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Samenvatting 

Dit onderzoek kijkt naar de relaties tussen actieve en passieve copingstijlen, moreel oordelen 

en morele zelf met externaliserend gedrag onder laag opgeleide vrouwelijke adolescenten. De 

variabelen zijn gemeten met behulp van de Youth Self Report, Utrechtse Copinglijst, 

Sociomoral Reflection Measure-Short Form Objective en de Morele Zelf vragenlijst. Er zijn 

significante relaties gevonden tussen copingstijlen en externaliserend gedrag. Daarnaast 

vormen copingstijlen een moderator in de relatie tussen moreel oordelen en externaliserend 

gedrag. Opvallend is dat bij een combinatie van hoog moreel oordelen en hoge actieve coping 

er een stijging is in externaliserend gedrag vergeleken met een combinatie lage moreel 

oordelen en hoge actieve coping. Er is geen interactie effect gevonden tussen copingstijlen en 

morele zelf. Gevolgen voor vervolg onderzoek worden besproken.  
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Inleiding 

Er is een alarmerende stijging van criminaliteit onder meisjes (Nova 13-05-2008). Het CBS 

rapporteert in 2007 een stijging in criminaliteit onder vrouwelijke adolescenten. In 2007 zijn 

er 6600 vrouwelijke adolescenten in aanraking gekomen met de politie vanwege 

geweldsmisdrijven, betrokkenheid bij diefstal en spijbelen. Dit is een stijging van 11 procent 

ten opzichte van het jaar daarvoor (Eggen & Van der Heide, 2007). Wanneer er wordt 

gekeken naar de jaren voorafgaande aan 2007, kan geconcludeerd worden dat er sprake is van 

een trendmatige groei en niet van een incidentele stijging. Ondanks deze trend wordt er 

weinig onderzoek gedaan naar de risicofactoren voor probleem gedrag onder meisjes. Begrip 

van deze risicofactoren kan een basis vormen voor interventie programma’s.  

Externaliserend gedrag is de overkoepelende term, waaronder ook crimineel gedrag valt. 

Verscheidene onderzoeken richten zich op risicofactoren voor externaliserend gedrag. 

Copingstijlen zijn een risicofactor bij het ontstaan van externaliserend gedrag.  

Copingstijlen en externaliserend gedrag 

Copingstijlen worden op verschillende wijzen geconceptualiseerd. Over het algemeen worden 

copingstijlen gezien als het omgaan met stressoren, alledaagse problemen of ingrijpende 

gebeurtenissen. Copingstijlen worden vervolgens op verschillende wijze onderverdeeld. 

Griffith, Dubow en Ippolito (2000) spreken over ‘approach’ en ‘avoidance’ coping. 

‘Approach’ coping is gericht op het veranderen van de stress situatie. ‘Avoidance’ coping is 

gericht op het vermijden van de situatie. In 2006 heeft Clarke een meta-analyse uitgevoerd op 

40 studies die gekeken hebben naar copingstijlen en verschillende gebieden van psychosociale 

gezondheid. Hij heeft in zijn onderzoek een onderverdeling gemaakt in actieve en passieve 

copingstijlen. Actieve coping is gericht op het oplossen van het probleem. Hieronder valt ook 

‘approach’ coping. Passieve copingstijlen zijn gericht op het verminderen van de stress die de 

situatie met zich meebrengt. Dit kan onder andere door de situatie te vermijden (Clarke, 

2006). 

Uit de meta analyse van Clarke (2006) blijkt dat actieve coping de kans op externaliserend 

gedrag doet afnemen. De relatie die tussen actieve coping en externaliserend gedrag wordt 

gevonden is echter niet sterk en verschilt per situatie. Daarnaast wordt een onderscheid 

gemaakt tussen controleerbare situaties en niet controleerbare situaties. Er is een verschil in 

effect gevonden voor actieve coping met externaliserend gedrag tussen controleerbare en niet 

controleerbare situaties. Gebruikers van actieve coping tonen meer externaliserend gedrag 
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wanneer de situatie oncontroleerbaar is. Situationele verschillen worden ook gevonden bij het 

onderzoek van Griffith et al (2000). Adolescenten gebruiken andere copingstijlen bij ouders 

dan op school. 

Bij gezin specifieke stress situaties en problemen hebben copingstijlen ook een grote invloed 

op de aanpassing en de klinishe ontwikkeling van adolecenten. Shelton en Harold (2007) 

stellen dat bij een huwelijks conflict tussen de ouders, het uiten van negatieve gevoelens door 

de adolecenten zorgt voor een betere psychische aanpassing. In 2009 is gekeken naar het 

ontwikkelen van externaliserend en internaliserend gedrag bij adolecenten, waar de ouders in 

conflict zijn (Fear et al., 2009). De copingstijlen acceptatie, afleiding zoeken en positief 

denken zijn allen voorspellers voor zowel internaliserend als externaliserend gedrag (Fear et 

al., 2009). 

Verschillende andere studies onderstrepen het gevonden algemene effect (niet situatie 

specifiek) van copingstijlen op externaliserend gedrag. Recklitis en Noam (1999) hebben 

onder andere de relatie tussen copingstijlen en externaliserend gedrag onderzocht onder 302 

adolescenten die wegens psychische problemen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Uit dit 

onderzoek blijkt dat het gebruik van ontwijkende strategieën en negatieve reactieve 

strategieën geassocieerd wordt met meer gedragsproblemen. Probleem oplossende strategieën 

worden geassocieerd met minder gedragsproblematiek (Recklitis & Noam, 1999). 

Uit onderzoeken onder Chinese adolescenten (Liu, Tein, & Zhao, 2004), Noorse adolescenten 

(Thuen & Bru, 2004) en Kroatische kinderen (Franz, 2004) blijkt dat gebruik van actieve 

copingstijlen zorgt voor een verminderde risico op het ontwikkelen van externaliserend 

gedrag. Thuen (2004) stelt dat agressieve copingstijlen de hoofdvoorspeller zijn voor 

externaliserend gedrag. Regelmatig gebruik van agressieve coping en verminderd gebruik van 

planning en afleiding zorgt voor een stijging van externaliserend gedrag.  

Recklits en Noam (1999) vinden een verschil in gebruik van copingstijlen tussen jongens en 

meisjes. Meisjes gebruiken meer interpersoonlijke en vermijdende copingstijlen. Jongens 

gebruiken meer fysieke copingstijlen. In verschillende van de eerder genoemde onderzoeken 

is er een dergelijk geslachtsverschil gevonden. Over het algemeen lijken meisjes meer 

constructieve actieve copingstijlen te gebruiken. Echter uit onderzoek van Hampel en 

Petermann (2005) blijkt dat meisjes minder adaptieve copingstijlen gebruiken.  

Tussen delinquenten en niet-delinquenten is er eveneens duidelijk verschil in het gebruik van 

copingstijlen. Delinquente adolecenten gebruiken over het algemeen meer ontwijkende 
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strategieën dan niet-delinquenten (Ruchkin, Eisemann, & Hägglöf, 1999). Copingstijlen 

worden daarom ook gezien als een voorspellende factor voor deliquentie en externaliserend 

gedrag in het algemeen.  

Moreel oordelen en externaliserend gedrag 

Een andere factor die een rol speelt bij externaliserend gedrag is het moreel oordelen. Moreel 

oordelen slaat op de vier morele stadia zoals die door Kohlberg wordt omschreven. Stadium 1 

is het redeneren vanuit eenzijdigheid en concrete gevolgen. Stadium 2 is het bevredigen van 

eigen behoeften en belangen. Stadium 3 is het empathisch redeneren en redeneren vanuit 

ideale wederkerigheid. Stadium 4 is het redeneren vanuit sociaal systeem perspectief en 

fundamenteel waarderen. 

In 1999 hebben Tavecchio, Stams, Brugman en Thomeer-Bouwens onderzoek gedaan naar de 

relatie tussen moreel oordelen en delinquent gedrag bij 162 jongens, welke dakloos zijn of 

adolecenten in een instituut zitten. Er werd ook onderzocht of copingstijlen een moderator 

zijn in de relatie tussen moreel oordelen en externaliserend gedrag.  

Uit dit onderzoek blijkt dat er een relatie bestaat tussen moreel oordelen en delinquent gedrag. 

Wanneer men zich bevindt in een hoger stadium van morele ontwikkeling dan neemt de kans 

op externaliserend gedrag af. Er is ook een moderator effect gevonden. In de discussie zeggen 

de onderzoekers dat passieve copingstijlen de vertaling van moreel oordelen naar 

externaliserend gedrag kan hinderen. Er wordt ook gesteld dat er daarom bij preventie 

programma's copingstijlen meer bevorderd moeten worden (Tavecchio et al., 1999). 

Barriga, Morrinson, Liau en Gibbs (2001) onderzochten onder studenten hoe de verschillende 

morele factoren, zoals morele zelf en moreel oordelen, zich tot  elkaar verhouden in relatie tot 

externaliserend gedrag. Het morele zelf wordt gezien als de mate waarin morele kenmerken 

een deel zijn van iemands persoonlijkheid.  Er is onder andere gekeken of het morele zelf de 

relatie tussen moreel oordelen en externaliserend gedrag beïnvloedt in de vorm van een 

moderatie of mediatie. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er geen sprake is van enige 

moderatie of mediatie door het morele zelf. Het morele zelf en moreel oordelen hebben elk 

afzonderlijk een verband met externaliserend gedrag. De relatie tussen de morele variabelen 

en externaliserend gedrag verschilt niet tussen meisjes en jongens. Jongens en meisjes 

variëren niet in stadia van morele ontwikkeling, maar wel in morele zelf-relevantie. Meisjes 

hebben een hogere morele zelf en vertonen minder externaliserend gedrag (Barriga et al., 

2001). 
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Huidig onderzoek  

Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen moreel oordelen en externaliserend gedrag. In 

deze relatie zijn copingstijlen een moderator. Op basis van discussiepunten uit het onderzoek 

van Barriga et al. (2001) wordt het morele zelf ook in het onderzoek opgenomen. Bij 

externaliserend gedrag vormt moreel oordelen alleen niet voldoende een verklaring voor het 

ontstaan van externaliserend gedrag. Er is geen onderzoek bekend, waar alle genoemde 

risicofactoren, copingstijlen, moreel oordelen en het morele zelf  in relatie tot externaliserend 

gedrag worden onderzocht. In dit opzicht vormt dit onderzoek dan ook een aanvulling op de 

wetenschappelijke literatuur.  

Eerdere onderzoeken richten zich vaak op delinquenten, daklozen of hoger opgeleiden. 

Binnen Nederland is er weinig aandacht voor lager opgeleide vrouwelijke adolescenten. Het 

ROC is vaak een vervolg stap voor adolecenten die van het VMBO komen. Deze adolecenten 

komen over het algemeen meer in contact met criminaliteit en ander externaliserend gedrag 

dan adolecenten met een hogere opleiding. Het is daarom erg interessant om te kijken naar de 

risicofactoren bij deze doelgroep, aangezien ze een kwetsbare groep vormen. 

Er zijn geen onderzoeken bekend die de risicofactoren voor externaliserend gedrag in een 

onderzoek combineren bij een vrouwelijke adolescente populatie. Eerder onderzoeken waarbij 

rekening wordt gehouden met geslacht houden zich of bezig met alleen verschillen tussen 

mannen en vrouwen op het gebied van copingstijlen of met alleen morele zelf of moreel 

oordelen.  

De eerste vraagstelling van dit onderzoek is als volgt: zijn copingstijlen, morele zelf en 

moreel oordelen voorspellers van externaliserend gedrag? De bijbehorende hypothesen zijn :  

1. Actieve copingstijlen hebben een negatief verband met externaliserend gedrag. 

Uit onderzoek van Clarke (2006) blijkt dat actieve copingstijlen externaliserend gedrag doen 

verminderen.  

2. Passieve copingstijlen hebben een positief verband met externaliserend gedrag. 

Onder andere uit onderzoek het van Recklitis & Noam (1999) blijkt dat negatieve 

copingstijlen een risicofactor zijn voor het ontstaan van externaliserend gedrag.  

3. Moreel oordelen heeft een negatief verband met externaliserend gedrag.  

Uit onderzoek van  (Tavecchio et al., 1999) blijkt dat moreel oordelen externaliserend gedrag 

vermindert.  
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4. Morele zelf heeft een negatief verband met externaliserend gedrag. 

Op basis van het onderzoek van Barriga et al. (2001) is de  verwachting dat er bij morele zelf 

een overeenkomstig effect optreed als bij moreel oordelen. Morele zelf vermindert dus ook 

externaliserend gedrag.  

De tweede vraagstelling is als volgt: zijn copingstijlen een moderator in de relatie tussen 

moraliteit (morele zelf en moreel oordelen) en externaliserend gedrag. De hypothesen die bij 

deze vraagstelling horen zijn:   

5. Actieve copingstijlen zijn een moderator in de relatie tussen moreel oordelen en 

externaliserend gedrag.  

Op basis van onder ander het onderzoek van  Tavecchio et al (1999) is de verwachting dat 

actieve copingstijlen de relatie tussen moreel oordelen en externaliserend gedrag versterken 

en uiteindelijk zorgen voor verminderd externaliserend gedrag. 

6. Passieve copingstijlen zijn een moderator in de relatie tussen moreel oordelen en 

externaliserend gedrag.  

Passieve copingstijlen zullen juist de relatie tussen moreel oordelen en externaliserend gedrag 

verzwakken, zoals het onderzoek van Tavecchio et al (1999) heeft aangetoond.  

7. Actieve copingstijlen zijn een moderator in de relatie tussen morele zelf en externaliserend 

gedrag.  

8. Passieve copingstijlen zijn een moderator in de relatie tussen morele zelf en externaliserend 

gedrag. 

Voor zowel deze hypothese als hypothese 7 geldt dat er bij morele zelf een overeenkomstig 

effect optreedt als bij moreel oordelen. Actieve copingstijlen versterken de relatie tussen 

morele zelf en externaliserend gedrag en zorgen voor een vermindering in externaliserend 

gedrag. Passieve copingstijlen verzwakken het effect tussen morele zelf en externaliserend 

gedrag (Barriga et al, 2001).  

Methode 

Aan het onderzoek hebben 64 vrouwelijke ROC leerlingen deelgenomen met een gemiddelde 

leeftijd van 19.36 jaar (SD = 3.01). De jongste participant is 16 jaar oud en de oudste 

participant is 36 jaar oud. Participanten die ouder zijn dan 22 jaar worden uit het onderzoek 

verwijderd, omdat dit onderzoek zich richt op een adolescenten. Dit resulteerde in een 

steekproef van 60 participanten met een gemiddelde leeftijd van 18.78 jaar (SD = 1.43).  
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Alle participanten zijn van hetzelfde leerniveau, namelijk ROC leerniveau 2. Het leerniveau is 

gelijk gehouden om intelligentie geen rol te laten spelen. In het onderzoek zijn alleen meisjes 

opgenomen. Er doen 4 klassen van het ROC mee. 

Van alle participanten zijn 39 autochtoon, beide ouders komen uit Nederland. De groep 

autochtonen heeft een gemiddelde leeftijd van 18.49 (minimum leeftijd van 17 jaar en een 

maximum leeftijd van 22 jaar oud). Bij deze groep hebben er 3 adolescenten wel eens een 

nacht in de cel doorgebracht.  

21 participanten zijn allochtoon, 1 of beide ouders komen uit het buitenland. De groep 

allochtonen heeft een gemiddelde leeftijd van 19.33 jaar (minimum leeftijd van 16 jaar en 

maximum leeftijd van 22 jaar oud). Bij deze groep hebben 2 adolecenten wel eens een nacht 

in de cel doorgebracht.  

Instrumenten 

De volgende vragenlijsten zijn klassikaal en schriftelijk afgenomen.  

De Utrechtse copinglijst (UCL): omgaan met problemen en gebeurtenissen 

De UCL is gebruikt om de copingstrategieën van de adolecenten te meten. De vragenlijst 

bestaat uit 47 items die verband houden met een bepaalde copingstrategie. De participanten 

kunnen op een 4 puntsschaal aangeven in hoeverre ze gebruik maken van desbetreffende 

strategie wanneer er iets vervelends gebeurt of wanneer er een probleem is. Ze geven aan of 

ze de strategie 'zelden of nooit', 'soms', 'vaak' of 'zeer vaak' doen. 

Op basis van eerder onderzoek door Tavecchio et al. (1999) wordt een verdeling gemaakt 

tussen actieve coping en passieve coping. In hun onderzoek hebben ze een factor analyse 

uitgevoerd, waaruit 2 dimensies van coping kwamen, die tesamen 54% van de variantie 

verklaren. De schalen 'palliatieve reactie' (8 items), 'vermijden' (8 items), 'passieve 

reactiepatroon' (7 items) en 'expressie van emoties' (3 items) vallen onder passieve coping. 

Een voorbeeld item van deze schaal is “toegeven om moeilijke situaties te vermijden”. De 

schalen 'actief aanpakken' (7 items), 'sociale steun zoeken' (6 items) en ‘geruststellende 

gedachten’ (5 items) vallen onder actieve coping. Een voorbeeld item van deze schaal is 

“direct ingrijpen als er moeilijkheden zijn”. 

De Cotan beoordeelt de UCL als volgt. De uitgangspunten bij testconstructie wordt als goed 

beoordeeld. Kwaliteit van het testmateriaal is goed. De kwaliteit van de handleiding is 

voldoende. De normen worden als onvoldoende beschouwd. Dit houdt in dat de normen niet 
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representatief zijn en/of dat de representativiteit niet te beoordelen is. De betrouwbaarheid van 

de UCL wordt door de Cotan als goed gezien, even als de begripsvaliditeit en de 

criteriumvaliditeit.  

Binnen het huidig onderzoek is gekeken naar de betrouwbaarheid van de items bij deze 

populatie. Cronbach’s alpha van de actieve coping schaal is .698. Cronbach’s alpha van de 

passieve coping schaal is .704.  

Sociomoral Reflection Measure-Short Form Objective (SRM-SFO)  

De SRM-SFO vragenlijst wordt gebruikt om moreel oordelen te meten. De vragenlijst heeft 

10 items. Bij elk item staat een morele stelling of een morele vraag. De participanten 

beoordelen verschillende redenen die de stelling kunnen rechtvaardigen. Deze redenen staan 

in hiërarchische verhouding tot elkaar, en representateren de vier stadia van moreel oordelen: 

stadium 1: redeneren vanuit eenzijdigheid en concrete gevolgen; stadium 2: bevredigen van 

eigen behoeften en belangen; stadium 3: empatisch redeneren en redeneren vanuit ideale 

wederkerigheidstadium 4: redeneren vanuit sociaal systeem perspectief en fundamenteel 

waarderen. Met behulp van het antwoordformulier kan een totaal score worden berekend, 

welke aangeeft in welk stadium ze ongeveer bevinden. 

Een voorbeeld item is :  

Stel dat een vriend(in) van je hulp nodig heeft en zelfs zou kunnen sterven, en jij bent de 

enige persoon die hem of haar zou kunnen redden.  

I. Hoe belangrijk vind jij het dat een persoon probeert het leven van een vriend(in) te redden 

(zonder daarbij zelf het leven te verliezen). : Erg belangrijk; Belangrijk; Niet belangrijk 

II. Stel dat je een reden zou moeten geven waarom het belangrijk is voor een persoon om het 

leven van zijn of haar vriend(in) te redden. Welke reden zou jij geven? 

 Lijkt dit op een reden die jij zou geven?  

A. Omdat het je vriend(in) is en hij of zij 

misschien een belangrijk persoon is 

Ja Nee Niet zeker 

De vragen kunnen worden beantwoord met ja (1), nee (0) en niet zeker (0) worden 

beantwoord. Alleen het antwoord ja is van belang.  

The moral maturity score van de SRM-SFO is intern consistent (betrouwbaar) in een 

heterogene groep van niet-delinquente and delinquente adolescenten (geslacht, leeftijd, 

educatie). De stabiliteit is gemeten in de delinquente groep. De stabiliteit van moreel oordelen 
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is voldoende na 2 en 6 weken. Na 8 weken was de stabiliteit een stuk lager, maar dit kan 

komen door de situatie waarin de adolecenten zich bevonden op het eerste meetmoment (kort 

nadat ze zijn aangehouden en opgenomen zijn). De betrouwbaarheid van was op dat moment 

een stuk lager dan bij de andere meetmomenten. (Brugman, Basinger & Gibbs. 2007).  

Gemiddeld werd er op deze schaal 263 gescored met een standaard deviatie van 47.  Dit stelt 

eind stadium 2 voor. Over het algemeen bevinden de jongeren zich in stadium 2 en 3. 

Cronbach’s alpha van de close schaal is .475. Cronbach’s alpha van de closest schaal is .685. 

Cronbach’s alpha van de totaal score is .762.  

Morele zelf vragenlijst 

Deze vragenlijst bestaat uit 16 items met eigenschappen van mensen, waarbij de participant 

moet aangeven op een schaal lopende van niet, beetje, best wel naar heel erg, of diegene zo is 

en of diegene zo zou willen zijn. Er zijn 8 morele eigenschappen en 8 niet morele 

eigenschappen. 

Een voorbeeld item:  

Eerlijk  

Zo ben ik : Niet Beetje  Best wel Heel erg.  

Zo wil ik zijn : Niet Beetje  Best wel  Heel erg.  

De totaal score morele zelf wordt berekend door de gemiddelde score op de niet morele items 

af te trekken van de gemiddelde score op de morele items. Een score boven de 0 betekent dat 

diegene zich meer omschrijft als iemand met morele eigenschappen, een negatieve score dat 

diegene zich meer omschrijft als iemand zonder morele eigenschappen.  

Cronbach’s alpha van de morele items is .754. Cronbach’s alpha van de niet morele items is 

.728.    

Youth self-report (YSR) 

De YSR is een gedragsvragenlijst voor adolescenten van 11-18 jaar. De adolecenten 

beantwoorden vragen over zichzelf, over hun vaardigheden en emotionele en 

gedragsproblemen. Adolecenten kunnen voor elke vraag aangeven hoe goed een item bij hun 

past. De vragen gaan over hoe ze in de afgelopen 6 maanden bent geweest. De participanten 

geven aan of ze het helemaal niet zijn geweest (item score van 0), of ze het soms of een beetje 

zijn geweest (item score van 1) of dat ze dit duidelijk zijn of vaak zijn geweest (item score 

van 2). De YSR omvat competentieschalen op gebied van activiteiten, sociaal en school. De 
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YSR omvat ook probleemschalen, die verdeeld zijn in 'teruggetrokken', 'lichamelijke 

klachten´, 'angstig/depressief', 'sociale problemen', 'denkproblemen', 'aandachtsproblemen', 

'delinquent gedrag', 'agressief gedrag', 'internaliseren', 'externaliseren' en een totale 

probleemscore. In dit onderzoek wordt alleen gebruik gemaakt van de schaal externaliseren, 

deze omvat ook de scores op delinquent en agressief gebied. Een voorbeeld item van deze 

schaal is 'Ik ben snel driftig'.  

De Cotan beoordeelt de uitgangspunten bij de testconstructie als goed. De kwaliteit van het 

testmateriaal is goed. De kwaliteit van de handleiding is goed. De normen zijn goed. De 

betrouwbaarheid is beoordeeld als goed. De schaal externaliseren is de enige schaal, die in dit 

onderzoek gebruikt wordt. De betrouwbaarheid van deze schaal wordt als goed beoordeeld. 

De begripsvaliditeit is voldoende en het criteriumvaliditeit is ook voldoende.  

Cronbach’s alpha van de schaal externaliseren is .877. 

Procedure 

Docenten van een ROC in Leiden zijn eerst per brief benaderd voor het onderzoek. 

Vervolgens deden desbetreffende klassen mee met het onderzoek. Wanneer een participant 

aangaf dat hij niet mee wilde doen met het onderzoek, dan werd bij haar geen vragenlijst 

afgenomen. Anonimiteit werd gegarandeerd. De vragenlijsten werden klassikaal afgenomen. 

De docent was aanwezig om de klas onder controle te houden. De vragenlijsten werden 

binnen een uur afgenomen. Er mocht onderling niet overlegd worden en wanneer de 

participant klaar was, stak zij haar vinger op. De vragenlijsten werden vervolgens opgehaald. 

De participant ging dan verder met schoolwerk. Na afname van alle vragenlijst werden de 

klassen bedankt voor hun deelname. Ze kregen voor deelname nog een kleinigheidje.   

Statistische analyse: 

Voor de data analyse wordt gebruik gemaakt van de meest recente versie van het statistisch 

programma SPSS, versie 17.  

Om de hypothesen te testen of actieve en passieve coping, moreel oordelen en morele zelf 

voorspellers zijn van externaliserend gedrag wordt gebruik gemaakt van multipele lineaire 

regressie. Om een multipele lineare regressie analyse uit te voeren moeten de variabelen 

normaal verdeeld zijn en een linear verband tonen met externaliserend gedrag. Dit wordt 

gecontroleerd voordat de analyse wordt uitgevoerd. De normale verdeling wordt bekeken aan 

de hand van de gepiektheid en scheefheid van de gevonden verdeling, de aanwezigheid van 
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een lineair verband met behulp van een scatterplot. Aan de hand van de vorm van de 

puntenwolk wordt gekeken of er kan worden aangenomen dat er een linear verband is.  

Analyse van de hoofdeffecten. 

Bij het testen of de variabelen copingstijlen (actief en passief), moreel oordelen en morele zelf 

voorspellers zijn van externaliserend gedrag, worden ze in het regressie model gestopt via de 

‘backward’ methode. Deze methode gaat uit van een model met hierin alle variabelen. 

Vervolgens worden er per stap een variabele verwijderd. Na elke verwijderde variabele wordt 

de significantie van elke overgebleven variabele opnieuw uitgerekend.  Uiteindelijk houd je 

een model over met alleen de significante voorspellers van externaliserend gedrag. 

Analyse van het interactie effect.  

Bij de analyse of copingstijlen (actief en passief) een modererend effect hebben op de relatie 

tussen moraliteit (moreel oordelen en morele zelf) en externaliserend gedrag worden de 

stappen gevolgd zoals beschreven in het artikel van Holmbeck (1997). In dit artikel wordt 

beschreven hoe je met behulp van een multipele lineare regressie analyse een moderator 

functie het best kan onderzoeken.  

Als eerste stellen de auteurs dat de scores op de variabelen gecentreerd moeten worden. Dit 

gebeurt om problematische multicollineraliteit effecten tussen de ‘first order terms’ (de 

onafhankelijke variabele en de moderator variabele) en de ‘higher order terms (het interactie 

effect) te voorkomen. Dit gebeurt door het gemiddelde van de schaal van elke score van 

diezelfde schaal af te trekken. Vervolgens wordt een nieuwe variabele gecreërd, die het 

interactie effect moet voorstellen. Dit gebeurt door het product te nemen van de twee 

gecentreerde hoofdeffecten.  In dit geval moraliteit en copingstijlen. 

De twee gecentreerde hoofdeffecten kunnen volgens Holmbeck (1997) zowel tegelijk of 

achtereenvolgens aan het model worden toegevoegd.  Het interactie effect wordt als laatste 

aan het model toegevoegd. Voor het toevoegen van de variabelen is het niet wenselijk om een 

methode te gebruiken die de niet significante effecten eruit haalt. Wanneer het interactie 

effect significant is, zijn alle hoofdeffecten (zowel de significante als de niet significante) 

nodig in de regressie vergelijking om de laatste stap van de analyse uit te voeren. Er wordt 

dus gekozen voor de ‘enter’ methode. De enter methode voegt alle variabelen toe aan het 

model, ongeacht significantie. Wanneer het interactie effect niet significant blijkt te zijn, moet 

het model van de analyse van de hoofdeffecten worden geïnterpreteerd. Bij dit model zijn alle 

niet significante voorspellers eruit gehaald. 
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Wanneer er een statistisch significant interactie effect wordt gevonden  is de laatste stap in de 

methode van Holmbeck (1997) het opstellen van simpele regressielijnen voor elke waarde van 

de moderator variabele. Deze regressie vergelijkingen bevatten de twee hoofdeffecten en het 

interactie effect samen met de ongestandaardiseerde regressie coëfficienten en de y intercept. 

Als waarden voor de vergelijking worden alle mogelijke combinaties gemaakt van het 

gemiddelde van de gecentreerde variabele min de standaardeviatie (gemiddelde – SD), het 

gemiddelde van de variabelen en het gemiddelde plus een standaarddeviatie (gemiddelde + 

SD).  

Omdat er een correlatie tussen actieve en passieve coping is, worden beide als controle 

variabele toegevoegd. Etniciteit en ‘dagje cel’ worden niet als controle variabelen toegevoegd. 

In dit onderzoek is zijn etniciteit en ‘dagje cel’ geen onderzoeksvariabelen. Ze zijn in de 

selectieprocedure van de participanten niet opgenomen. Ze zijn alleen gebruikt om een 

beschrijving van de totale populatie te kunnen geven. Er zijn derhalve geen voldoende 

participanten om een vergelijking mogelijk te maken.   

Resultaten 

Er is onderzocht of er sprake is van een linear verband tussen de variabelen en externaliserend 

gedrag. Er is sprake van een linear verband (bijlage 1). Tevens hebben alle variabelen een 

normale verdeling (tabel 1). De absolute waarden van de scheefheid van alle variabelen 

afzonderlijk vallen tussen de 0 en 1. De absolute waarden van de gepiektheid van alle 

variabelen afzonderelijk vallen tussen de 0 en 1. De resultaten voldoen dus aan de 

voorwaarden voor het uitvoeren van een meervoudige regressie analyse. 

Tabel 1. Gemiddelde, standaarddeviatie, scheefheid en gepiektheid van Copingstijlen en Moraliteit.  

 Gemiddelde SD Scheefheid Gepiektheid 

Actieve coping 14.18 2.5 -.11 .21 

Passieve coping 14.53 2.27 -.19 -.27 

Morele zelf .34 .4 -.37 -.76 

Moreel oordelen 263 47 -.35 -.49 

Relatie tussen de voorspellende factoren en externaliserend gedrag 

De morele factoren (moreel oordelen en morele zelf) hangen niet significant samen met 

externaliserend gedrag (p > .05) en worden uit het model van voorspellers gehaald. De 
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significantie en andere waarden van de overgebleven factoren worden herberekend in de 

opvolgende stap.  

De factoren actieve coping en passieve coping hangen significant samen met externaliserend 

gedrag (p < .05) en zijn meegenomen in het model. Dit model verklaart 16% van de variantie 

van externaliserend gedrag (R
2
 = .161). Actieve coping heeft een positief significant verband 

met externaliserend gedrag. Passieve coping heeft een negatief significant verband met 

externaliserend gedrag.  

Tabel 2. Het effect van Actieve Coping, Passieve Coping, Moreel Oordelen en Morele Zelf op Externaliserend 

gedrag.  

 T P 

Actieve coping -2.86 .006 

Passieve coping 2.75 .008 

Moreel oordelen -.195 .846 

Morele zelf -.09 .931 

 

Het interactie effect tussen moreel oordelen en actieve coping 

De relatie tussen actieve coping en externaliserend gedrag is significant (p < .05). De relatie 

tussen moreel oordelen en externaliserend gedrag is niet significant (p > .05). Ondanks dat 

moreel oordelen geen significant effect heeft op externaliserend gedrag, is het interactie effect 

tussen actieve coping en moreel oordelen wel significant (p < .05). Het totale model met 

moderator is significant ( p < .05) en verklaart 26 procent van de totale variantie van 

externaliserend gedrag (R
2
 = .261). Het toevoegen van de moderator leidt dus tot een model 

dat 10% meer verklaart dan het model zonder moderator .  

Tabel 3. Actieve coping, Moreel Oordelen en Interactie effect. 

 T P 

Actieve coping -3.79 .000 

Moreel oordelen -1.205 .233 

Actieve coping X moreel 

oordelen 

2.73 .008 
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De regressielijnen zijn in grafiek 1 getekend. De drie lijnen stellen het effect van moreel 

oordelen op externaliserend gedrag voor bij lage actieve coping (doorgetrokken streep), 

gemiddelde actieve coping (korte strepen met stip) en hoge actieve coping (korte strepen). Bij 

laag moreel oordelen zorgt actieve coping voor een sterke daling in externaliserend gedrag. 

Bij hoge moreel oordelen is het effect minder. Bij hoge actieve coping zorgt een stijging van 

moreel oordelen voor een stijging in externaliserend gedrag. Het totaal van externaliserend 

gedrag is nog steeds lager dan bij lage en gemiddelde actieve coping.  

Grafiek 1. Effect van Actieve Coping op de relatie tussen Moreel Oordelen en Externaliserend gedrag. 

 

Het interactie effect tussen moreel oordelen en passieve coping 

Uit deze analyse blijkt dat er een significant interactie effect is (p < .05). Het gehele model 

met alle factoren en interactie effect is significant en verklaart 31% van de variantie (R
2
 = 

.311). Na toevoeging van het interactie effect is er een R
2
 change van .149.  
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Tabel 4. Passieve coping, Moreel oordelen en Interactie effect 

 T P 

passieve coping 2.53 .014 

moreel oordelen -.79 .432 

passieve coping X 

moreel oordelen 

3.45 .001 

 

De drie lijnen in grafiek 2 stellen het effect van lage passieve coping (doorgetrokken streep), 

gemiddelde passieve coping (korte streep met stip) en hoge passieve coping (korte streep) op 

de relatie tussen moreel oordelen en externaliserend gedrag. De verwachting is dat wanneer 

passieve coping stijgt het effect van moreel oordelen minder wordt. In de grafiek is dit te zien 

bij lage en gemiddelde passieve coping. De lijn van gemiddelde passieve coping is minder 

sterk dalend dan de lijn van lage passieve coping. De lijn van hoge passieve coping is 

opvallend. Bij hoge passieve coping zorgt een stijging van moreel oordelen voor een stijging 

in externaliserend gedrag. Het effect van passieve coping is groter bij hoge moreel oordelen 

dan bij laag moreel oordelen. Bij hoog moreel oordelen zorgt passieve coping voor een grote 

stijging in externaliserend gedrag.  
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Grafiek 2. Effect van Passieve Coping op de relatie tussen Moreel Oordelen en Externaliserend Gedrag 

 

Het interactie effect tussen het morele zelf en copingstijlen 

Er is geen significant interactie effect tussen het morele zelf en beide copingstijlen (tabel 5 en 

6)  

Tabel 5. Actieve coping, morele zelf en het interactie effect. 

 T P 

actieve coping -2.59 .012 

morele zelf -.002 .999 

actieve coping X 

morele zelf 

-.842 .40 
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Tabel 6. Passieve coping, morele zelf en het interactie effect. 

 T P 

passieve coping  2.54 .014 

morele zelf -0.002 .999 

pasieve coping X 

Morele zelf 

-.842 .403 

 

Discussie 

In dit onderzoek werd er gekeken naar de relaties tussen copingstijlen (actieve en passieve 

coping), moraliteit (morele zelf en moreel oordelen) en externaliserend gedrag. Deze 

combinatie van morele zelf en copingstijlen in relatie tot externaliserend is nog niet eerder 

onderzocht. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of bij een laag opgeleide vrouwelijke 

adolescente populatie dezelfde risicofactoren vindbaar zijn als bij mannen. De verwachting 

was dat deze factoren externaliserend gedrag kunnen voorspellen. Daarnaast wordt gekeken 

of copingstijlen een modererend effect hebben op de relatie tussen moraliteit en 

externaliserend gedrag.  

Uit de resultaten blijkt dat zowel actieve als passieve copingstijlen samen hangen met 

externaliserend gedrag. Actieve copingstijlen zorgen voor een daling in externaliserend 

gedrag terwijl passieve copingstijlen externaliserend gedrag juist versterken. De beide morele 

factoren (morele zelf en moreel oordelen) hangen niet significant samen met externaliserend 

gedrag.  

Verder zijn er twee significante moderator effecten gevonden, namelijk een moderator effect 

van actieve coping in de relatie tussen moreel oordelen en externaliserend gedrag en een 

moderator effect van passieve coping in de relatie tussen moreel oordelen en externaliserend 

gedrag. Binnen beide moderator analyses en de analyse van de hoofdeffecten is er geen 

hoofdeffect gevonden voor moreel oordelen. Echter, het vinden van een significante 

moderator effect is wel een indicatie voor de aanwezigheid van een relatie tussen moreel 

oordelen en externaliserend gedrag. Bij vervolg onderzoek kan hierbij rekening worden 

gehouden. Bij een grotere populatie kan een effect van moreel oordelen op externaliserend 

gedrag gevonden worden.  
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Op basis van grafiek 1 kan je het volgende worden geconcludeerd over het moderatie effect 

van actieve coping. Actieve copingstijlen en moreel oordelen zorgen voor een daling in 

externaliserend gedrag. Actieve copingstijlen hebben een groot effect op externaliserend 

gedrag, wanneer er sprake is van weinig moreel oordelen. Het effect van actieve copingstijlen 

is een stuk minder wanneer er ook sprake is van veel moreel oordelen. Verder is er een 

opvallend effect gevonden bij hoge actieve coping. Een combinatie van een hoge actieve 

coping score en een hoge score op moreel oordelen leidt tot een lichte stijging van 

externaliserend gedrag. Het totaal van externaliserend gedrag blijft echter nog wel lager dan 

bij lage actieve coping. De stijging is niet verwacht. De groep adolescenten van dit onderzoek 

bevinden zich vaak in een lage sociale klasse. Jongeren met hoge moreel oordelen redeneren 

dat iedereen gelijk is en evenveel recht op dingen (banen, dure tv’s, etc.). Dat ze niet als 

gelijke worden behandeld kan ervoor zorgen dat ze hun maatschappelijke onvrede uit door 

middel van externaliserend gedrag. Ze kunnen de situatie niet veranderen (het is een niet 

controleerbare situatie) en de spanning die dan ontstaat leidt tot externaliserend gedrag. Of 

externaliserend gedrag wordt voor deze specifieke groep een actieve middel om het probleem 

op te lossen. Ze denken dat ze door middel van diefstal de zaken kunnen krijgen, waarvan ze 

denken dat ze daar recht op hebben. Een voorbeeld van een item van de UCL is “direct 

ingrijpen als er problemen zijn”, wat dat direct ingrijpen is, wordt niet verteld. Dit staat open 

voor interpretatie. Criminele adolescenten kunnen ‘direct ingrijpen’ door middel van diefstal 

bij geld problemen, omdat ze vinden dat ‘iedereen evenveel recht heeft op bijvoorbeeld 

geluk’.  

Uit de grafiek 2 blijkt dat een stijging in het gebruik van passieve coping ervoor zorgt dat het 

effect van moreel oordelen minder wordt. Dit is conform de verwachting. De stijging van 

passieve coping zorgt er uiteindelijk voor dat het effect van moreel oordelen teniet wordt 

gedaan. Het effect van passieve coping is groter dan het effect van moreel oordelen, waardoor 

er juist een stijging is in externaliserend gedrag. Bij hoog moreel oordelen zou iemand zijn 

vriendin, die in levensgevaar is, helpen, omdat respect en vriendschap van twee kanten moet 

komen. Als er echter alleen maar gebruik gemaakt wordt van passieve coping, dan wordt het 

probleem alsnog niet opgelost.  

Het volledige model van copingstijlen, moraliteit en interactie effecten is significant en 

verklaart een groot deel van externaliserend gedrag. Er is echter nog een deel van 

externaliserend gedrag wat niet verklaard kan worden met dit model. 
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De resultaten van dit onderzoek bevestigen eerdere verwachtingen en hypotheses met 

uitzondering van de hoofd effecten van moreel oordelen en morele zelf. De adolecenten 

kwamen allen van dezelfde school en uit de omgeving van Leiden. Er is veel onderlinge 

contact en beïnvloedbaarheid. De resultaten kunnen daarom alleen met enige voorzichtigheid 

worden gegeneraliseerd. De verwachting is echter niet dat de gevonden relaties significant 

verschillen per stad, dorp of regio. De resultaten zijn niet generaliseerdbaar voor andere 

leeftijden en hogere leerniveaus, aangezien zowel leeftijd als intelligentie bepalend zijn voor 

het gebruik van copingstijlen en externaliserend gedrag.  

Mogelijkheden voor vervolgonderzoek 

Bij vervolg onderzoek moet gelet worden op het volgende.Tijdens de afname van de 

vragenlijst voor moreel oordelen waren er een aantal adolecenten die  aangaven dat ze een 

onderscheid maken in ‘vrienden’. In de vragenlijst staat alleen algemeen ‘vrienden’ vermeld, 

terwijl de adolecenten onderscheid maken in school vrienden, uitgaans vrienden en beste 

vrienden. Voor elke groep hanteren ze net een andere morele redenatie, terwijl ze wel onder 

de algemene noemer vrienden vallen. Dit is voor vervolg onderzoek interessant om te gaan 

onderzoeken.  

Bij vervolg onderzoek moet er op gelet worden bij welke situaties copingstijlen het meest 

effectief zijn. Uit vooronderzoek blijkt dat bij controleerbare situaties actieve copingstijlen de 

meest verstandige keus is. Verder is tijdens het onderzoek een aantal keer aangegeven dat de 

adolecenten zich anders gedragen in situaties bij hun familie als bij vrienden. Onderzoek naar 

copingstijlen, morele factoren en externaliserend gedrag bij verschillende situaties en 

omgevingen is dus nodig.  

De sociale omgeving (de directe en indirecte vriendenkring, familie, kennissen en 

autoriteiten) kunnen op zichzelf ook een negatief effect hebben op externaliserend gedrag. Er 

kan bijvoorbeeld gekeken worden hoeveel van de directe vriendenkring een nacht in de cel 

heeft gezeten, een strafblad heeft of van school is gegaan vanwege externaliserende 

problematiek. Deze groep kan bijvoorbeeld vinden dat criminaliteit een gerechtvaardigd 

middel is om een doel te bereiken. Bij onderzoek hierna moet rekening worden gehouden met 

sociaal wenselijk antwoorden. Ondanks dat anonimiteit gewaarborgd wordt, zullen er 

mogelijk adolecenten zijn, die deze vragen niet naar eerlijkheid zullen beantwoorden.  

Dit onderzoek bouwt verder op de schaal verdeling actieve en passieve coping uit eerder 

onderzoek. De populatie is niet groot genoeg om te kijken of actieve en passieve coping ook 
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onder laagopgeleide vrouwen steeds twee afzonderlijke variabelen vormen of dat ze beter 

kunnen worden samengevoegd tot 1 schaal. Een bijkomen voordeel is dat er gekeken of dat de 

verschillende subschalen van actieve en passieve coping een betere voorspeller vormen voor 

externaliserend gedrag.  

Bij een grotere populatie kan eveneens gekeken worden of er daadwerkelijk een effect is van 

moreel oordelen. Het gevonden interactie effect duidt wel op een effect, maar dit is slechts 

binnen een kleine populatie onderzocht. Daarnaast kan een andere factor er ook voor zorgen 

dat het effect van moraliteit op externaliserend gedrag wordt onderdrukt, waardoor er geen 

hoofdeffect kan worden gevonden.  .  

Implicaties voor interventies 

Het aanleren van actieve copingstijlen is een zinvol middel in het verminderen van 

externaliserend gedrag bij deze populatie. Echter moet wel rekening worden gehouden met 

het mogelijk overstimuleren van actieve coping. Actieve copingstijlen kunnen in combinatie 

met een hoog niveau van moreel oordelen juist leiden tot een verhoging van externaliserend 

gedrag. Het juiste gebruik van actieve copingstijlen dient dan ook benadrukt te worden, 

aangezien actieve copingstijlen wellicht niet in elke situatie een uitkomst kunnen zijn. 
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Bijlage 1 – Scatterplots ten behoeve van het onderzoeken van een lineare 

verband 

Grafiek 3. Scatterplot van Passieve Coping en Externaliserend Gedrag. 
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Grafiek 4. Scatterplot van Actieve Coping en Externaliserend Gedrag. 
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Grafiek 5. Scatterplot van Moreel Oordelen en Externaliserend Gedrag. 
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Grafiek 6. Scatterplot van Morele Zelf en Externaliserend Gedrag. 
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