%. Daarnaast waren de onderzoeksassistenten niet op de hoogte 

van de doelstellingen van deze studie, zodat ze zo objectief mogelijk scoorden (Broekhuizen 

et al., 2016).  

Interactie met leeftijdsgenoten 

Om de interacties tussen leeftijdsgenoten te meten en te kunnen beoordelen is gebruik 

gemaakt van ‘The Individual Classroom Assessment Scoring System (inCLASS)’. Dit betreft 

een valide en betrouwbaar observatie instrument dat de competenties van jonge kinderen in de 

klas meet bij interacties met leerkrachten, klasgenoten en bij taken en activiteiten (Downer et 

al., 2012). In dit onderzoek is gekeken naar het domein ‘interacties met leeftijdsgenoten’ dat 

bestaat uit de volgende dimensies: leeftijdsgenoten sociabiliteit; communicatie met 

leeftijdsgenoten; assertiviteit met leeftijdsgenoten; en conflict met leeftijdsgenoten. Deze 

dimensies werden gescoord op een 7-puntsschaal, waarbij een lage score (1) lage kwaliteit 

betekent en een hoge score (7) hoge kwaliteit (Downer et al., 2012).   

Om de betrouwbaarheid van de variabele ‘interactie met leeftijdsgenoten’ te meten, is 

een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd voor de vier items die samen deze variabele zouden 

kunnen representeren. De cronbachs alpha met de vier items samen is .706, wat voor 

onderzoek op groepsniveau voldoende is.   

Welbevinden 

Om het welbevinden van de kinderen te beoordelen tijdens de spelsituatie met 

keukenmaterialen, zijn er twee beoordelingsschalen gebruikt van de aangepaste versie van de 

Observational Rating of the Caregiver Environment (M-ORCE), namelijk ‘sociale integratie’ 

en ‘positieve stemming’. De schaal ‘sociale integratie’ werd gecreëerd voor de M-ORCE en 

de schaal ‘positieve stemming’ werd aangepast van de originele ORCE. Ook hier werden de 
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volledige 15-20 minuten durende video fragmenten bekeken en beoordeeld door de 

onderzoeksassistenten op een 4-puntsschaal. Het doel van de schaal ‘sociale integratie’ is om 

een beeld te krijgen van de mate waarin een kind zich geaccepteerd en op zijn gemak voelt in 

de kinderopvangcontext met zowel andere kinderen als volwassenen. Er werd bijvoorbeeld 

gekeken naar in welke mate het kind geïntegreerd is bij activiteiten van andere kinderen. Een 

lage score (1) betekent dat  het kind helemaal niet geïntegreerd is en een hoge score (4) 

betekent dat het kind volledig geïntegreerd is. Het doel van de positieve stemmingsschaal is 

om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de positieve stemming van de kinderen te 

beoordelen. Indicatoren zijn bijvoorbeeld lachen, uitingen van belangstelling en een positieve 

toon in de stem. Indicatoren voor een gebrek aan een positieve stemming zijn bijvoorbeeld 

weinig energie en neutraliteit. Een lage score (1) geeft aan dat er geen tekenen zijn van een 

positieve stemming en een hoge score (4) geeft aan dat het kind zowel lichamelijk als vocaal 

uitzonderlijk positief is. Er werden drie onderzoeksassistenten getraind voor de M-ORCE. Om 

het codeerproces te controleren codeerden twee van de vier personen (drie 

onderzoeksassistenten en een trainer) 30% van de gegevens dubbel. De gemiddelde ICC’s 

voor absolute overeenstemming voor de schalen waren .83 voor sociale integratie en .69 voor 

positieve stemming (Broekhuizen et al., 2016). 

Data-analyse 

Om de betreffende onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van een 

multipele regressieanalyse. Echter zijn er eerst een aantal assumpties gecontroleerd voordat de 

resultaten geanalyseerd konden worden. Uit de histogram en puntenwolk is gebleken dat er 

voldaan werd aan de assumptie van normaliteit, lineariteit en homosedasticiteit van de 

residuen. Ook is er gekeken naar de QQ plots, waaruit bleek dat de variabelen normaal 

verdeeld zijn. Daarnaast werden er geen univariate of multivariate uitschieters gevonden: de 

minimum en maximum waarden van de Standardized residuals, Mahalanobis distance en 

Cook’s distance vielen binnen de grenswaarden. Ook was er geen sprake van 

multicollineariteit. Zowel de VIF-waarden als de Tolerance-waarden vielen binnen de 

grenswaardes. Vanwege missende data is ervoor gekozen om pairwise deletion op de dataset 

toe te passen. Door middel van pairwise deletion werd ernaar gestreeft om het verlies dat 

optreedt bij listwise deletion tot een minimum te beperken.  

Resultaten 

Beschrijvende statistieken 

 In tabel 1 staan de beschrijvende statistieken van de variabelen: ‘emotionele 

zelfregulatie’, ‘interactie met leeftijdsgenoten’ en het ‘welbevinden’ van kinderen. Bij de 
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betreffende doelgroep ligt het gemiddelde voor emotionele zelfregulatie op M = 3.63, wat 

betekent dat een kind soms (minimaal 3/4 keer) het gewenste gedrag vertoonde of het alleen 

vertoonde wanneer het expliciet gesteund werd door de leerkracht (dus wanneer de leerkracht 

ingreep bij een conflict). Wat betreft interactie met leeftijdsgenoten ligt het gemiddelde op M 

= 3.49, wat betekent dat de kwaliteit van de interactie tussen leeftijdsgenoten middelmatig is. 

Tot slot ligt het gemiddelde voor welbevinden op M = 2.59, wat betekent dat het welbevinden 

van de kinderen middelmatig is. 

 

Tabel 1 

Beschrijvende statistieken van de variabelen 

 N R M SD 

Emotionele zelfregulatie 113 4.00 3.63 .95 

Interactie met leeftijdsgenoten 106 3.75 3.49 .72 

Welbevinden 91 2.5 2.59 .66 

 

Resultaten 

Om de betreffende onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van een 

multipele regressieanalyse. Van te voren zijn alle assumpties gecontroleerd en aan alle 

gecontroleerde assumpties is voldaan. Voor de analyse zijn de variabelen ‘interactie met 

leeftijdsgenoten’ en ‘emotionele zelfregulatie’ gecentreerd om de regressiecoëfficiënten 

betekenisvoller te maken. Vervolgens is er met deze gecentreerde variabelen een 

interactieterm aangemaakt waarin ‘emotionele zelfregulatie’ is meegenomen als de moderator 

om te kijken of de relatie tussen de interactie met leeftijdsgenoten en het welbevinden er 

anders uit zou zien voor kinderen met een minder ontwikkelde emotionele zelfregulatie. Deze 

drie variabelen zijn uiteindelijk tegelijk meegenomen in de multipele regressieanalyse. 

Hiervoor is gekozen, omdat stapsgewijze technieken worden beïnvloed door willekeurige 

variatie in de gegevens. Hierdoor leveren zij zelden repliceerbare resultaten op als het 

mogelijk opnieuw moet worden getoetst (Field, 2017). Om dit te voorkomen is de analyse met 

alle drie de variabelen tegelijk uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn te vinden in tabel 2. 

Uit de analyse blijkt dat interactie met leeftijdsgenoten een voorspeller is voor het 

welbevinden van kinderen, p = .018. Echter blijkt emotionele zelfregulatie geen voorspeller 

voor het welbevinden van kinderen en positieve interacties met leeftijdsgenoten,  p = .317. 
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Ook blijkt de interactieterm ‘positieve interacties met leeftijdsgenoten x emotionele 

zelfregulatie’ geen voorspeller te zijn voor het welbevinden van kinderen, p = .496.  

.058. Het gehele regressiemodel met welbevinden als afhankelijke variabele, positieve 

interacties met leeftijdsgenoten en emotionele zelfregulatie als onafhankelijke variabelen met 

daarbij een interactieterm, is niet significant, F(3,81) = 2.71, R² = .09, Adj. R² = .06, p = .051. 

De voorspelling is qua sterkte dan ook laag: 5,8% van de verschillen in het welbevinden van 

kinderen kunnen worden voorspeld op grond van positieve interacties met leeftijdsgenoten en 

emotionele zelfregulatie.  

 

Tabel 2  

Multipele regressieanalyse met pairwise deletion met de predictoren: interactie met 

leeftijdsgenoten en emotionele zelfregulatie. Interactieterm op de afhankelijke variabele 

welbevinden.  

 B SE β t p 

Intercept 2.58 .07  36.83 <.001* 

Interactie met leeftijdsgenoten .24 .10 .26 2.41 .018* 

Emotionele zelfregulatie .08 .08 .11 1.01 .317 

Interactie met leeftijdsgenoten x 

emotionele zelfregulatie 

.08 .12 .08 .69 .496 

*p < .05. 

 

Conclusie en discussie 

 Het doel van de huidige studie was om te onderzoeken of er een verband is tussen 

positieve interacties met leeftijdsgenoten en het welbevinden en om te kijken of deze 

gemodereerd wordt door emotionele zelfregulatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de 

peutertijd een leeftijdsfase betreft waarin interacties met leeftijdsgenoten een belangrijke rol 

spelen in het welbevinden van peuters en waarin de emotionele zelfregulatie van kinderen van 

grote invloed is op deze ontwikkeling en de interactie met leeftijdsgenoten (Deynoot-Schaub 

& Riksen-Walraven, 2006; Giske et al., 2018, Hay, 2005; Housman, 2017; Lopes et al., 2005; 

Wrosch et al., 2003).  

 Ten eerste werd op basis van eerder onderzoek (Deynoot-Schaub & Riksen-Walraven, 

2006; Giske et al., 2018, Hay, 2005) verwacht dat een hoge mate van positieve interacties in 

verband zou staan met een hogere mate van welbevinden bij de peuters. Uit de multipele 

regressieanalyse bleek inderdaad dat een hoge mate van positieve interacties met 
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leeftijdsgenoten gepaard gaat met een hogere mate van welbevinden bij de kinderen, 

waardoor deze hypothese kan worden aangenomen. Ten tweede werd op basis van eerdere 

literatuur (Hay, 2005; Housman, 2017; Lopes et al., 2005; Wrosch et al., 2003) verwacht dat 

ook met toevoeging van emotionele zelfregulatie er een verband zou zijn met het welbevinden 

van de kinderen. Echter werd er in tegenstelling tot de hypothese en eerder onderzoek geen 

relatie gevonden. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn is dat een aantal beschreven 

onderzoeken waarbij wel een relatie of effect werd gevonden, zijn uitgevoerd bij oudere 

kinderen. De relaties met leeftijdsgenoten spelen een steeds grotere rol naarmate kinderen 

ouder worden (Balledux, 2005). Hierdoor is het mogelijk dat bij een oudere onderzoeksgroep 

de emotieregulatie een belangrijkere rol speelt dan bij peuters waarbij volwassenen ook nog 

een belangrijke rol aannemen (Egert et al., 2020; Helmerhorst et al., 2017; Stanton-Chapman 

& Hadden, 2011; Thomason & La Paro, 2009; Vernon-Feagans & Bratsch-Hines, 2013). Tot 

slot is er geen gezamenlijk effect gevonden van positieve interacties met leeftijdsgenoten en 

emotionele zelfregulatie op het welbevinden van kinderen. Een verklaring hiervoor zou 

kunnen zijn is dat de emotionele zelfregulatie bij deze doelgroep mogelijk nog onvoldoende 

ontwikkeld is of onvoldoende tot uiting komt. Het emotioneel expressieve gedrag van 

kinderen wordt namelijk gedifferentieerder naarmate kinderen ouder worden. Zij kunnen dan 

steeds meer gedragsstrategieën inzetten om hun emoties te reguleren en beheersen die 

specifiek zijn voor de eisen die de omgeving van hen stelt (Gnepp & Hess, 1986).  

 Samenvattend, uit huidig onderzoek blijkt dat positieve interacties met 

leeftijdsgenoten gepaard gaan met een hogere mate van welbevinden bij peuters op het 

kinderdagverblijf. Het toevoegen van emotionele zelfregulatie wees echter uit op geen relatie 

en ook de interactieterm liet geen gezamenlijk verband zien.   

Limitaties en praktijk 

 Er zijn een aantal sterke punten aan dit onderzoek toe te wijzen. Het eerste sterke punt 

van betreffend onderzoek is de steekproefprocedure. De participanten zijn geselecteerd door 

middel van een doelgerichte steekproefprocedure, zodat er een evenwichtige mix zou ontstaan 

van centra uit landelijke en stedelijke gebieden en van peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven. Daarnaast zijn de participanten verspreid over vrijwel geheel Nederland 

waardoor er een goed representatief beeld verkregen kon worden over de doelgroep waarover 

we iets wilden zeggen. Tevens zijn bij de ingezette meetinstrumenten de 

onderzoeksassistenten getraind en is het codeerproces gecontroleerd wat heeft geleid tot 

voldoende objectiviteit en dus betrouwbaarheid van het onderzoek. Doordat de observaties 
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door onafhankelijke personen zijn uitgevoerd zijn de observaties zo objectief mogelijk 

gedaan.  

Naast sterke punten zijn er ook een aantal beperkingen te benoemen. Ten eerste is de 

steekproef relatief gezien klein (N = 95). Hierdoor is er sprake van een kleine power om de 

effecten mee aan te kunnen tonen. Ten tweede zijn alle variabelen gemeten op basis van 

observaties, omdat het bij peuters niet mogelijk is om vragenlijsten en interviews af te nemen. 

Het nadeel hiervan is is dat de intenties en gedachten die peuters achter hun handelen hebben, 

op deze manier niet kunnen worden achterhaald. Hierdoor kunnen we geen volledig 

betrouwbaar beeld schetsen van de intenties en gedachten van peuters en heeft dat ook 

invloed op de resultaten en dus de betrouwbaarheid van huidig onderzoek.   

Advies voor de praktijk en voor de wetenschap is om meer oog te hebben voor de rol 

van positieve interacties met leeftijdsgenoten. Tot op heden richt veel onderzoek zich op de 

interacties met volwassenen en is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de interacties 

tussen leeftijdsgenoten en het effect hiervan op het welbevinden van kinderen. Aangezien er 

uit huidig onderzoek is gebleken dat positieve interacties met leeftijdsgenoten gepaard gaan 

met een hogere mate van welbevinden bij peuters op het kinderdagverblijf, is het belangrijk 

dat zowel in de wetenschap als in de praktijk wordt nagedacht over manieren om deze 

positieve relaties van peuters met leeftijdsgenootjes te bevorderen. Om verder een beter 

inzicht te krijgen in het effect van emotionele zelfregulatie op het welbevinden van kinderen 

en op de interacties met leeftijdsgenoten, kan vervolgonderzoek zich bijvoorbeeld richten op 

oudere kinderen, waarbij de emotieregulatie beter ontwikkeld is en/of beter tot uiting komt. 

Op deze manier kan men mogelijk meer kennis opdoen over het effect van emotieregulatie op 

positieve interacties met leeftijdsgenoten en op het welbevinden van kinderen.  

 

 

 

  



15 
 

Literatuurlijst 

Aarts, M.C. (2017). Group functioning in child care centers. [S.1. : s.n.]. Geraadpleegd op 4 

maart 2022, van https://hdl.handle.net/2066/167403  

Balledux, M. (2005). Werken aan welbevinden. (3e druk). Swp. Geraadpleegd op 6 mei 2022, 

van https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-07/Werken-aan-welbevinden.pdf 

Broekhuizen, M.L., Slot, P.L., Van Aken, M.A.G., & Dubas, J.S. (2016). Teachers’ emotional 

and behavioral support and preschoolers’ self-regulation: relations with social and 

emotional skills during play. Early Education and Development, 28(2), 135-153. 

https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1206458  

Brophy-Herb, H.E., Bocknek, E.L., Choi, H.H., Senehi, N., Douglas, S.N. (2018). Terrific 

twos: promoting toddlers’ competencies in the context of important relationships. 

Building Early Social and Emotional Relationships with Infants and Toddlers, 157-

181. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03110-7_7 

Department of Education and Children’s Services. (2005). Wellbeing is central to learning: 

Working paper. Geraadpleegd op 5 mei 2022, van 

http://www.decs.sa.gov.au/learnerwellbeing/files/links/Wellbeing_is_central_ 

to_le.pdf  

Deynoot-Schaub, M.G., & Riksen-Walraven, M. (2006). Peer interaction in child care centers 

at 15 and 23 months: Stability and links with children’s socio-emotional adjustment. 

Infant Behavior and Development, 29(2), 276-288. 

https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2005.12.005 

Downer, J.T., Booren, L.M., Hamre, B.K., Pianta, R.C., & Williford, A.P. (2012). inCLASS 

observation: The individualized classroom assessment scoring system (inCLASS). 

Center for Advanced Study of Teaching and Learning (CASTL). 

file:///C:/Users/basversc/Downloads/inCLASS%20Pre-K%20manual.pdf   

Downer, J.T., Booren, L.M., Lima, O.K., Luckner, A.E., & Pianta, R.C. (2010). The 

individual assessment scoring system (inCLASS): Preliminary reliability and validity 

of a system for observing preschoolers’ competence in classroom interactions. Early 

Childhood Research Quarterly, 25, 1-16. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2009.08.004  

Eisenberg, N. (1995). Social Development. The Review of Personality and Social Psychology, 

15. 

https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=Pog5DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA185

&dq=emotional+self+regulation+early+childhood&ots=Q7jys50GeY&sig=milWijldY

https://hdl.handle.net/2066/167403
https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1206458
https://doi.org/10.1007/978-3-030-03110-7_7
http://www.decs.sa.gov.au/learnerwellbeing/files/links/Wellbeing_is_central_%20to_le.pdf
http://www.decs.sa.gov.au/learnerwellbeing/files/links/Wellbeing_is_central_%20to_le.pdf
https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2005.12.005
https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2009.08.004
https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=Pog5DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA185&dq=emotional+self+regulation+early+childhood&ots=Q7jys50GeY&sig=milWijldYu_GH14WZFqto7aB080#v=onepage&q=emotional%20self%20regulation%20early%20childhood&f=false
https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=Pog5DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA185&dq=emotional+self+regulation+early+childhood&ots=Q7jys50GeY&sig=milWijldYu_GH14WZFqto7aB080#v=onepage&q=emotional%20self%20regulation%20early%20childhood&f=false


16 
 

u_GH14WZFqto7aB080#v=onepage&q=emotional%20self%20regulation%20early%

20childhood&f=false  

Egert, F., Dederer, V., & Fukkink, R.G. (2020). The impact of in-service professional 

development on the quality of teacher-child interactions in early education and care: a 

meta-analysis. Educational Research Review, 29. 

https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100309 

Field, A. (2017). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. Sage. 

Giske, R., Ugelstad, I.B., Meland, A.T., Kaltvedt, E.H., Eikeland, S., Tønnessen, F.E., & 

Reikerås, E.K.L. (2018). Toddlers’ social competence, play, movement skills and 

well-being: an analysis of their relationship based on authentic assessment in 

kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal, 26(3), 362-374. 

https://doi.org/10.1080/1350293X.2018.1463904 

Gnepp, J., & Hess, D.L. (1986). Children’s understanding of verbal and facial display rules. 

Developmental Psychology, 22(1), 103–108. https://doi.org/10.1037/0012-

1649.22.1.103  

Hay, D.F. (2005). Early peer relations and their impact on children’s development. 

Encyclopedia on Early Childhood Development. Montreal, Quebec: Centre of 

Excellence for Early Childhood Development, 1(6). https://www.child-

encyclopedia.com/sites/default/files/textes-experts/en/829/early-peer-relations-and-

their-impact-on-childrens-development.pdf  

Helmerhorst, K.O.W., Riksen-Walraven, J.M.A., Fukkink, R.G., Tavecchio, L.W.C., & 

Gevers Deynoot-Schaub, M.J.J.M. (2017). Effects of the caregiver interaction profile 

training on caregiver-child interactions in Dutch child care centers: a randomized 

controlled trial. Child & Youth Care Forum, 46, 413-436. 

https://doi.org/10.1007/s10566-016-9383-9  

Housman, D.K. (2017). The importance of emotional competence and self-regulation from 

birth: a case for the evidence-based emotional cognitive social early learning 

approach. International Journal of Child Care and Education Policy, 11 (13). 

https://doi.org/10.1186/s40723-017-0038-6  

Lopes, P.N., Salovey, P., Côté, S., Beers, M., & Petty, R.E. (2005). Emotion Regulation 

Abilities and the Quality of Social Interaction. Emotion, 5(1), 113-118. 

https://doi.org/10.1037/1528-3542.5.1.113 

Riksen-Walraven, M. (2000). Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang. Vossiuspers AUP. 

https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=Pog5DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA185&dq=emotional+self+regulation+early+childhood&ots=Q7jys50GeY&sig=milWijldYu_GH14WZFqto7aB080#v=onepage&q=emotional%20self%20regulation%20early%20childhood&f=false
https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=Pog5DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA185&dq=emotional+self+regulation+early+childhood&ots=Q7jys50GeY&sig=milWijldYu_GH14WZFqto7aB080#v=onepage&q=emotional%20self%20regulation%20early%20childhood&f=false
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100309
https://doi.org/10.1037/0012-1649.22.1.103
https://doi.org/10.1037/0012-1649.22.1.103
https://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/textes-experts/en/829/early-peer-relations-and-their-impact-on-childrens-development.pdf
https://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/textes-experts/en/829/early-peer-relations-and-their-impact-on-childrens-development.pdf
https://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/textes-experts/en/829/early-peer-relations-and-their-impact-on-childrens-development.pdf
https://doi.org/10.1007/s10566-016-9383-9
https://doi.org/10.1186/s40723-017-0038-6
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1528-3542.5.1.113


17 
 

Geraadpleegd op 30 april 2022, van 

https://pure.uva.nl/ws/files/2066500/33929_orRiksen_1_.pdf  

Rubin, K.H., Bukowski, W., Parker, J., & Bowker, J.C. (2008). Peer Interactions, 

Relationships, and groups. Developmental Psychology: An Advanced Course, 141-

180. 

https://www.researchgate.net/publication/242408974_Peer_Interactions_Relationships

_and_Groups  

Schonkoff, J.P., & Phillips, D.A. (2000). From neurons to neighborhoods: The science of 

early childhood early childhood development. National Research Council and Institute 

of Medicine, National Academies Press. https://doi.org/10.17226/9824  

Slot, P.L., Mulder, H., Verhagen, J., & Leseman, P.P.M. (2017). Preschoolers’ cognitive and 

emotional self-regulation in pretend play: Relations with executive functions and 

quality of play. Infant and Child Development, 

26(6).  https://doi.org/10.1002/icd.2038   

Spinrad, T.L., Morris, A.S., & Luthar, S.S. (2020). Introduction to the special issue: 

socialization of emotion and self-regulation: understanding processes and application. 

Developmental Psychology, 56(3), 385-389. http://dx.doi.org/10.1037/dev0000904 

Stanton-Chapman, T.L., & Hadden, S. (2011). Encouraging peer interactions in preschool 

classrooms: the role of the teacher. Young Exceptional Children, 14,(1), 17-28. 

https://doi.org/10.1177/1096250610395458 

Thomason, A.C., & La Paro, K.M. (2009). Measuring the quality of teacher-child interactions 

in toddler child care. Early Education and Development, 20(2), 285-304. 

https://doi.org/10.1080/10409280902773351 

Rijksoverheid. (2021). Cijfers kinderopvang tweede kwartaal 2021. Rijksoverheid. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/10/cijfers-

kinderopvang-tweede-kwartaal-2021 

Veen, A., & Leseman, P. (2015). Pre-COOL cohortonderzoek: Resultaten over de 

voorschoolse periode. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Geraadpleegd op 10 maart 

2022, van https://www.nro.nl/sites/nro/files/media-files/932-Pre-COOL-

cohortonderzoek.-Resultaten-over-de-voorschoolse-periode.pdf  

Vernon-Feagens, L., & Bratsch-Hines, M.E. (2013). Caregiver-child verbal interactions in 

child care: a buffer against poor language outcomes when maternal language input is 

less. Early Childhood Research Quarterly, 28(4), 858-873. 

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2013.08.002 

https://pure.uva.nl/ws/files/2066500/33929_orRiksen_1_.pdf
https://www.researchgate.net/publication/242408974_Peer_Interactions_Relationships_and_Groups
https://www.researchgate.net/publication/242408974_Peer_Interactions_Relationships_and_Groups
https://doi.org/10.17226/9824
https://doi.org/10.1002/icd.2038
https://doi.org/10.1177%2F1096250610395458
https://doi.org/10.1080/10409280902773351
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/10/cijfers-kinderopvang-tweede-kwartaal-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/10/cijfers-kinderopvang-tweede-kwartaal-2021
https://www.nro.nl/sites/nro/files/media-files/932-Pre-COOL-cohortonderzoek.-Resultaten-over-de-voorschoolse-periode.pdf
https://www.nro.nl/sites/nro/files/media-files/932-Pre-COOL-cohortonderzoek.-Resultaten-over-de-voorschoolse-periode.pdf
https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2013.08.002


18 
 

Wrosch, C., Scheier, M.F., Miller, G.E., Schulz, R., & Carver, C.S. (2003). Adaptive 

selfregulation of unattainable goals: Goal disengagement, goal reengagement, and 

subjective well-being. Personality & Social Bulletin, 29, 1494-1508. 

https://doi.org/10.1177/0146167203156921  

Zeman, J., Cassano, M., Carisa Perry-Parrish, M.A., & Sheri Stegall, M.A. (2006). Emotion 

regulation in children and adolescents. Developmental and Behavioral Pediatrics, 

27(2). https://doi.org/10.1097/00004703-200604000-00014  

 

 

 

 

https://doi.org/10.1177/0146167203156921
https://doi.org/10.1097/00004703-200604000-00014

