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Abstract 

Aim: The current study focuses on the correlations of personality and the quality of the 

relationship with the best friend on the one hand with problem behavior on the other hand and 

on gender differences in these correlations. Method: A total of 574 Dutch children from 10-14 

years old, from elementary and secondary schools, completed questionnaires about 

personality, the quality of the relationship with the best friend and problem behavior. Results: 

Regarding the correlation between personality and problem behavior, only a negative 

association existed between extraversion and emotional stability and internalizing problem 

behavior. Externalizing problem behavior was positively associated with extraversion and 

openness to experience and negatively associated with agreeability, conscientiousness and 

emotional stability. Furthermore, a positive significant association was found between 

negative interaction with the best friend with both internalizing and externalizing problem 

behavior. Besides, girls show more internalizing problem behavior and boys more 

externalizing problem behavior. Finally, an interaction-effect showed gender differences in 

the relation between personality and internalizing problem behavior. Low levels of 

extraversion correlated with internalizing problem behavior in boys. Conclusion: Personality 

and the quality of the relationship with the best friend correlate with problem behavior. 

Gender differences are only found in the relation between personality and internalizing 

problem behavior. Implications are discussed. 

 

Theoretische inleiding 

De laatste jaren zijn de processen die een rol spelen bij de ontwikkeling van adolescenten en 

de samenhang met probleemgedrag veel onderzocht (Lieshout, Aken & Scholte, 1998). Met 

probleemgedrag worden internaliserend en externaliserend probleemgedrag bedoeld. 

Internaliserend probleemgedrag komt voort uit innerlijke stress, wat zich uit in symptomen 

van depressie en angst. Externaliserend probleemgedrag bestaat uit grensoverschrijdend en 

agressief gedrag, wat het kind in conflict met anderen brengt (Sentse, Veenstra, Lindenberg, 

Verhulst & Ormel, 2009). Twee concepten die van belang zijn in relatie met probleemgedrag 

zijn de kwaliteit van de relaties met leeftijdsgenoten (Berndt, 1999) en de persoonlijkheid van 

de adolescent (Lonigan & Philips, 2001). De frequentie van positieve en negatieve interacties 

bepaalt of de relaties met leeftijdsgenoten en vrienden van hoge of lage kwaliteit zijn (Berndt, 

1999). Persoonlijkheid is de dynamische organisatie van psychosomatische systemen binnen 

het individu die de aanpassing aan zijn omgeving bepalen (Allport, 1937, zoals geciteerd in 

Akse, Hale, Engels, Raaijmakers & Meeus, 2004).  
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De vraagstelling luidt: „Is er een samenhang tussen persoonlijkheid en de kwaliteit van 

de relatie met de beste vriend(in) enerzijds en internaliserend en externaliserend 

probleemgedrag van kinderen van 10-14 jaar anderzijds en zijn er sekseverschillen?‟. 

 

Persoonlijkheid en probleemgedrag  

De uitspraak „where problem behaviours are concerned, personality clearly matters‟ (Krueger, 

Caspi & Moffitt, 2000) benadrukt het belang van het onderzoeken van de relatie tussen 

persoonlijkheid en probleemgedrag. Verschillende onderzoeken associëren persoonlijkheid 

(extraversie, vriendelijkheid, openheid voor ideeën, emotionele stabiliteit en zorgvuldigheid) 

met probleemgedrag (Asendorpf & Aken, 1999; Akse, Hale, Engels, Raaijmakers & Meeus, 

2006; Dubas, Gerris, Janssens & Vermulst, 2002; Huey & Weisz, 1997; Mervielde, Clercq, 

Fruyt & Leeuwen, 2005; Pauw, Mervielde & Leeuwen, 2009; Salgado, 2002). Deze 

onderzoeken hebben gevonden dat individuen met een lage mate van emotionele stabiliteit en 

extraversie en een hoge mate van zorgvuldigheid en vriendelijkheid risico lopen op 

internaliserend probleemgedrag. Daarnaast zorgen lage niveaus van zorgvuldigheid, 

vriendelijkheid en emotionele stabiliteit voor een verhoogd risico op externaliserend 

probleemgedrag. Prinzie en collega‟s (2003) hebben gevonden dat een hoog niveau van 

extraversie de kans op externaliserend probleemgedrag vergroot. Individuen die hoog scoren 

op alle vijf de factoren hebben de beste aanpassing (Asendorpf & Aken, 1999; Akse et al., 

2006; Dubas et al., 2002). Er zijn geen consistente resultaten voor openheid voor ideeën. 

Ook Muris, Meesters en Blijlevens (2007), Cale (2006) en Burt en Donnellan (2008)  

vinden relaties tussen persoonlijkheid (extraversie, doelmatige controle, negatief affect) en 

probleemgedrag. Adolescenten met een hoge mate van extraversie vertonen meer 

externaliserend probleemgedrag. Adolescenten met een lage mate van doelmatige controle 

hebben de beste psychosociale aanpassing. Individuen met een hoge mate van negatief affect 

hebben zowel meer internaliserend als externaliserend probleemgedrag.  

De onderzoeksvraag bij bovenstaande resultaten luidt: „Is er een samenhang tussen de 

persoonlijkheid van kinderen van 10-14 jaar en internaliserend en externaliserend 

probleemgedrag?‟. De hypothese is dat een hoge mate van extraversie en negatief affect en 

een lage mate van vriendelijkheid, zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit voorspellers zijn 

voor externaliserend probleemgedrag. Een lage mate van emotionele stabiliteit en extraversie, 

en een hoge mate van zorgvuldigheid, vriendelijkheid en negatief affect zijn voorspellers voor 

internaliserend probleemgedrag. Door de inconsistente resultaten voor openheid voor ideeën 

is hier geen verwachting voor opgesteld.  
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Sekseverschillen in persoonlijkheid en probleemgedrag 

Onderzoek naar de sekseverschillen in de samenhang tussen persoonlijkheid en 

probleemgedrag is van groot belang, omdat dit in het verleden nog erg weinig is gedaan. 

Sekseverschillen in persoonlijkheid blijken invloed te hebben op het type probleemgedrag dat 

zij vertonen (Sentse, Veenstra, Lindenberg, Verhulst, & Ormel, 2009; van der Ende & 

Verhulst, 2005). Eerst wordt gekeken naar de sekseverschillen in persoonlijkheid, vervolgens 

naar de sekseverschillen in probleemgedrag en als laatste naar de sekseverschillen in de 

samenhang tussen persoonlijkheid en probleemgedrag.     

 Costa, Terracciano en McCrae (2001) en McBride, Bacchiochi en Bagby (2004) 

stellen dat neuroticisme, vriendelijkheid, warmte en openheid voor gevoelens gerelateerd zijn 

aan vrouwelijke karaktertrekken. Daarentegen komen assertiviteit en openheid voor ideeën 

vaker voor bij mannen. Ook Schmitt, Realo, Voracek en Alik (2008) concluderen dat 

vrouwen hoger scoren op de karaktertrekken neuroticisme en vriendelijkheid. Daarnaast 

beweren zij, evenals Goodwin en Gotlib (2004), dat extraversie en zorgvuldigheid meer 

vrouwelijke karaktertrekken zijn. Dit is in tegenstelling tot het onderzoek van Costa en 

collega‟s (2001), waaruit blijkt dat extraversie mannelijke en vrouwelijke aspecten omvat. 

Verder komt uit onderzoeken naar voren dat positieve affectiviteit vaker voorkomt bij meisjes 

(van de Boo & Kolk, 2007; Else-Quest, Hyde, Goldsmith, & van Hulle, 2006).   

 Naast de sekseverschillen in persoonlijkheid, zijn ook sekseverschillen bestudeerd in 

internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Angst blijkt vaker voor te komen bij 

meisjes (Ginsburg & Silverman, 2000). Jongens vertonen daarentegen vaker antisociaal 

gedrag dan meisjes (Eley, Lichtenstein, & Stevenson, 1999; Lengua & Stormshak, 2000; 

Archer, 2004). Persoonlijkheid en sekseverschillen hebben zowel afzonderlijk als gezamenlijk 

invloed op het probleemgedrag. Sekse blijkt indirect invloed te hebben op probleemgedrag, 

namelijk door sekseverschillen in persoonlijkheid (Lengua & Stormshak, 2000).   

 Krueger, McGue en Iacono (2001) onderzochten de samenhang tussen de drie 

genoemde aspecten. Een hoge mate van neuroticisme blijkt gerelateerd aan internaliserend 

probleemgedrag bij vrouwen. Externaliserend probleemgedrag blijkt samen te hangen met een 

hoge mate van extraversie. Verder blijkt dat vrouwen vaker last hebben van depressiviteit, 

hetgeen gerelateerd wordt aan de vrouwelijke karaktertrek neuroticisme (Cox, Stabb, & 

Hulgus 2000; Lengua & Stormshak, 2000; Goodwin & Gotlib, 2004).     

 Op basis van deze resultaten is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: „Is er een 

verschil in samenhang tussen de persoonlijkheid en internaliserend en externaliserend 

probleemgedrag voor jongens en meisjes van 10-14 jaar?‟ De bijbehorende hypothese is dat 
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een lage mate van emotionele stabiliteit vaker voorkomt bij meisjes hetgeen kan resulteren in 

internaliserend probleemgedrag, terwijl een hoge mate van extraversie vaker voorkomt bij 

jongens hetgeen kan leiden tot externaliserend probleemgedrag. Voor de overige 

karaktereigenschappen in relatie tot probleemgedrag zijn geen hypotheses betreffende de 

sekseverschillen opgesteld.  

 

Kwaliteit van vriendschap en probleemgedrag 

In de vroege adolescentie komt het maken en behouden van vrienden centraal te staan (Rubin, 

et al., 2004). De invloed van ouders op het psychosociale functioneren en mogelijk probleem-

gedrag van het kind neemt af en de invloed van leeftijdsgenoten (Dekovic, 1999; Reitz, 

Dekovic, Meijer, & Engels, 2006) en vooral van vrienden neemt toe (Berndt, 1999; Beyers & 

Seiffge-Krenke, 2007; Ciairano, Rabaglietti, Roggero, Bonino, & Beyers, 2007). Daarbij is 

met name de kwaliteit van vriendschappen van belang (Berndt, 1999; Ciairano et al., 2007). 

Uit onderzoek blijkt dat adolescenten met een hogere kwaliteit van de relaties met 

leeftijdsgenoten (Dekovic, Buist, & Reitz, 2004; Laible, Carlo, & Raffaelli, 2000; Repetti & 

Klima, 2008) en een hogere kwaliteit van hun vriendschappen (Beyers & Seiffge-Krenke, 

2007; Gaertner, Fite, & Colder, 2010; Rubin et al., 2004) minder internaliserend 

probleemgedrag laten zien. Gepest worden door vrienden, hetgeen wijst op een lage kwaliteit 

van de vriendschap, hangt samen met meer internaliserend probleemgedrag (Crick & Nelson, 

2002). Het volledig ontbreken van vriendschappen hangt samen met meer internaliserend 

probleemgedrag (Kapi, Veltsista, Kavadias, Lekea, & Bakoula, 2007). Meisjes met minder 

hechte vriendschappen hebben vaker depressieve klachten (Selfhout, 2009). 

Tevens laten studies zien dat adolescenten met een hogere kwaliteit van de relaties met 

leeftijdsgenoten (Laible et al., 2000; Repetti & Klima, 2008) en vrienden (Beyers & Seiffge-

Krenke, 2007) minder externaliserend probleemgedrag hebben. Gepest worden door vrienden 

hangt samen met meer externaliserend probleemgedrag (Crick & Nelson, 2002).  

Daarnaast is onderzocht of de kwaliteit van de vriendschap een moderator is in de 

samenhang tussen probleemgedrag enerzijds, en opvoeding door ouders en gepest worden 

anderzijds. Een hoge kwaliteit vriendschap vermindert het verband tussen een negatieve 

opvoeding door de ouders en externaliserend probleemgedrag bij adolescenten (Lansford, 

Criss, Pettit, Dodge, & Bates, 2003), maar het verband tussen gepest worden en 

internaliserend probleemgedrag wordt er niet door verminderd (Woods, Done, & Kalsi, 

2009). 



 6 

 Op basis van bovenstaande resultaten luidt de onderzoeksvraag: „Is er een samenhang 

tussen de kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) en internaliserend en externaliserend 

probleemgedrag bij kinderen van 10-14 jaar?‟. De bijbehorende hypothese is dat een hoge 

kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) minder internaliserend en externaliserend 

probleemgedrag voorspelt. 

 

Kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in), probleemgedrag en sekseverschillen 

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat er sekseverschillen zijn in de samenhang 

tussen de relatie met de beste vriend(in) en internaliserend probleemgedrag. Meisjes met een 

lage kwaliteit van relaties hebben een hogere mate van angst of depressie. Voor jongens werd 

geen samenhang gevonden tussen de kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) en 

probleemgedrag (Brendgen, Wanner, Morin, & Vitaro, 2005; Erath, Flanagan, & Bierman, 

2007; Greco & Morris, 2005; La Greca & Lopez, 1998; Prinstein, Borelli, Cheah, & Simon, 

2005; Rudolph, Ladd, & Dinella, 2007; Schmidt & Bagwell, 2007; Sentse, Lindenberg, 

Omvlee, Ormel, & Veenstra, 2010). De resultaten van het onderzoek van Demir en Urberg 

(2004) zijn inconsistent met voorgaande onderzoeken. Uit deze studie komt namelijk naar 

voren dat jongens met een hoge kwaliteit van relaties een lage mate van depressie hebben, 

terwijl er voor meisjes geen significant resultaat is gevonden.  

Ook sekseverschillen met betrekking tot externaliserend probleemgedrag zijn 

onderzocht. Voor meisjes blijkt er een sterkere samenhang te zijn tussen de kwaliteit van 

relaties met leeftijdsgenoten en agressie dan voor jongens (Ehrensaft, 2005). Meisjes die 

agressief zijn, hadden meer problemen met relaties met leeftijdsgenoten dan jongens met 

hetzelfde gedrag. Ook meisjes met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) 

hadden meer problemen met leeftijdsgenoten dan jongens met ADHD (Diamantopoulou, 

Henricsson, & Rydell, 2005). Uit de onderzoeken van Ialongo (1998) en Keltikangas-Järvinen 

(2002) kwam echter naar voren dat de samenhang tussen relaties met leeftijdsgenoten en 

agressie sterker is voor jongens dan meisjes. Een hoog niveau van agressie kan voor jongens 

samenhangen met positieve kwaliteiten van relaties met leeftijdsgenoten, terwijl deze 

samenhang voor meisjes negatief is (Fanti, Brookmeyer, Henrich, & Kuperminc, 2010; 

Lansford et al., 2009).  

Naar aanleiding van de genoemde resultaten is de volgende onderzoeksvraag 

opgesteld: „Is er een verschil in de samenhang tussen de kwaliteit van de relatie met de beste 

vriend(in) en internaliserend en externaliserend probleemgedrag voor jongens en meisjes van 

10-14 jaar?‟ Op basis van de literatuur is de hypothese dat meisjes met een hoge kwaliteit van 
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de relatie met de beste vriend(in) minder internaliserend probleemgedrag hebben, terwijl er 

voor jongens geen samenhang is tussen de kwaliteit van de relatie en internaliserend 

probleemgedrag. Daarnaast is de hypothese opgesteld dat meisjes met een hoge kwaliteit van 

de relatie met de beste vriend(in) minder externaliserend probleemgedrag vertonen, terwijl 

jongens met een hoge kwaliteit van de relatie juist meer externaliserend probleemgedrag 

vertonen.  

 

Methode 

Steekproef en procedure 

In het huidige onderzoek hebben 574 kinderen van 10 tot en met 14 jaar (M = 12.02; SD = 

0.77) meegedaan. Van deze kinderen komt 58.4% (n = 335) van basisscholen en 41.6% (n = 

239) van middelbare scholen uit verschillende provincies in Nederland. De steekproef bestaat 

uit 50.5% meisjes (n = 290) en 49.3% jongens (n = 283). Van de leerlingen afkomstig van 

middelbare scholen volgde 20.1% VMBO (n = 48), 28.5% HAVO (n = 68) en 50.6% VWO (n 

= 121). Van de totale groep participanten heeft 91.6% (n = 526) een beste vriend(in).  

Er is gebruik gemaakt van een cross-sectioneel onderzoeksontwerp, waarbij 

vragenlijsten werden afgenomen bij leerlingen uit groep acht van de basisschool en uit de 

eerste klas van het voortgezet onderwijs. Voor het werven van leerlingen werden basisscholen 

en middelbare scholen benaderd en werd aan de desbetreffende directeur of directrice om 

toestemming gevraagd voor de afname van de vragenlijsten. Ook aan de ouders van de 

leerlingen werd om toestemming gevraagd middels een passieve instemmingprocedure aan de 

hand van een informatieve brief die aan de kinderen mee naar huis werd gegeven. De afname 

heeft klassikaal plaatsgevonden en de leerlingen hebben de vragenlijsten zelfstandig ingevuld 

onder begeleiding van vier onderzoeksassistenten die instructies hebben ontvangen met 

betrekking tot de afname. De vragenlijsten werden op twee verschillende tijdstippen 

afgenomen, zodat de belasting voor de leerlingen minimaal was. Van de 574 respondenten 

heeft 99.5% (n = 571) beide delen van de vragenlijsten ingevuld. Op beide tijdstippen duurde 

de afname ongeveer 60 minuten per klas.  

 

Instrumenten         

 Probleemgedrag: Met de Youth Self-Report (YSR; Achenbach, 1991b; Verhulst, 

Ende, & Koot, 1996) is de mate van probleemgedrag van de kinderen gemeten. Deze 

vragenlijst bestaat uit 53 items die internaliserend en externaliserend probleemgedrag meten. 

De verschillende items zijn ondergebracht in vijf schalen: Delinquent Gedrag (11 items:„Ik 
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lieg of bedrieg‟), Agressief Gedrag (19 items:„Ik probeer veel aandacht te krijgen‟), 

Teruggetrokken Gedrag (7 items:„Ik weiger om te praten‟), Lichamelijke Klachten (9 items: 

„Ik voel me oververmoeid‟) en Angstig/Depressief (14 items: „Ik voel me eenzaam‟). Hierbij 

kan het kind zelf beoordelen of de desbetreffende stelling helemaal niet van toepassing (0), 

een beetje/soms van toepassing (1), of duidelijk/vaak van toepassing (2) is in de afgelopen zes 

maanden. Een hoge score op een schaal betekent dat er sprake is van problemen op dat 

gebied. De scores zijn berekend voor de schalen Internaliserende Problemen (Teruggetrokken 

Gedrag, Lichamelijke Klachten en Angstig/Depressief)  en Externaliserende Problemen 

(Delinquent Gedrag en Agressief Gedrag). De betrouwbaarheid van de schaal Internaliserende 

Problemen is .89, en van de schaal Externaliserende Problemen .81.  

 Persoonlijkheid: Met de Quick Big Five Personality Questionnaire (QBF; Vermulst & 

Gerris, 2005) is de persoonlijkheid van de kinderen gemeten. Deze vragenlijst bestaat uit 30 

items die in groepjes van zes zijn ondergebracht onder vijf schalen, die de 

persoonlijkheidskenmerken volgens het Big Five-model omvatten: Extraversie 

(„Spraakzaam‟), Vriendelijkheid („Prettig‟), Zorgvuldigheid („Netjes‟), Emotionele Stabiliteit 

(„Zenuwachtig‟) en Openheid voor Ideeën („Vernieuwend‟). Hierbij kan het kind zelf 

aangeven in hoeverre de items een goede beschrijving zijn van zichzelf, aan de hand van een 

4-puntsschaal die loopt van 0 (klopt helemaal niet) tot 4 (klopt helemaal). Een hoge score op 

een schaal, betekent dat het bijbehorende persoonlijkheidskenmerk sterk van toepassing is op 

het desbetreffende kind. De betrouwbaarheid van de schaal Extraversie is .77; Vriendelijkheid 

.84; Zorgvuldigheid .78; Emotionele Stabiliteit .70 en Openheid voor Ideeën .73.  

Kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in): de affectieve kwaliteit van de relatie 

met de beste vriend(in) is gemeten door middel van de Network of Relationship Inventory 

(NRI, Furman & Buhrmester, 1992). Dit instrument beoogt de negatieve en positieve aspecten 

van de relatie met de beste vriend(in) te meten. De NRI bestaat uit twee schalen, Steun 

(Positieve Kwaliteit) en Negatieve Interactie (Negatieve Kwaliteit), met elk zes items. Elk 

item heeft vijf antwoordcategorieën uiteenlopend van „weinig of niet‟ (1) tot „meer kan niet‟ 

(5). Een voorbeelditem van Steun is: „Hoeveel geeft je beste vriend/in echt om je?‟. Een hoge 

score op deze schaal betekent dat er sprake is van een hoge mate van steun. Een 

voorbeelditem van Negatieve Interactie is: „Hoeveel ergeren jij en je beste vriend/in je aan 

elkaars gedrag?‟. Een hoge score op deze schaal betekent een hoge mate van negatieve 

interactie. De betrouwbaarheid van de schaal Steun is .79 en van Negatieve Interactie .90.  
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Resultaten 

Correlaties 

Tabel 1 geeft de correlaties weer van de variabelen die van belang zijn voor dit onderzoek.  

 

Tabel 1   

Correlatiecoëfficiënten voor de Samenhang tussen Persoonlijkheid en Kwaliteit van de Relatie met de Beste 

Vriend(in) en Probleemgedrag, voor Jongens en Meisjes Afzonderlijk en voor de Totale Groep Participanten 

 Internaliserend Probleemgedrag Externaliserend Probleemgedrag 

jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

Extraversie -.24** -.47** -.37** .00 .02 .00 

Vriendelijkheid .07 -.13* -.00 -.10 -.27** -.20** 

Openheid voor Ideeën .14* -.02 .04 .10 .02 .06 

Zorgvuldigheid .00 .01 .02 -.22** -.22** -.23** 

Emotionele Stabiliteit -.49** -.58** -.54** -.41** -.37** -.38** 

Steun  -.06 -.04 .03 .11 .01 .01 

Negatieve Interactie .23** .11 .12** .34** .19** .29** 

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

 

Met betrekking tot extraversie is er voor jongens en meisjes een negatieve relatie gevonden 

met internaliserend probleemgedrag. Voor zorgvuldigheid is er voor jongens en meisjes een 

negatieve relatie gevonden met externaliserend probleemgedrag. Voor emotionele stabiliteit is 

er voor jongens en meisjes een negatieve relatie gevonden met zowel internaliserend als 

externaliserend probleemgedrag. Met betrekking tot vriendelijkheid is er alleen voor meisjes 

een negatieve relatie gevonden met internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Alleen 

voor negatieve interactie is een positieve relatie gevonden met probleemgedrag.  

 

Persoonlijkheid en probleemgedrag 

De vraag „Is er een samenhang tussen de persoonlijkheid van kinderen van 10-14 jaar en 

internaliserend/externaliserend probleemgedrag?‟ is onderzocht met twee multivariate lineaire 

regressieanalyses, één voor externaliserend en één voor internaliserend probleemgedrag, met 

de vijf persoonlijkheidsfactoren als onafhankelijke variabelen.  

Uit de analyses blijkt een significante samenhang tussen de persoonlijkheidsvariabelen 

en probleemgedrag. De resultaten staan in Tabel 2.  

Met betrekking tot internaliserend probleemgedrag vertonen extraversie en emotionele 

stabiliteit een negatieve samenhang. Een lagere mate van extraversie of emotionele stabiliteit 

voorspelt een hogere mate van internaliserend probleemgedrag. Er is geen significante 

samenhang tussen de overige persoonlijkheidsvariabelen en internaliserend probleemgedrag.. 

Wat betreft externaliserend probleemgedrag vertonen alle persoonlijkheidsvariabelen 

een samenhang. Er is een positieve samenhang tussen extraversie en openheid voor ideeën 

met externaliserend probleemgedrag. Een hogere mate van extraversie of openheid voor 
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ideeën voorspelt een hogere mate van externaliserend probleemgedrag. Er is een negatieve 

samenhang tussen vriendelijkheid, zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit met 

externaliserend probleemgedrag. Een lagere mate van vriendelijkheid, zorgvuldigheid of 

emotionele stabiliteit voorspelt een hogere mate van externaliserend probleemgedrag.  

De persoonlijkheidsvariabelen verklaren 32% van de variantie van internaliserend, en 

23% van de variantie van externaliserend probleemgedrag. Emotionele stabiliteit lijkt de 

grootste voorspeller voor probleemgedrag. De resultaten komen deels overeen met de van 

tevoren gestelde hypothese. Alleen voor de veronderstelde samenhang tussen vriendelijkheid 

en zorgvuldigheid met internaliserend probleemgedrag is geen ondersteuning gevonden.  

 

Tabel 2 

Resultaten Meervoudige Lineaire Regressieanalyses voor Persoonlijkheid en Probleemgedrag 

 Internaliserend Probleemgedrag Externaliserend Probleemgedrag 

 β β 

Extraversie -.22*** .13*** 

Vriendelijkheid .08 -.18*** 

Zorgvuldigheid -.05 -.17*** 

Emotionele Stabiliteit -.46*** -.40*** 

Openheid voor Ideeën .02 .13*** 

R² .32 .23 

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

 

Persoonlijkheid, probleemgedrag en sekseverschillen 

De vraag „Is er een verschil in samenhang tussen de persoonlijkheid en internaliserend en 

externaliserend probleemgedrag voor jongens en meisjes van 10-14 jaar?‟ is onderzocht met 

behulp van een multivariate lineaire regressieanalyse, één voor internaliserend 

probleemgedrag en één voor externaliserend probleemgedrag. In stap 1 is voor de variabele 

sekse gekeken naar de samenhang met probleemgedrag. In stap 2 is gekeken naar de 

hoofdeffecten van de variabele persoonlijkheid. Ten slotte is in stap 3 gekeken naar mogelijke 

interactie-effecten van persoonlijkheid en probleemgedrag. De resultaten van de analyse zijn 

weergegeven in Tabel 3.          

 Uit de analyse blijkt dat er sekseverschillen zijn in de prevalentie van internaliserend 

of externaliserend probleemgedrag. Voor internaliserend probleemgedrag scoren meisjes 

hoger dan jongens, (t (571) = 4.71; p < .00). Jongens scoren echter hoger dan meisjes op 

externaliserend probleemgedrag (t (571) = 3.77; p < .00). Sekse verklaart 3% van de variantie 

in externaliserend probleemgedrag en 4% van de variantie in internaliserend probleemgedrag.

 Daarnaast wordt in de analyse een significant verband gevonden tussen internaliserend 

probleemgedrag en extraversie en emotionele stabiliteit, overeenkomstig voorgaande 

resultaten. Persoonlijkheid verklaart 32% van de variantie in internaliserend probleemgedrag. 
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Extraversie en emotionele stabiliteit vertonen een negatieve samenhang met internaliserend 

probleemgedrag, overeenkomstig voorgaande resultaten. Dit betekent dat een lage mate van 

extraversie en emotionele stabiliteit voorspellers zijn voor een hoge mate van internaliserend 

probleemgedrag. Voor externaliserend probleemgedrag is er een samenhang met alle 

persoonlijkheidsvariabelen, overeenkomstig voorgaande resultaten. Persoonlijkheid verklaart 

22% van de variantie in externaliserend probleemgedrag. Vriendelijkheid, zorgvuldigheid en 

emotionele stabiliteit zijn negatief gerelateerd aan externaliserend probleemgedrag, terwijl 

extraversie en openheid voor ideeën positief gerelateerd zijn aan externaliserend 

probleemgedrag. Dit betekent dat wanneer de mate van vriendelijkheid, zorgvuldigheid en 

emotionele stabiliteit laag is, de mate van externaliserend probleemgedrag hoog is. Indien de 

mate van extraversie en openheid van ideeën hoog is, dan is de mate van externaliserend 

probleemgedrag eveneens hoog.        

 Ten slotte is er in de analyse een significant interactie-effect gevonden voor 

internaliserend probleemgedrag (zie ook Figuur 1). Sekse blijkt dus invloed te hebben op de 

samenhang tussen persoonlijkheid en internaliserend probleemgedrag. Het interactie-effect 

verklaart 6% van de variantie in internaliserend probleemgedrag. Bij een lage mate van 

extraversie scoren jongens hoger op internaliserend probleemgedrag dan meisjes. Bij een 

hoge mate van extraversie, is er geen verschil tussen jongens en meisjes met betrekking tot 

internaliserend probleemgedrag. Dus een lage mate van extraversie lijkt belangrijker bij 

internaliserend probleemgedrag bij jongens dan bij meisjes. Dit kan verklaard worden door 

het seksestereotype dat jongens niet introvert behoren te zijn. In de samenleving wordt het 

minder geaccepteerd als jongens zich niet stoer gedragen, hetgeen zorgt voor meer 

internaliserend probleemgedrag. Toekomstig onderzoek zou hier naar moeten kijken om 

inzicht te verwerven in deze samenhang. 
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Tabel 3 

Regressieanalyse voor de Samenhang tussen Persoonlijkheid en Probleemgedrag, en Sekseverschillen 

Stap Internaliserend Probleemgedrag  Externaliserend Probleemgedrag  

 ß ΔR
2
 ß ΔR

2
 

1. Controlevariabele    .04***    .03*** 

Sekse . 19***  -.16***  

2. Persoonlijkheid hoofdeffecten     .32***    .22*** 

Extraversie -.23***  .14**  

Vriendelijkheid .03  -.15**  

Zorgvuldigheid -.05  -.16***  

Emotionele Stabiliteit -.44***  -.41***  

Openheid van Ideeën .04  .11*  

3. Interactie-effecten   .06**  .04 

Sekse x Extraversie -.70*  -.37  

Sekse x Vriendelijkheid -.57  -.81  

Sekse x Zorgvuldigheid .03  .51  

Sekse x Emotionele Stabiliteit -.32  1.54  

Sekse x Openheid van Ideeën -.00  -.72  

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

 

  
Figuur 1. Interactie tussen sekse en extraversie met betrekking tot internaliserend probleemgedrag. 

 

Kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) en probleemgedrag 

De vraag „Is er een samenhang tussen de kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) en 

internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij kinderen van 10-14 jaar?‟ is onderzocht 

met behulp van twee multivariate lineaire regressieanalyses, voor internaliserend en 

externaliserend probleemgedrag afzonderlijk. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 4. 

Zoals verwacht laten de analyses een positieve samenhang zien tussen negatieve 

interactie en zowel internaliserend probleemgedrag als externaliserend probleemgedrag. Dit 

betekent dat meer negatieve interactie met de beste vriend(in) een voorspeller is voor meer 

internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Tegen de verwachtingen in hangt steun 

niet samen met internaliserend en externaliserend probleemgedrag. De kwaliteit van de relatie 
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met de beste vriend(in) verklaart 2% van de variantie in internaliserend en 10% van de 

variantie in externaliserend probleemgedrag.  

 

Tabel 4 

Resultaten van de Regressieanalyses voor de Kwaliteit van de Relatie met de Beste Vriend(in) en 

Probleemgedrag 

 Internaliserend Probleemgedrag Externaliserend Probleemgedrag 

β β 

Steun .04 .07 

Negatieve Interactie .14** .33*** 

R
2
 .02 .10 

Noot. **p < .01. ***p < .001.  

 

Kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in), probleemgedrag en sekseverschillen 

Om de vraag „Zijn er verschillen in de samenhang tussen de kwaliteit van de relatie met de 

beste vriend(in) en internaliserend en externaliserend probleemgedrag voor jongens en 

meisjes van 10 tot 14 jaar?‟ te beantwoorden, is voor zowel internaliserend als externaliserend 

probleemgedrag een multivariate lineaire regressieanalyse uitgevoerd. In stap 1 is gekeken 

naar de samenhang tussen sekse en probleemgedrag. In stap 2 is gekeken naar de 

hoofdeffecten van de kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in). Ten slotte is in stap 3 

gekeken naar mogelijke interactie-effecten van de kwaliteit van de relatie met de beste 

vriend(in) en probleemgedrag. De resultaten van de analyse staan in Tabel 5.  

Uit de analyse blijkt dat de samenhang tussen sekse en probleemgedrag significant is, 

meisjes vertonen meer internaliserend probleemgedrag (t (520) = - 4.01, p < .00), terwijl 

jongens meer externaliserend probleemgedrag vertonen (t (556) = 3.93, p <.00). Sekse 

verklaart 4% van de variantie in internaliserend probleemgedrag en 2% van de variantie in 

externaliserend probleemgedrag.  

Overeenkomstig eerdere resultaten is er een significante positieve samenhang tussen 

negatieve interactie en internaliserend probleemgedrag. Als de mate van negatieve interactie 

hoog is, dan is de mate van internaliserend probleemgedrag eveneens hoog. In tegenstelling 

tot eerdere resultaten hangt niet alleen negatieve interactie maar ook steun significant positief 

samen met externaliserend probleemgedrag. Als de mate van steun of negatieve interactie 

hoog is, dan is de mate van externaliserend probleemgedrag ook hoog. De kwaliteit van de 

relatie met de beste vriend(in) verklaart 3% van de variantie in internaliserend 

probleemgedrag en 10% in externaliserend probleemgedrag. 

Tegen de verwachting in is het interactie-effect voor internaliserend en externaliserend 

probleemgedrag niet significant. Er zijn geen sekseverschillen in de samenhang tussen de 
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kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) en internaliserend of externaliserend 

probleemgedrag.  

 
Tabel 5  

Regressieanalyses voor de Kwaliteit van de Relatie met de Beste Vriend(in) en Probleemgedrag, en 

Sekseverschillen 

Stap Internaliserend Probleemgedrag Externaliserend Probleemgedrag 

 β ΔR² β ΔR² 

1. Controlevariabele  .04  .02 

Sekse .19***  -.14**  

2. Hoofdeffecten kwaliteit van de 

relatie met de beste vriend(in)  

 .03  .10 

Steun -.04  .10*  

Negatieve Interactie .17***  .31***  

3. Interactie-effecten  .00  .01 

Steun*sekse .02  -.48  

Negatieve Interactie*sekse -.16  -.15  

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

 

Conclusie en discussie 

Het huidige onderzoek heeft zich gericht op de samenhang van persoonlijkheid en de 

kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) met probleemgedrag bij kinderen van 10 tot en 

met 14 jaar. Tevens is nagegaan of sekse een rol speelt in deze samenhang.  

 

Persoonlijkheid en probleemgedrag 

Wat betreft de samenhang tussen persoonlijkheid en probleemgedrag werd verondersteld dat 

een lage mate van emotionele stabiliteit en extraversie, en een hoge mate van zorgvuldigheid, 

vriendelijkheid en negatief affect positieve voorspellers zouden zijn voor internaliserend 

probleemgedrag. Er is deels ondersteuning gevonden voor deze hypothese. Er is in 

overeenstemming met de hypothese een negatieve samenhang tussen extraversie en 

emotionele stabiliteit en internaliserend probleemgedrag. Dit komt overeen met onderzoek 

van Asendorpf en Aken (1999), Akse en collega‟s (2006), Cox, Stabb en Hulgus (2000), 

Dubas en collega‟s (2002), Huey en Weisz (1997), Goodwin en Gotlib (2004), Lengua en 

Stormshak (2000), Mervielde en collega‟s (2005), Pauw en collega‟s (2009), en Salgado 

(2002). Er is in tegenstelling tot de hypothese geen samenhang naar voren gekomen voor 

vriendelijkheid en zorgvuldigheid met internaliserend probleemgedrag. Een verklaring voor 

dit verschil met voorgaand onderzoek kan zijn dat de metingen in het huidige onderzoek zijn 

gedaan middels zelfrapportage binnen een klassikale schoolsetting, waardoor er sprake kan 

zijn van wederzijdse beïnvloeding. Het kan zijn dat de leerlingen die naast elkaar zaten tijdens 

de afname onderling de antwoorden hebben besproken, waardoor de ingevulde antwoorden 

gebaseerd kunnen zijn op overleg. Er is van tevoren geen verwachting opgesteld voor 
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openheid voor ideeën. In dit onderzoek is er geen samenhang gevonden tussen openheid voor 

ideeën en internaliserend probleemgedrag. Een verklaring kan zijn dat openheid voor ideeën 

zich meer uit in externe gedragingen, en dus minder gerelateerd is aan internaliserend 

probleemgedrag (Herzberg & Roth, 2006). 

Met betrekking tot de samenhang tussen persoonlijkheid en externaliserend 

probleemgedrag is de hypothese dat een hoge mate van extraversie en negatief affect en een 

lage mate van vriendelijkheid, zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit positieve voorspellers 

zijn voor externaliserend probleemgedrag. In overeenstemming met de gestelde hypothese is 

er een significante positieve samenhang gevonden tussen extraversie en externaliserend 

probleemgedrag, en is er een significante negatieve samenhang gevonden tussen 

vriendelijkheid, zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit en externaliserend probleemgedrag. 

Deze resultaten komen overeen met onderzoek van Asendorpf en Aken (1999), Akse en 

collega‟s (2006), Dubas en collega‟s (2002), Huey en Weisz (1997), Krueger, McGue en 

Iacono (2001), Mervielde en collega‟s (2005), Pauw en collega‟s (2009) en Salgado (2002). 

Ook is er een positieve significante samenhang tussen openheid voor ideeën en 

externaliserend probleemgedrag. Dit komt overeen met onderzoek van Herzberg en Roth 

(2006). Op basis van de gevonden resultaten lijkt het zo te zijn dat persoonlijkheid een 

belangrijkere rol speelt bij externaliserend probleemgedrag dan bij internaliserend 

probleemgedrag. Bij internaliserend probleemgedrag is een significante samenhang gevonden 

met twee persoonlijkheids-variabelen, terwijl er bij externaliserend probleemgedrag met alle 

persoonlijkheidsvariabelen een samenhang is gevonden.  

 

Kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) en probleemgedrag 

Wat betreft de samenhang tussen de kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) en 

probleemgedrag werd verondersteld dat een hoge kwaliteit van de relatie met de beste 

vriend(in) samenhangt met minder internaliserend en externaliserend probleemgedrag. De 

hypothese is deels bevestigd. Alleen negatieve interactie met de beste vriend(in) bleek positief 

samen te hangen met internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Steun bleek niet 

significant samen te hangen met internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Dit is 

niet in overeenstemming met de hypothese en met eerder onderzoek, waaruit naar voren is 

gekomen dat adolescenten met een hogere kwaliteit van hun vriendschappen minder 

internaliserend probleemgedrag (Beyers & Seiffge-Krenke, 2007; Gaertner, Fite, & Colder, 

2010; Rubin et al., 2004) en minder externaliserend probleemgedrag (Beyers & Seiffge-

Krenke, 2007) laten zien. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat gedurende de adolescentie 
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vrienden de belangrijkste bron van steun worden, en niet meer de ouders (Furman & 

Buhrmester, 1992). Vrienden krijgen naarmate de adolescentie vordert een belangrijke 

invloed op mogelijk probleemgedrag. De kinderen in het huidige onderzoek zijn echter 10-14 

jaar en staan nog aan het begin van de adolescentie. Voor hen zijn de ouders nog de 

belangrijkste bron van steun en dragen de ouders mogelijk het meeste bij aan eventueel 

probleemgedrag.  

 

Sekseverschillen 

Betreffende de sekseverschillen binnen de samenhang tussen persoonlijkheid en 

probleemgedrag werd verondersteld dat een lage mate van emotionele stabiliteit vaker 

voorkomt bij meisjes, hetgeen kan resulteren in internaliserend probleemgedrag. Voor 

jongens werd verondersteld dat een hoge mate van extraversie vaker voorkomt, hetgeen kan 

leiden tot externaliserend probleemgedrag. 

Er is ondersteuning gevonden voor beide hypothesen. De resultaten tonen aan dat 

sekse een significant effect heeft op de samenhang tussen persoonlijkheid en internaliserend 

probleemgedrag. Deze resultaten worden bevestigd door eerder onderzoek van Sentse, 

Veenstra, Lindenberg, Verhulst en Ormel (2009), en van der Ende en Verhulst (2005). Een 

lage mate van extraversie lijkt belangrijker voor internaliserend probleemgedrag bij jongens 

dan bij meisjes. Ook blijkt dat er sekseverschillen zijn in de prevalentie van internaliserend of 

externaliserend probleemgedrag. Internaliserend probleemgedrag komt vaker voor bij meisjes, 

terwijl externaliserend probleemgedrag vaker voorkomt bij jongens. Eerder onderzoek van 

Lengua en Stormshak (2000) bevestigen deze resultaten.  

Betreffende sekseverschillen in de samenhang tussen de kwaliteit van de relatie met de 

beste vriend(in) en probleemgedrag werd verwacht dat meisjes met een hoge kwaliteit van de 

relatie met de beste vriend(in) minder internaliserend probleemgedrag hebben, terwijl er voor 

jongens geen relatie is tussen de kwaliteit van de relatie en internaliserend probleemgedrag. 

Daarnaast is de hypothese opgesteld dat meisjes met een hoge kwaliteit van de relatie met de 

beste vriend(in) minder externaliserend probleemgedrag vertonen, terwijl jongens met een 

hoge kwaliteit van de relatie juist meer externaliserend probleemgedrag vertonen.  

In tegenstelling tot de opgestelde hypotheses is gebleken dat de samenhang tussen de 

kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) en internaliserend en externaliserend 

probleemgedrag niet verschilt voor jongens en meisjes. Er is geen interactie-effect gevonden 

tussen de kwaliteit van de relatie met de beste vriendin en probleemgedrag. Een verklaring 

voor de afwijkende resultaten kan zijn dat in een aantal studies jongere (Schmidt & Bagwell, 
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2007) of oudere kinderen (Demir & Urberg, 2004; La Greca & Lopez, 1998) zijn onderzocht 

dan in het huidige onderzoek. Mogelijk verschilt de rol van sekse per leeftijd. Ook gebruikten 

de meeste onderzoeken andere onderzoeksinstrumenten dan de NRI om de kwaliteit van de 

relatie met de beste vriend(in) te onderzoeken, dit kan de uitkomst beïnvloed hebben.  

 

Beperkingen, sterke punten en suggesties voor toekomstig onderzoek 

Eén van de beperkingen van het huidige onderzoek is dat er alleen gebruik is gemaakt 

van zelfrapportage door middel van vragenlijsten. Tegelijkertijd is dit ook een positief punt, 

omdat adolescenten zelf het beste over hun eigen gedrag kunnen rapporteren. De vragenlijsten 

werden klassikaal in toetsopstelling afgenomen, maar doordat in sommige klassen toch werd 

gepraat, werden de leerlingen mogelijk beïnvloed door elkaar. Verder is er sprake van cross-

sectioneel onderzoek, waardoor geen conclusies over causaliteit getrokken kunnen worden. 

Wel zijn de meeste resultaten in overeenstemming met de literatuur. Daarnaast is een kleine 

leeftijdsgroep onderzocht, waardoor de resultaten niet gegeneraliseerd kunnen worden naar 

oudere adolescenten. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of de gevonden verbanden 

ook voor oudere adolescenten bestaan. 

De resultaten van het huidige onderzoek zijn van belang voor theorievorming en de 

praktijk, maar zoals gezegd is er meer onderzoek nodig. Inzicht in de samenhang tussen 

persoonlijkheid of de kwaliteit van de relatie met beste vriend(in) en probleemgedrag kan 

helpen bij de diagnostiek en het ontwikkelen van interventies met betrekking tot 

probleemgedrag van adolescenten. 
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Samenvatting 

Doel: het huidige onderzoek richt zich op de samenhang tussen persoonlijkheid en de 

kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) enerzijds en probleemgedrag van kinderen 

anderzijds en op sekseverschillen in deze samenhang. Methode: in totaal hebben 574 

Nederlandse kinderen van 10 tot en met 14 jaar, uit de groepen acht en brugklassen, 

vragenlijsten ingevuld over persoonlijkheid, de kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) 

en probleemgedrag. Resultaten: voor de samenhang tussen persoonlijkheid en 

probleemgedrag is alleen een negatieve samenhang gevonden voor extraversie en emotionele 

stabiliteit met internaliserend probleemgedrag. Externaliserend probleemgedrag hangt positief 

samen met extraversie en openheid van ideeën en significant negatief met vriendelijkheid, 

zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit. Verder werd een significante positieve samenhang 

gevonden tussen negatieve interactie met de beste vriend(in) en zowel externaliserend als 

internaliserend probleemgedrag. Daarnaast vertonen meisjes meer internaliserend 

probleemgedrag en jongens meer externaliserend probleemgedrag. Ten slotte liet een 

interactie-effect sekseverschillen zien in de samenhang tussen persoonlijkheid en 

internaliserend probleemgedrag. Een lage mate van extraversie hangt samen met 

internaliserend probleemgedrag bij jongens.  

Conclusie: persoonlijkheid en de kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) hangen 

samen met probleemgedrag. Alleen voor de samenhang tussen persoonlijkheid en 

internaliserend probleemgedrag zijn sekseverschillen gevonden. De implicaties worden 

besproken. 
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