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Abstract
This study examined the relationship between parenting behavior and toddlers’
social-emotional development and whether this relationship is different for mothers and
fathers. The participants were 381 mothers and 381 fathers of children aged between 20
– 48 months (M = 32.89, SD = 7.57). Both parents individually completed the
Comprehensive Early Childhood Parenting Questionnaire (CECPAQ) to measure parental
warmth and negative discipline. In addition, both mothers and fathers completed the
Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional (ASQ:SE-2) to assess the socialemotional development of their child. The results indicated that mothers give more
warmth to their children than fathers. Regarding negative discipline there were no
significant differences between mothers and fathers. Overall the results showed mothers
and fathers apply low levels of negative discipline in their parenting behavior. Higher
levels of maternal warmth and lower levels of maternal and paternal negative discipline
coherent with higher levels of the social-emotional competences of the child. Which
suggests that toddlers need maternal warmth more than paternal warmth for their socialemotional development. Though, fathers fulfill a different role in parenting compared to
mothers. These results emphasize the importance of paternal parenting behavior in
future studies and interventions.
Keywords: parental warmth, negative discipline, social-emotional development, mothers,
fathers, toddlers
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Opvoeding en de sociaal-emotionele ontwikkeling van twee tot vier jarigen:
moeders versus vaders
De sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen vormt een belangrijke
basis voor ontwikkelingsuitkomsten op latere leeftijd, zoals de beheersing van sociale
vaardigheden en het hebben van een positief zelfbeeld (Ashdown & Bernard, 2012;
Huang, Sherraden, Kim, & Clancy, 2014; McCabe & Altamura, 2011). De sociaalemotionele ontwikkeling verwijst enerzijds naar de ontwikkeling van sociale gedragingen
gericht op interactie met andere personen en de sociale cognitieve vaardigheden die
daarvoor nodig zijn, zoals de sociale informatieverwerking, de morele ontwikkeling en de
Theory of Mind (ToM). Anderzijds verwijst de sociaal-emotionele ontwikkeling naar de
expressie, het begrip en de regulatie van emoties van zichzelf en anderen (Begeer &
Albrecht, 2015; Denham, 2010). Indien de sociaal-emotionele ontwikkeling in de
peutertijd stagneert, kan dit invloed hebben op de verdere ontwikkeling en op de lange
termijn leiden tot gedragsproblemen (Deater-Deckard, Petrill, & Thompson, 2007;
Denham, Wyatt, Bassett, Echeverria, & Knox, 2009; Kim & Cicchetti, 2010). Om
dergelijke stagnaties in de sociaal-emotionele ontwikkeling te voorkomen, is het van
belang dat er meer zicht komt op de factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van
zowel de sociale- als emotionele vaardigheden in de peutertijd. Eén van die factoren
blijkt het opvoedgedrag van ouders te zijn (Klahr & Burt, 2014; Sher-Consor, Shulman, &
Cohen, 2018). In huidig onderzoek wordt de relatie tussen ouderlijke warmte en
negatieve disciplinering van moeders en vaders en de sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen van twee tot vier jaar onderzocht.
Ouderlijke warmte en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind
Ten eerste wordt het opvoedgedrag warmte bestudeerd. Ouderlijke warmte wordt
gedefinieerd als het bieden van een warme en veilige basis aan het kind door het kind
affectie te tonen, sensitief en responsief te reageren op signalen van het kind en het kind
ondersteuning te bieden bij de regulatie van zijn gedrag en emoties (Verhoeven,
Dekovic, Bodden, & van Baar, 2016). Sensitieve responsiviteit – ofwel het vermogen van
ouders om signalen van het kind waar te nemen en daar adequaat op te reageren
(Ainsworth, Bell, & Stayton, 1974) – bevordert de ouder-kind relatie en is daarmee een
belangrijke determinant voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (BakermansKranenburg, van IJzendoorn, & Juffer, 2003). Daarnaast hebben kinderen tijdens de
peutertijd ondersteuning van ouders nodig om hun gedrag en emoties extern te
reguleren (Kopp, 1982; Vygotsky, 1966). Vervolgens leren kinderen dit gedrag zelf,
intern, te reguleren. De theorie van Vygotsky (1978) sluit hierbij aan, in deze theorie
komt naar voren dat kinderen eerst de hulp van ouders nodig hebben om nieuwe
vaardigheden te leren om deze vervolgens zelfstandig toe te passen.
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In eerder onderzoek wordt inderdaad geconstateerd dat moederlijke warmte
positief samenhangt met de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind (Fraley,
Roisman, & Haltigan, 2013; Raby et al., 2015). Kinderen die in de eerste drie levensjaren
met veel moederlijke sensitiviteit zijn opgevoed, blijken op 15-leeftijd over meer sociale
vaardigheden te beschikken (Fraley et al., 2013). Een vergelijkbaar resultaat komt naar
voren in het onderzoek van Raby en collega’s (2015), waaruit blijkt dat kinderen die in
de eerste vier levensjaren moederlijke sensitiviteit hebben ontvangen, op
basisschoolleeftijd en op 16-jarige leeftijd makkelijker contacten aangaan en
onderhouden met leeftijdsgenoten. Niet alleen blijkt de relatie tussen moederlijke
warmte en de ontwikkeling van het kind zichtbaar in gedrag. Onderzoek heeft ook laten
zien dat moederlijke warmte gedurende de peutertijd een positief effect heeft op de
ontwikkeling van de hippocampus – een hersenregio die een belangrijke invloed heeft op
het emotioneel functioneren – in de schoolleeftijd en adolescentie (Luby, Belden, Harms,
Tillman, & Barch, 2016). In huidig onderzoek wordt verwacht dat warmte in de
opvoeding een positieve samenhang heeft met de sociaal-emotionele ontwikkeling van
het kind.
Negatieve disciplinering en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind
Een tweede opvoedgedraging welke wordt bestudeerd in huidig onderzoek is
negatieve disciplinering. Negatieve disciplinering betreft gedrag waarmee de ouder het
kind probeert te corrigeren of te sturen. Daarnaast wordt deze correctie gekenmerkt door
een bepaalde mate van agressie, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke (slaan, vastgrijpen)
en verbale (schreeuwen, stem verheffen) straffen (Donnelly & Straus, 2005; Niu, Lui, &
Wang, 2018). Ook psychologische controle – het door ouders controleren van emoties en
gedrag van het kind door het kind een schuldgevoel, gevoel van angst en een tekort aan
liefde te geven (Barber, 1996) – valt onder deze categorie van negatief disciplineren.
Diverse studies tonen aan dat negatieve disciplinering in de peutertijd samenhangt met
problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling op latere leeftijd (Alink et al., 2009;
Bayer et al., 2011; Chang, Schwartz, Dodge, & McBride-Chang, 2003; Okuzono,
Fujiwara, Kato, & Kawachi, 2017; Olson et al., 2011; Verhoeven, Junger, van Aken,
Dekovic, & van Aken, 2010). Een voorbeeld van deze problemen is externaliserend
probleemgedrag, oftewel gedrag dat openlijk en verstorend is (o.a. Keil & Price, 2006).
Een ander voorbeeld is het hebben van problemen in het reguleren van de eigen emoties
(Bayer et al., 2011).
Baydar en Akincar (2017) en Berlin en collega’s (2009) hebben het negatief
disciplinerend opvoedgedrag van moeders onderzocht. Waaruit blijkt dat 44.8 procent
van de moeders negatief disciplinerend opvoeden. Het moederlijk opvoedgedrag en kind
agressie blijken elkaar ook wederzijds te beïnvloeden (Baydar & Akincar, 2017). De
studie van Berlin en collega’s (2009) toont aan dat 49 procent van de moeder negatief
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disciplinerend opvoeden. Het onderzoek voorspelt dat lastige baby’s een grotere kans
hebben op verbale straf en slaan door moeders, wanneer zij een, twee of drie jaar oud
zijn. Het worden geslagen als eenjarig kind voorspelde agressiviteit op tweejarige
leeftijd.
Een mogelijke verklaring voor de rol van negatieve disciplinering van ouders in de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen komt vanuit de sociale leertheorie
(Bandura, 1977), welke stelt dat kinderen leren door naar gedragingen van andere
mensen te kijken (observationeel leren). Door het toepassen van negatieve
disciplinering, leren ouders hun kinderen ditzelfde agressieve gedrag toe te passen om
eigen conflicten op te lossen. In huidig onderzoek wordt verwacht dat negatieve
disciplinering in de opvoeding een negatieve samenhang heeft met de sociaal-emotionele
ontwikkeling van het kind.
Het verschil tussen moeders en vaders
Opvallend is dat eerder benoemde studies voornamelijk gericht zijn op
moederlijke warmte en moederlijke negatief disciplinering. Hierdoor is er een gebrek aan
kennis op het gebied van vaderlijk opvoedgedrag. De vele onderzoek gericht op moeders
kan verklaard worden vanuit de roltheorie van Hosley en Montemayor (1997, geciteerd in
McKinney & Renk, 2008). In de roltheorie wordt beschreven dat moeders meer warmte
tonen in het opvoedgedrag en meer zorg dragen voor hun kinderen. De rol van vaders is
volgens hen traditioneel gezien gericht op het zorgen voor de inkomsten en het
disciplineren van hun kinderen. In de huidige maatschappij is het vaderlijk opvoedgedrag
echter steeds meer van belang door hun grotere betrokkenheid in de opvoeding (Bianchi
& Milkie, 2010; McKinney & Renk, 2008; Goldscheider, Bernhardt, & Lappegard, 2015;
Kremer, 2007). De grotere betrokkenheid van vaders in de opvoeding wordt mogelijk
veroorzaakt doordat moeders meer participeren op de arbeidsmarkt. De taken omtrent
de opvoeding worden volgens het CBS (2015) dan ook in meer dan de helft van de
Nederlandse gezinnen evenredig verdeeld. De roltheorie lijkt dus verouderd, door de
verschuiving in opvoedtaken tussen moeders en vaders.
Het opvoedgedrag van moeders en vaders laten volgens diverse studies zowel
verschillen als overeenkomsten zien. Zo toont de studie van Craig (2006) aan dat
moeders meer tijd besteden met hun kinderen en hen voornamelijk voorzien in
basiszorg, zoals het geven van eten, het in bad doen en het op bed leggen van hun
kinderen. Vaders spenderen meer tijd aan het spelen en praten met hun kind, maar
brengen nagenoeg geen tijd alleen met hun kinderen door. Uit eerder onderzoek komt
naar voren dat moeders meer warmte tonen in hun opvoeding dan vaders (Calzada et
al., 2004; Gamble et al., 2007; Verhoeven, Junger, van Aken, Dekovic & van Aken,
2007). De studie van Belsky, Jaffee, Sligo, Woodward, & Silva (2005) tonen middels
video-interactie onderzoek echter aan dat er geen significant verschil is in de mate
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waarin moeders en vaders warmte bieden. Een groter aantal studies tonen aan dat
moeders meer warmte tonen in hun opvoeding dan vaders. In huidig onderzoek wordt
daarom ook verwacht dat moeders hun kind van meer warmte voorzien dan vaders.
Daarnaast blijkt uit onderzoek van Jansen en collega’s (2012) dat moeders hun driejarige
kind vaker negatief disciplineren dan vaders. De studie van Verhoeven en collega’s
(2007) toont daarentegen geen significant verschil aan in het negatief disciplinerend
opvoedgedrag van moeders en vaders in de dimensies psychologische controle en fysiek
straffen. Wegens inconsistente onderzoeksresultaten wordt er geen verwachting omtrent
het verschil in negatief disciplinerend opvoedgedrag uitgesproken. Uit eerder onderzoek
blijkt dat niet zondermeer kan worden aangenomen dat het opvoedgedrag van vaders
overeenkomstige is met het opvoedgedrag van moeders. Om meer inzicht te krijgen, zal
verder onderzoek nodig zijn.
Het opvoedgedrag van moeders en vaders levert een bijdrage aan de
ontwikkelingsuitkomsten van het kind. Mogelijk kan het opvoedgedrag van moeders en
van vaders een andere invloed hebben op de ontwikkelingsuitkomsten van het kind,
daarom wordt onderzocht welk opvoedgedrag belangrijker is. Allereerst blijkt uit een
studie van Webster, Low, Siller en Hackett (2013) dat zowel moederlijke warmte, als
vaderlijke warmte een positieve bijdrage levert aan het ontwikkelingsverloop tussen
vroege sociale interacties en latere sociale ontwikkelingsuitkomsten. Daarnaast komt in
het onderzoek van Daniel, Madigan en Jenikins (2016) naar voren dat moederlijke en
vaderlijke warmte op anderhalf jarige leeftijd in positief verband staat met prosociaal
gedrag op drie- en vier-en-een-halfjarige leeftijd. Voor negatief disciplinerend
opvoedgedrag geldt dat dit door middel van slaan kan leiden tot externaliserend
probleemgedrag bij hun zoons, dit geldt zowel voor moeders als vaders (Verhoeven et
al., 2010). Een studie van Mackenzie et al (2013) liet ook zien dat moederlijk negatief
disciplinerende opvoedgedrag kan leiden tot externaliserend probleemgedrag bij hun
negenjarige kind. Wanneer vaders meer negatieve disciplinering lieten zien, dan uitte
zich dat in verslechterd receptief vocabulaire, waardoor het voor kinderen lastiger is om
sociale contacten aan te gaan. In een andere studie van Lucassen et al (2015) werd
aangetoond dat vaderlijk negatieve disciplinering een negatieve werking heeft op de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In huidig onderzoek wordt verwacht dat
dat het warm en negatief disciplinerend opvoedgedrag van zowel moeders als vaders
even belangrijk zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind.
Huidige studie
Het huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen ouderlijke warmte en
negatieve disciplinering en de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen van twee tot
vier jaar. Er wordt verwacht dat moeders hun kind van meer ouderlijke warmte voorzien
dan vaders. Met betrekking tot het verschil van moederlijk en vaderlijk negatief
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disciplinerend opvoedgedrag wordt er geen verwachting uitgesproken. Verwacht wordt
dat kinderen die opgroeien bij ouders die meer warmte bieden in hun opvoeding, minder
problemen zullen laten zien in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Wanneer ouders
vaker gebruik maken van negatieve disciplineringstechnieken om het gedrag van hun
kind te corrigeren, wordt verwacht dat dit kan leiden tot problemen in de sociaalemotionele ontwikkeling. Tot slot wordt verwacht dat het warm en negatief disciplinerend
opvoedgedrag van moeders en vaders even belangrijk zijn voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van hun kind.
Methode
Participanten
Aan het onderzoek hebben 381 twee-ouder gezinnen (381 moeders (M = 33.63
jaar, SD = 4.20), 381 vaders (M = 35.73 jaar, SD = 4.94) en deelgenomen met een kind
in de leeftijd van 20 tot 48 maanden (M = 32.89, SD = 7.57; 54.1% meisjes; 95.8%
Nederlandse nationaliteit). Het merendeel van de ouders heeft een hbo-studie of hoger
afgerond (58.3% van de moeders en 57.9% van de vaders). Moeders werken gemiddeld
21.52 uur (SD = 9.84) en vaders 37.74 uur (SD = 8.97). In 62.8% (N = 236) van de
gevallen geven moeders aan het grootste aandeel in de opvoedtaken te hebben. Vaders
zouden de opvoedtaken in slechts 1.1% (N = 4) van de gezinnen hebben. Daarnaast zijn
in 35.9% (N = 135) van de gezinnen de taken omtrent de opvoeding evenredig verdeelt.
Het aantal broertjes en zusjes van de kinderen varieert van nul tot zes (M = 1.09, SD =
0.87).
Procedure
Tweeoudergezinnen zijn middels een wervingsbrief benaderd om in onderzoek te
participeren. In deze brief zijn de ouders volledig geïnformeerd over het doel van het
onderzoek: het inzichtelijk maken van de wijze van opvoeding door moeders en vaders
en het verloop van de sociaal-emotionele ontwikkeling van twee tot vier jarige kinderen.
Op het moment dat de ouders ingestemd hebben met deelname aan het onderzoek is
een vragenlijst toegestuurd. De vragenlijst is gericht op de ervaringen en gevoelens
omtrent de opvoeding van de participerende ouders. Hen is gevraagd de vragenlijst
onafhankelijk van elkaar in te vullen, maar de antwoorden wel op hetzelfde kind te
richten. Ouders hebben op ieder moment de mogelijkheid om zich terug te trekken uit
het onderzoek. Ouders werd gevraagd de ingevulde zelfrapportage binnen twee weken te
retourneren. Als dit niet het geval was werd er een herinnering verstuurd. De
antwoorden van de ouders zijn anoniem en vertrouwelijk behandeld. Ouders hebben de
mogelijkheid gekregen aan te geven dat zij na afloop van het onderzoek een algemeen
eindverslag wilden ontvangen.
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Meetinstrumenten
Comprehensive Early Childhood Parenting Questionnaire (CECPAQ)
Ouderlijke warmte en negatieve disciplinering is gemeten aan de hand van de
Comprehensive Early Childhood Parenting Questionnaire (CECPAQ) (Verhoeven et al.,
2016). De items op de vragenlijst worden gescoord op een zespuntsschaal (1 = nooit tot
6 = altijd). De vragenlijst meet door middel van 13 items het domein ouderlijke warmte,
welke drie gedragingen beslaat: sensitiviteit (4 items, voorbeelditem: ‘Als mijn kind niet
lekker in zijn vel zit, dan heb ik dat in de gaten.’), responsiviteit (5 items, voorbeelditem:
‘Als mijn kind het moeilijk heeft, dan kan ik hem/haar goed helpen.’) en affectie (4 items,
voorbeelditem: ‘Ik knuffel, kus en omarm mijn kind zonder speciale reden.’).
Het domein negatieve disciplinering wordt gemeten met 12 items en beslaat:
verbale straf (3 items, voorbeelditem: ‘Als mijn kind ongehoorzaam is, word ik boos en
verhef ik mijn stem.’), fysieke straf (3 items, voorbeelditem: ‘Als mijn kind
ongehoorzaam is, geef ik hem een tik’) en psychische controle (6 items, voorbeelditem:
‘Als mijn kind niet aan mijn verwachtingen voldoet, zeg ik dat hij/zij zich moet
schamen.’). Item 23 en item 29 zijn anders vormgegeven dan de andere items. Bij deze
items krijgen de ouders twee tegenovergestelde reacties te lezen (voorbeelditem:
‘Wanneer mijn kind zich misdraagt…’ met als reacties: ‘Ik zou kalm blijven’ versus ‘Ik zou
boos worden en gaan schreeuwen’). Middels een zespuntsschaal geven zij aan naar welke
van deze twee reacties zij het meest neigen.
In dit onderzoek worden de gemiddelden voor het domein ouderlijke warmte en
voor het domein negatieve disciplinering voor moeders en voor vaders apart berekend.
Een hoog gemiddelde op de opvoeddimensie betekent dat dit opvoedgedrag typerend
voor de ouder is. Uit onderzoek van Verhoeven en collega’s (2016) blijkt de CECPAQ een
valide meetinstrument te zijn, want het meetinstrument heeft gemeten wat men
beoogde te meten. In de huidige studie is de betrouwbaarheid van het domein warmte is
αmoeders = .86; αvaders = .88. De betrouwbaarheid van het domein negatieve disciplinering
is αmoeders = .63; αvaders = .63. Volgens de COTAN-criteria is dit goed (Evers, Lucassen,
Meijer, & Sijtsma, 2010).
Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional (ASQ:SE-2)
De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gemeten middels de Ages and Stages
Questionnaires: Social-Emotional (ASQ:SE-2) (Squires, Bricker, & Twombly, 2015). De
vragenlijst meet negen sociaal-emotionele competenties: zelfregulatie, meegaandheid,
adaptief functioneren, autonomie, affectie, sociale communicatie, interactie met ouders
en volwassenen, interactie met leeftijdsgenoten en algemene opvattingen. Er zijn
verschillende leeftijdsversies van de ASQ:SE voor kinderen tussen 1 en 72 maanden. In
huidig onderzoek wordt gebruik gemaakt van de leeftijdsversies voor 24, 30, 36 en 48
maanden. Enkele voorbeeldvragen voorkomend in alle gebruikte leeftijdsversies van
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ASQ:SE zijn: ‘Huilt of schreeuwt het kind of heeft het woedeaanvallen voor een langere
tijd?’, ‘Controleert het kind of u in de buurt bent wanneer hij aan het exploreren is?’ en
‘Geniet uw kind van tijd spenderen samen?’. De items op de vragenlijst worden gescoord
op een driepuntsschaal (0 = vaak of altijd, 5 = soms, 10 = zelden tot nooit). Het aantal
items binnen de lijsten varieert van 34 tot 39 items, afhankelijk van de leeftijd van het
kind. Om de scores op de verschillende leeftijdsversies met elkaar te vergelijken, is er
voor ieder kind een gemiddelde score berekend over de bij hem of haar afgenomen
vragen. De ASQ:SE is in deze studie door zowel moeders (N = 381) als vaders (N = 140)
ingevuld. De correlatie tussen ASQ:SE ingevuld door moeders en door vaders laat een
sterke, significante samenhang zien, r(135) = .75, p < .001, wat betekent moeders en
vaders de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind veelal gelijk beoordelen. Er is in
dit onderzoek gekozen om gebruik te maken van de gemiddelde score van moeders en
vaders uit een gezin. Een hoge score op de ASQ:SE betekent dat het kind over minder
sociaal-emotionele competentie beschikt.
In het onderzoek van TNO wordt vermeld dat de ASQ:SE een matige tot
voldoende betrouwbaarheid heeft (α = 0.62 tot 0.77 voor ASQ:SE 24, 36 en 45). Ook is
de validiteit onderzocht, bij een specificiteit van 0.90 wordt een onvoldoende sensitiviteit
van 0.59 tot 0.66 gemeten (Theunissen, de Wolff, Vogels, & Reijneveld, 2011).
Data-analyse
Allereerst is de data gecontroleerd op opvallendheden. Bij negatieve disciplinering
is een uitschieter gevonden. Kijkend naar het antwoordpatroon van beide ouders, viel op
dat zij bij alle opvoeddimensies enkel hoge scores hadden ingevuld. Het vermoeden is
dat de vragenlijst niet serieus is ingevuld. Dit ouderpaar is om deze reden verwijderd uit
het databestand. Vervolgens is de data gecontroleerd op normaliteit van verdelingen. De
scheefheid (skewness) en de gepiektheid (kurtosis) is bestudeerd voor ouderlijke warmte
en negatieve disciplinering. De analyses van de scheefheid (bereik van -0.47 tot 0.87) en
de gepiektheid (bereik van -0.15 tot 1.53) indiceren dat de variabelen normaal verdeeld
zijn en transformaties niet nodig zijn (Field, 2013). Ook voor ASQ:SE is de scheefheid en
gepiektheid gecontroleerd. De waarden vallen buiten de normen voor een
normaalverdeling (Field, 2013). Dit kan verklaard worden doordat ouders hun kinderen
over het algemeen laag scoren op de ASQ:SE, waardoor een rechtsscheve verdeling is
ontstaan. Ondanks dat de ASQ:SE niet voldoet aan de eis voor normaliteit worden de
scores wel meegenomen in huidig onderzoek.
Allereerst worden de beschrijvende statistieken weergeven van ouderlijke warmte
en negatieve disciplinering en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het
verschil tussen moeders en vaders in ouderlijke warmte en negatieve disciplinering wordt
bestudeerd met twee afhankelijke t-toetsen. Voor deze toets is gekozen, omdat moeders
en vaders samen hun kind opvoeden en daarom niet als onafhankelijk kunnen worden
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beschouwd. Vervolgens wordt de samenhang tussen de twee opvoedgedragingen en de
sociaal-emotionele ontwikkeling bestudeerd middels een Pearson correlatietoets. Om de
relatieve bijdrage van het opvoedgedrag van moeders en vaders aan de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind te onderzoeken, wordt een hiërarchische
regressieanalyse uitgevoerd. In de eerste stap wordt onderzocht hoeveel variantie in de
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door het opvoedgedrag van moeders wordt
verklaard. In de tweede stap wordt het opvoedgedrag van vaders toegevoegd om te
kijken hoeveel variantie vaders bovenop het gedrag van moeder verklaart. De analyse
wordt ook andersom uitgevoerd, waarbij het opvoedgedrag van vaders in de eerste stap
en het opvoedgedrag van moeders in de tweede stap wordt toegevoegd. Op deze manier
wordt gekeken welke onafhankelijke variabelen, het opvoedgedrag van moeders of het
opvoedgedrag van vaders, sterkere relatie heeft met de sociaal-emotionele ontwikkeling
van het kind. Voor alle analyses geldt dat er gesproken wordt van een statistisch
significant resultaat bij een p < .05.
Resultaten
De beschrijvende statistieken (Tabel 1) laten zien dat zowel moeders als vaders
aangeven een relatief hoge mate van warmte te bieden en een relatief lage mate van
negatieve disciplinering. Moeders scoren hoger op warmte dan vaders. Uit de
afhankelijke t-toets blijkt het verschil in warmte tussen moeders en vaders significant,
t(380) = 10.45, p < .001, met een medium effectgrootte d = 0.66. Het verschil in
negatief disciplineren tussen moeders en vaders blijkt niet significant, t(380) = -1.50, p
= .13, wat betekent dat moeders en vaders in gelijke mate negatief disciplinerend
opvoeden. Als laatst tonen de beschrijvende statistieken aan dat de kinderen gemiddeld
een lage score (met een minimum van nul en een maximum van tien) op de ASQ:SE
hebben. Ouders rapporteren weinig problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van
hun kind.
Tabel 1
Beschrijvende Statistieken voor Warmte en Negatieve Disciplinering en de SociaalEmotionele Ontwikkeling van het Kind
M

SD

Min.

Max.

Warmte Moeders

5,07

0,42

3,69

6,00

Warmte Vaders

4,76

0,52

2,77

6,00

Negatieve Disciplinering Moeders

2,04

0,36

1,33

3,83

Negatieve Disciplinering Vaders

2,08

0,38

1,33

3,17

S-E ontwikkeling Kind

0,70

0,57

0,00

7,21
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Tabel 2
Correlatie tussen de Warmte en Negatieve Disciplinering (ND) van Moeders en Vaders en
de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling van het Kind, ASQ:SE
Negatieve
Warmte

ASQSE
Warmte
Negatieve

Moeder

Moeder

-,21**

Vader

-,15**

,28**

Moeder

,24**

-,27**

Vader

,20**

-,10

Disciplinering

Vader

Moeder

Vader

-,10*

-

Disciplinering
-,17**

,33**

-

* p < .05, ** p < .01
Middels een Pearson correlatietoets (Tabel 2) is er een significante correlatie
gevonden tussen moederlijke warmte en negatieve disciplinering, r(379) = -.27, p <
.001. Ook is er een significante correlatie gevonden tussen vaderlijke warmte en
negatieve disciplinering, r(379) = -.17, p = .001. Geconcludeerd kan worden dat
naarmate ouders hoger scoren op de dimensie warmte zij relatief lager scoren op de
dimensie negatieve disciplinering. Tevens is er een significante correlatie gevonden
tussen de warmte van moeders en vaders, r(379) = .28, p < .001. Deze significante
correlatie is ook gevonden tussen negatieve disciplinering van moeders en vaders, r(379)
= .33, p < .001. Dit betekent dat moeders en vaders uit hetzelfde gezin veelal hetzelfde
opvoedgedrag laten zien.
Wat betreft de relatie tussen het opvoedgedrag en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van het kind, laat Tabel 2 zien dat warmte van zowel moeders, r(379) =
-.21, p < .001, als vaders, r(379) = -.15, p = .003, gerelateerd is aan de sociaalemotionele ontwikkeling. De significante samenhang tussen warmte en de sociaalemotionele ontwikkeling, kan betekenen dat het kind door een hoge mate van ouderlijke
warmte competenter is in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook negatieve
disciplinering blijkt voor zowel moeders als vaders samen te hangen met de sociaalemotionele ontwikkeling, r(379) = .24, p < .001, en vaders, r(379) = .20, p < .001.
Voor negatieve disciplinering geldt dat een hoge mate van negatief disciplinerend
opvoedgedrag kan leiden tot sociaal-emotionele problemen.
De relatieve bijdrage van moederlijk en vaderlijk opvoedgedrag aan de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind is met twee hiërarchische regressieanalyses
onderzocht. Het opvoedgedrag van beide ouders (Model 2, Tabel 3 en Tabel 4) samen
blijkt een significante proportie variantie van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het
kind te verklaren, F(4,376) =10.75, p < .001, R2 = .10.
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In Tabel 3 is in de eerste stap het opvoedgedrag van moeders toegevoegd en in
de tweede stap het opvoedgedrag van vaders. Moederlijk opvoedgedrag, toegevoegd in
de eerste stap, blijkt een significante proportie variantie van de sociaal-emotionele
ontwikkeling van het kind te verklaren, F(2,378) =16.75, p < .001, R2 = .08. Vaderlijk
opvoedgedrag verklaard hier bovenop 2%, p <.05, van de variantie in de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind. Alleen negatief disciplinerend opvoedgedrag van
vader speelt hierbij een rol, β = 0.12, p = .02.
De hiërarchische regressieanalyse is nogmaals uitgevoerd, waarbij vaders in de
eerste stap zijn toegevoegd en moeders in de tweede stap (Tabel 4). Vaderlijk
opvoedgedrag, toegevoegd in de eerste stap, blijkt een significante proportie variantie
van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te verklaren, F(2,378) = 10.84, p <
.001, R2 = .05. Voor moeders geldt dat zij 5%, p <.001, van de variantie in de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind bijdragen bovenop het opvoedgedrag van vaders.
Kijkend naar de Bèta-waarden blijken zowel moederlijke warmte, β = -0.13, p =
.01, als moederlijke negatieve disciplinering, β = 0.16, p < .01, voorspellers voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Samenvattend betekent dit wanneer
moeders meer warmte bieden en minder negatief disciplineren en wanneer vaders
minder negatief disciplineren, het kind minder problemen in de sociaal-emotionele
ontwikkeling laat zien.
Tabel 3
Resultaten van Hiërarchische Regressieanalyse van Moederlijke Warmte, Moederlijke
Negatieve Disciplinering, Vaderlijke Warmte en Vaderlijke Negatieve Disciplinering
Model
1

B

SE B

1,11

0,43

-0,21

0,07

-,15**

Negatieve disciplinering moeders

0,32

0,08

,20**

Constante

1,13

0,48

-0,18

0,07

0,25

0,08

-0,09

0,06

0,18

0,08

Constante
Warmte moeders

2

Warmte moeders
Negatieve disciplinering moeders
Warmte vaders
Negatieve disciplinering vaders

Beta

-,13*
,16**
-,08
,12**

Noot. R2 = .08 voor Model 1 (p < .001), ∆R2 = .02 voor Model 2 (p = .01), R2 = .10 (p <
.001) voor het volledige model
*p < .05, **p< .01
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Tabel 4
Resultaten van Hiërarchische Regressieanalyse van Vaderlijke Warmte, Vaderlijke
Negatieve Disciplinering, Moederlijke Warmte en Moederlijke Negatieve Disciplinering
Model
1

B

SE B

0,79

0,33

-0,14

0,06

Negatieve disciplinering vaders

0,27

0,08

Constante

1,13

0,48

-0,09

0,06

0,18

0,08

-0,18

0,07

0,25

0,08

Constante
Warmte vaders

2

Warmte vaders
Negatieve disciplinering vaders
Warmte moeders
Negatieve disciplinering moeders

Beta
-,12*
,18**
-,08
,12**
-,13*
,16**

Noot. R2 = .05 voor Model 1 (p < .001), ∆R2 = .05 voor Model 2 (p < .001), R2 = .10 (p <
.001) voor het volledige model
*p < .05. **p < .01.
Discussie
Huidig onderzoek richt zich op de relatie tussen ouderlijke warmte en negatieve
disciplinering ten opzichte van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen van twee
tot vier jaar. Uit de resultaten blijkt dat moeders meer warmte aan hun kind bieden dan
vaders. De mate waarin moeders en vaders negatief disciplinerend opvoeden verschilt
echter niet. Daarnaast is uit huidig onderzoek gebleken dat naarmate ouders meer
warmte en minder negatieve disciplinering lieten zien, zij minder problemen in de
sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind rapporteerden. Voor moeders bleek zowel
haar mate van warmte als van negatieve disciplinering van belang te zijn voor de sociaal
emotionele ontwikkeling van het kind. Voor vaders bleek enkel negatieve disciplinering
van belang te zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Verwacht werd dat moeders meer warmte bieden aan hun kind dan vaders (Calzada et
al., 200; Gamble et al., 2007; Verhoeven et al., 2007). De resultaten van huidig
onderzoek bevestigde deze verwachting. Een verklaring hiervoor kan komen vanuit de
roltheorie waarin wordt aangegeven dat moeders meer zorgdragen voor hun kinderen
(Hosley & Montemayor, 1997, geciteerd in McKinney & Renk, 2008). Een alternatieve
verklaring kan zijn dat moeders zichzelf als warmer beoordelen dan vaders.
Een verwachting omtrent negatief disciplinerend opvoedgedrag is wegens
inconsistente onderzoeksresultaten niet gesteld (Jansen et al., 2012; Verhoeven et al.,
2007). Uit huidig onderzoek blijkt dat moeders en vaders evenveel negatieve
disciplineringstechnieken toepassen in de opvoeding van hun kind. Dit komt overeen met
het onderzoek van Verhoeven en collega’s (2007). Wat mogelijk van invloed is geweest
op de lage score van het toepassen van negatieve disciplinering, zijn de vele studies die
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tegenwoordig beschikbaar zijn over de nadelige gevolgen van negatief disciplineren voor
het kind (Alink et al., 2009; Bayer et al., 2011; Chang et al., 2003; Okuzono et al.,
2017; Olson et al., 2011; Verhoeven et al., 2010). Een andere verklaring voor de lage
mate waarin de ouders negatief disciplineren kan het gemiddeld hoge opleidingsniveau,
wat onderdeel is van een hoog sociaaleconomische status (SES), zijn. Eerdere studies
laten zien dat gezinnen met een hoge SES minder negatief disciplinerend opvoeden
(Beckerman, van Berkel, Mesman, & Alink, 2017; Bornstein & Bradley, 2012; Jansen et
al., 2012; Mortensen & Barnett, 2015). In de toekomst zou longitudinaal onderzoek
kunnen worden uitgevoerd waarin bestudeerd wordt wat de SES van gezinnen voor
invloed heeft op het negatief disciplinerend opvoedgedrag en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van het kind. In longitudinaal onderzoek kunnen meerdere meetmomenten
met elkaar vergeleken worden, wat de betrouwbaarheid van het onderzoek doet
vergroten (Gravetter & Wallnau, 2009).
Zoals werd verwacht bleken kinderen die opgroeien bij ouders die meer warmte
bieden in hun opvoeding, minder problemen te laten zien in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling. Dit komt overeen met eerdere studies die lieten zien dat kinderen op latere
leeftijd over meer sociale vaardigheden beschikken (Fraley et al., 2013; Raby et al.,
2015). Wel is het onduidelijk of ouderlijke warmte zorgt voor sociaal-emotionele
competentie bij hun kind of, dat andersom, een kind met een hoge sociaal-emotioneel
competentie ervoor zorgt dat ouders het kind meer warmte bieden.
Bovendien werd verwacht dat kinderen die opgroeien bij ouders die minder
negatief disciplinerend opvoeden, ook minder problemen laten zien in hun sociaalemotionele ontwikkeling. In zowel huidig onderzoek als in eerdere studies wordt dit
bevestigd (Alink et al., 2009; Bayer et al., 2011; Chang et al., 2003; Okuzono et al.,
2017; Olson et al., 2011; Verhoeven et al., 2010). Ook hierbij is ook het
tegenovergestelde mogelijk. Kinderen met problemen in de sociaal-emotionele
ontwikkeling kunnen ook negatief disciplinerend opvoedgedrag uitlokken bij hun ouders,
zoals naar voren komt in studies van Baydar en Akincar (2017) en Berlin en collega’s
(2009). Om verheldering te krijgen in een eventuele wederzijds beïnvloeding is
longitudinaal onderzoek nodig (Gravetter & Wallnau, 2009).
Er werd verwacht dat het warm en negatief disciplinerend opvoedgedrag van
moeders en vaders beide van belang zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van
hun kind (Daniel et al., 2016; Lucassen et al., 2015; Mackenzie et al., 2013; Verhoeven
et al., 2007; Webster et al., 2013). Huidig onderzoek laat zien dat meer moederlijke
warmte en minder moederlijke- en vaderlijke negatieve disciplinering bijdraagt aan een
hogere sociaal-emotionele competentie bij hun kind. Het lijkt erop dat kinderen in deze
leeftijdsfase met name hun moeder nodig hebben voor warmte. Vaderlijke warmte
draagt, in deze goed-functionerende gezinnen waarin de mate van moederlijke en
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vaderlijke warmte relatief hoog is, niet uniek bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Mogelijk wordt vaderlijke warmte belangrijker wanneer moeders er niet in slagen
sensitief en responsief op hun kind te reageren. Daarbij blijkt negatief disciplinerend
opvoedgedrag weinig toegepast door de participerende moeders en vaders. Een hoge
mate van negatief disciplinerend opvoeden zou mogelijk een ander resultaat geven,
waarin wel een verschil tussen moeders en vaders naar voren zou komen. Om deze
uitspraken te kunnen bevestigen is er meer onderzoek nodig.
Limitaties en implicaties
Een limitatie van huidig onderzoek is dat de steekproef select getrokken is, wat
tot een homogene onderzoekspopulatie heeft geleid. Zo heeft het merendeel van de
participerende ouders een hbo-studie of hoger afgrond. Uit onderzoek blijkt het
opvoedgedrag van laag- en hoogopgeleide ouders te verschillen (Burlaka, GrahamBermann, & Delva, 2017; Davis-Kean, 2005). Een ander voorbeeld is dat de meerderheid
van de participanten een Nederlandse nationaliteit heeft. Ouders van diverse culturele
achtergronden houden er andere opvoedgedragingen op na, ook dit kan leiden tot andere
resultaten (Freund, Schaedel, Azaiza, Boehm, & Hertz Lazarowitz, 2018; Holden, Kozak
Hawk, Smith, Singh, & Ashraf, 2017). De resultaten van huidig onderzoek zijn niet
generaliseerbaar naar de Nederlandse bevolking. Om in vervolgstudies ervoor te zorgen
dat de resultaten generaliseerbaar zijn, wordt het trekken van een aselecte steekproef
aanbevolen.
Een andere beperking is dat de data is verzameld middels zelfrapportage
vragenlijsten. Een limitatie van het gebruik van zelfrapportage vragenlijsten is het
krijgen van sociaal wenselijke antwoorden (Gnambs & Kaspar, 2017). Zo is bijvoorbeeld
de subjectiviteit van de vragenlijst een limitatie. Ouders kunnen de schalen op andere
manieren interpreteren. De oncontroleerbaarheid omtrent wie de vragenlijst invult en of
het invullen daadwerkelijk individueel gebeurd kan niet gecontroleerd worden. De
mogelijke beïnvloeding van ouders op elkaar kan in toekomstig onderzoek voorkomen
worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van observaties of interviews. Deze
meetinstrumenten zijn echter minder geschikt voor het meten van negatief disciplinerend
opvoedgedrag. Uit huidig onderzoek komt namelijk naar voren dat dit opvoedgedrag
relatief weinig voorkomt. Doordat de zelfrapportage vragenlijst anoniem is, is deze
geschikt voor het meten van moeilijk bespreekbare onderwerpen als negatieve
disciplinering. Andere voordelen van de zelfrapportage vragenlijst zijn dat het
kostenbesparend is, grotere groepen makkelijker te bereiken zijn en er geen sprake van
beïnvloeding door de aanwezigheid van een interviewer of observant is (Neuman, 2014).
Een sterk punt uit huidig onderzoek is de betrokkenheid van zowel moeders als
vaders in de dataverzameling. In het verleden zijn vaders in onderzoek naar de
opvoeding vaak buitenbeschouwing gelaten, terwijl moeders en vaders samen opvoeden.
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Huidig onderzoek toont ook aan dat het opvoedgedrag van vaders een belangrijke rol
speelt in de ontwikkelingsuitkomsten van het kind. Wel vervullen zij een andere rol in de
opvoeding dan moeders. Naast zicht op de invloed van moederlijke en vaderlijke warmte
en negatieve disciplinering op de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind, is het
ook van belang dat er meer zicht komt op andere opvoedgedragingen van zowel moeders
als vaders. De uitkomsten van vervolgstudies kunnen een bijdrage leveren aan
interventies gericht op moederlijke en vaderlijke opvoedingsgedragingen in een
tweeoudergezin.
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