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1. Onderzoeksopzet 

1.1 Onderzoeksvraag 

 

Agressief gedrag is van alle tijden. Agressief gedrag is vaak problematisch en wel in die zin 

dat het al dan niet fysieke schade toebrengt aan het object van de handeling. Niet al het 

agressieve gedrag is echter hetzelfde. Agressie kan vele vormen aannemen. Zoals uit 

onderzoek van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) gebleken is, kan agressie van 

adolescenten zich uiten in de vorm van fysiek geweld, beschadiging of diefstal van 

eigendommen, discriminerende opmerkingen en uitschelden, pesten, chantage, beledigingen 

en bedreigingen. Ook in de kranten en het nieuws komt vaak aan bod dat mensen zich niet 

veilig voelen op straat. Een veelvoorkomend probleem blijkt het verschijnsel hangjongeren. 

Buurtbewoners klagen over het feit dat zij zich niet veilig voelen doordat deze jongeren veelal 

agressief gedrag vertonen en de buurtbewoners bedreigen. In dit onderzoek willen wij tot een 

interdisciplinaire model komen welke een verklaring kan geven voor agressief gedrag van 

jongeren. De hoofdvraag die in deze scriptie centraal staat is: 

 

Hoe kan agressief gedrag van adolescenten worden verklaard? 

 

Omdat we binnen dit onderzoek geïnteresseerd zijn in agressie ten gevolge van frustratie 

beperken we ons tot een bepaalde soort van agressie, namelijk reactieve agressie. Reactieve 

agressie is agressief gedrag als reactie op een negatieve ervaring. 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal er gebruik gemaakt worden van 

inzichten vanuit verschillende disciplines. Het betreft hier namelijk een complex probleem. 

Naast het feit dat agressie een complex probleem is, is een interdisciplinaire aanpak ook 

noodzakelijk omdat agressie niet enkel nadelig is voor het individu maar ook voor de 

maatschappij. Een meer omvattende verklaring vinden voor agressief gedrag van adolescenten 
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is niet alleen uit wetenschappelijk oogpunt interessant. Deze kennis kan ook worden 

gevaloriseerd door er beleidsmaatregelen uit te destilleren. 

1.2 Verantwoording relevante disciplines 

Er is veel onderzoek waar we op voort kunnen bouwen uit verschillende disciplines. De 

inzichten die deze disciplines echter over het probleem geven leveren naar onze mening 

onvolledige antwoorden op. Een integratie van deze inzichten of theorieën lijkt de oplossing. 

 

Vanuit het pedagogisch perspectief zal er gekeken worden naar de invloed van de context op 

agressie bij adolescenten. Binnen de pedagogiek wordt concreet onderzoek gedaan naar een 

bepaalde groep individuen en naar de ontwikkeling van deze individuen als gevolg van 

externe en interne factoren. Bronfenbrenner (1994) stelt dat er verschillende systemen zijn die 

invloed hebben op de ontwikkeling van het individu. Gezien het feit dat ouders en vrienden de 

twee systemen zijn die de meeste invloed hebben zal hier onze aandacht naar uitgaan 

(Véronneau, 2010). In disciplinair onderdeel 2.3 Pedagogiek zullen deze theorieën verder 

toegelicht worden. 

 

Sociologisch onderzoek leert ons dat de mate van integratie in de groep en normconformiteit 

een zeer grote rol spelen bij het ontstaan van gedrag, waaronder agressief gedrag (Holmwood, 

2005; Therborn, 2002). De belangrijkste theorieën die we hiervoor zullen aanhalen zijn het 

structureel functionalisme en de sociale controle theorie. Ook blijkt frustratie of strain veel te 

maken te hebben met agressief gedrag (Agnew, 1997). De manier waarop beslissingen tot 

stand komen is vanuit dit perspectief niet belicht: het gaat puur om beslissingen van 

individuen geaggregeerd tot een groepsgedraging of groepsattitude. Het oplossen van 

sociologische problemen is in die zin dan ook het verklaren van sociale verschijnselen (Ultee, 

Arts, & Flap, 2003). Deze theorieën en bevindingen worden verder behandeld in het 

disciplinaire onderdeel 2.2 Sociologie. 

 

Vanuit de cognitieve wetenschappen wordt de mens gezien als een informatieverwerker. 

Complicaties in het verwerken van informatie kunnen leiden tot agressie. In het model van 

Crick en Dodge (1994) worden verschillende stadia genoemd waar complicaties zouden 

kunnen optreden. Veranderingen in de biologische processen die hieraan ten grondslag liggen 

worden behandeld. De verhouding tussen de biologische processen enerzijds en verklarende 

modellen anderzijds wordt uitgelegd door de Tri-level hypothesis van David Marr (1982).  
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Wanneer men kijkt naar biologische invloeden zijn er een aantal interessante invalshoeken. 

Indien men agressief gedrag wil verklaren is het bijvoorbeeld nuttig om naar de invloed van 

genen en hormonen te kijken. Een verdere uitleg van cognitief biologische theorieën en 

bevindingen is te vinden in het disciplinaire onderdeel  

2.4 Cognitieve neurowetenschappen. 

 

Er zijn echter nog andere disciplines die antwoord op de onderzoeksvraag zouden kunnen 

geven. Psychologie, criminologie en culturele antropologie zijn disciplines die een bijdrage 

kunnen leveren aan dit onderzoek. Inzichten en theorieën uit deze disciplines zullen wij in dit 

onderzoek echter niet gebruiken, om diverse redenen die we hieronder kort zullen behandelen. 

Psychologie geeft onzes inziens weinig inzichten in het probleem die we niet op een 

pedagogische, sociologische of cognitief wetenschappelijke manier kunnen behandelen. 

Sociologie is bijvoorbeeld nauw verwant met psychologie, voornamelijk op het gebied van 

sociale psychologie. Specifieke kennis uit de sociale psychologie die voor ons onderzoek 

direct van toepassing is is om deze reden ook opgenomen in het disciplinaire deel van 

sociologie. 

In onze optiek zijn criminologische inzichten te specifiek. Criminologie heeft veel 

overlap met sociologie, maar richt zich voornamelijk op misdaad. Agressief gedrag kan 

delinquent zijn maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Gezien het feit dat delinquent gedrag 

binnen deze scriptie niet behandeld zal worden, zullen sociologische theorieën antwoorden 

geven die breder en beter van toepassing zijn op agressief gedrag in het algemeen. 

Cultureel-antropologische theorieën bekijken het probleem vanuit weer een heel ander 

perspectief. Onderzoek vanuit de culturele antropologie betreft voornamelijk groepen als 

eenheden met een gedeelde cultuur, van waaruit men zaken (waaronder problemen als 

agressie) probeert te duiden. Bij culturele antropologie zijn de resultaten zodoende alleen 

geldig binnen bepaalde culturen. Binnen deze scriptie wordt antwoord gezocht vanuit een 

meer generaliseerbare theorie. 

1.3 Opmerking met betrekking tot attributie inhoud 

Dit onderzoek is gemaakt door Mandy Terpstra, Guido van Seeters en Erik-Jan van Gelderen 

ter afsluiting van de bachelor Liberal Arts & Sciences. Erik-Jan heeft echter besloten de 

scriptie niet mee af te schrijven. Zijn stukken, het interdisciplinaire stuk over cognitieve 

neurowetenschappen en delen van de integratie die hiermee te maken hebben, zijn, een paar 

kleine verbeteringen daargelaten, opgenomen zoals ze waren toen hij uit het project stapte. 
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2. Disciplinaire inzichten 

2.2 Sociologie 

In dit disciplinaire deel van de scriptie zullen we agressie vanuit een sociologisch perspectief 

verklaren. We kijken hiertoe naar de invloed van verschillende sociale groepen waarbinnen 

het agressieve individu zich kan begeven, zoals de samenleving in het algemeen, de wijk of de 

vriendengroep. 

2.2.1 Wijkniveau, veralgemenisering; frustratie 

Een groot deel van criminaliteit onder jongeren vindt plaats in dichtbevolkte, stedelijke 

wijken. In het bijzonder de wijken dicht bij stadscentra die gekenmerkt worden door een 

lagere welvaart, weinig economische mogelijkheden, hoge verhuizings omloopsnelheid, 

fysieke achteruitgang van de wijk en slechte organisatie (Ingoldsby & Shaw, 2002). 

 Nu is jongerencriminaliteit natuurlijk niet hetzelfde als agressief gedrag onder 

jongeren. Maar in een groot deel van de gevallen van crimineel gedrag is er wel sprake van 

agressie. In veel gevallen is er ook sprake van dezelfde indicatoren. Dat wil zeggen: de 

agressieve kinderen en de criminele kinderen hebben veelal een gedeelde achtergrond. In veel 

onderzoeken worden termen als „delinquent gedrag‟ en „probleemgedrag‟, waaronder 

agressief gedrag, dan ook door elkaar gebruikt (Sampson & Laub, 1993). 

 

We willen echter niet alleen naar correlaties en mogelijke causale verbanden op wijkniveau 

kijken, maar vooral een algemener beeld krijgen van hoe agressie ontstaat binnen de groep. 

Het theoretisch niveau is dan dat van de sociale omgeving in de meest algemene zin. Dat wil 

dus zeggen dat we naar theorieën kijken die agressie verklaren in alle soorten groepen.  

 Er zijn in de loop der tijd verschillende vormen van de frustration aggression theory 

voorgesteld, maar uiteindelijk komen ze allemaal neer op het principe dat een toename in 

frustratie agressief gedrag kan veroorzaken. Dit is interessanter voor sociologen, omdat 

frustratie zeker kan ontstaan door groepsnormen, groepsgedrag en interacties binnen de groep. 

 Frustratie, en daarmee agressief gedrag, neemt volgens de frustration aggression 

theory toe naar mate doelen geblokkeerd worden. Hierbij zijn verwachtingen over het doel en 

geschatte afstand tot het bereiken van het doel belangrijk. Als verwachtingen hoog zijn en de 

werkelijkheid is minder positief leidt dit bijvoorbeeld tot een grotere frustratie. Ook als 

mensen dichter bij hun doel zijn is de frustratie groter als een doel niet verwezenlijkt kan 

worden (Gilovich, Keltner, & Nisbett, 2006). 
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 Robert K. Merton merkt hierbij op dat afhankelijk van door wie de doelen werden 

gesteld de daaruit ontstane frustratie, die hij strain noemde, kon verschillen. Individuele strain 

of frustratie ontstond dan uit doelen die mensen zichzelf oplegden en structurele strain of 

frustratie uit doelen die aan mensen werden opgelegd door de samenleving. Deze structurele 

frustratie was problematischer omdat deze voorkwam uit de cultuur, de normen en waarden 

van de samenleving zelf. 

Een voorbeeld van structurele frustratie was volgens Merton het Amerikaanse ideaal 

van „The American Dream‟. Deze door de samenleving opgelegde droom zorgde voor 

frustratie onder de mensen die zichzelf niet in staat zagen deze droom een realiteit te laten 

worden. Deze frustratie, voortkomend uit het niet kunnen bereiken van het ideaal, zou dan 

vervolgens weer tot agressie kunnen leiden (Ultee, Arts, & Flap, 2003; Agnew, 1997). 

2.2.2 Individuele niveau factoren 

Als we kijken naar persoonlijke factoren die agressie voorspellen, zien we twee zaken. Ten 

eerste overlappen veel persoonlijke factoren met de wijkfactoren die we eerder zagen en ten 

tweede kunnen we een aantal verbanden leggen tussen de theorieën op het algemene 

groepsniveau, namelijk dat frustratie agressie kan veroorzaken, en bevindingen op individueel 

niveau. 

 Persoonlijke factoren die invloed hebben op agressief gedrag zijn ras, lidmaatschap 

van een delinquente vriendengroep (bendes), drugs en alcohol, wapenbezit, 

gezinsproblematiek (zwakke familiebanden), lage schoolresultaten, inconsistente discipline en 

een wijk met hoge misdaadcijfers (Edmonson & Bullock, 1998). Deze laatste factor is 

eigenlijk al de „wijkfactor‟ uit de vorige paragraaf. Van de andere factoren is er eentje met 

name voor sociologen interessant: lidmaatschap van een delinquente vriendengroep. Waarom 

is het dat als men zich in een groep bevindt, men zich conformeert naar het gedrag van de 

groep? In het disciplinaire deel van pedagogiek wordt dit gedrag onder andere verklaard door 

het peer pressure mechanisme. De sociologie kent twee veelgebruikte theorieën die we 

kunnen hanteren. Ten eerste het structureel functionalisme en ten tweede Hirschi‟s social 

control theory. Beide theorieën zullen hieronder verder worden toegelicht. 

2.2.3 Structureel functionalisme of normconformiteit 

De belangrijkste hypothese van het huidige structureel functionalisme luidt als volgt: 

“naarmate personen sterker zijn geïntegreerd in om het even welke intermediaire groepering 

van een samenleving, leven ze om het even welke norm van deze groepering sterker na” 

(Ultee, Arts, & Flap, 2003). Zo beschouwd is het dus niet vreemd dat agressief gedrag onder 
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adolescenten vaker voorkomt als zij zich binnen een delinquente vriendengroep begeven; in 

tegenstelling tot de samenleving zelf heeft deze groep immers normen die delinquent of 

agressief gedrag tolereren. 

De grondlegger van het structureel functionalisme was Émile Durkheim. Hij ontdekte 

aan het eind van de negentiende eeuw door het bestuderen van demografische gegevens dat 

Franse katholieken minder zelfmoord pleegden dan Franse protestanten. Dit zou liggen aan 

het verschil in de mate van integratie van deze groepen, dus hoezeer leden van de groep 

geïntegreerd waren in de groep, en de normen omtrent zelfdoding die binnen de groep leefden 

(Ultee, Arts, & Flap, 2003). 

 Het was echter mogelijk, zo bleek later, om deze hypothese veel algemener te maken; 

integratie in de groep en groepsnormen zouden dan niet alleen een verklarende factor voor 

suïcidaal gedrag zijn, maar voor gedrag in het algemeen (Therborn, 2002). Neem een groep en 

kijk naar de normen binnen die groep ten opzichte van bepaalde gedragingen. Kijk vervolgens 

wie aangeeft tot de groep te behoren en je hebt een redelijke indicator voor de 

waarschijnlijkheid waarmee dit gedrag binnen die groep ten toon gespreid zal worden. 

 Hoewel het structureel functionalisme als sociologische traditie veel kritiek te 

verduren heeft gehad, is het nog altijd een relevante theorie, zeker omdat zij de basis vormt 

voor zoveel daaropvolgend werk. 

2.2.4 Hirschi’s sociale controle theorie 

In zekere zin is Travis Hirschi‟s sociale controle theorie een aanvulling op de centrale 

hypothese van het structureel functionalisme. De sociale controle theorie wordt ook wel de 

bindingstheorie genoemd, en in die benaming zien we dan ook gelijk een link met de „mate 

van integratie‟ uit die centrale hypothese. Wat de sociale controle theorie vooral doet is 

duidelijk maken hoe binding met de groep ontstaat, en hoe gedrag hieruit voortvloeit (Hirschi, 

2002). 

Dit verklaren van de mate van binding met de groep gebeurt door middel van een 

aantal factoren, welke hieronder verder toegelicht zullen worden. Hirschi‟s eigenlijke doel 

was de creatie van een criminologische theorie welke in tegenstelling tot de toen populaire 

psychologische benadering een veel meer sociologische verklaring zocht voor crimineel 

gedrag. In zijn controle theorie stelde hij zelfs dat bij het ontstaan van delinquent gedrag 

individuele motivaties er niet toe doen; het enige vereiste is het ontbreken van een bepaalde 

mate van sociale controle die een individu in staat stelt de afweging tussen de kosten en de 

baten van het plegen van delinquent gedrag te maken. De rol van de controletheorie binnen 
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het structureel functionalisme blijkt uit het feit dat kosten en baten afhankelijk zijn van de 

normen en waarden van de groep waarbinnen het individu zich bevindt (Hirschi, 2002). 

De reden dat individuen zich conformeren of juist afwijken van normen is volgens 

Hirschi afhankelijk van vier factoren: attachment, commitment, involvement en belief. Voor 

Hirschi is attachment of hechting de mate waarin men gehecht is aan anderen. De 

belangrijkste gehechtheid betreft in de meeste gevallen die met het gezin. Ook hechting aan 

vrienden, leraren en andere personen binnen de directe gemeenschap is echter van groot 

belang (Hirschi, 2002). 

 Waar attachment de relatie tussen personen beschrijft zegt commitment of toewijding 

iets over de mate waarin het individu geïnvesteerd heeft in de groep en zodoende over hoeveel 

diegene te verliezen heeft als hij/zij afwijzing riskeert door niet de normen en waarden van de 

groep na te volgen. Voor Hirschi is toewijding dan ook de “rationele component van 

conformiteit” (Hirschi, 2002). 

 De derde factor, involvement of betrokkenheid, is eenvoudig gesteld de mate van 

activiteit die men binnen de groep ontplooit. Volgens Hirschi zouden zo bijvoorbeeld 

kinderen die in hun jeugd veel actief zijn in een sociale context zoals op school of in een 

sportvereniging minder snel geneigd zijn delinquent gedrag te ontplooien (Hirschi, 2002). 

 Belief of geloof is de vierde en laatste factor binnen de controletheorie van Hirschi. De 

mate waarin iemand conformeert aan groepsnormen is afhankelijk van de mate waarin deze 

persoon in deze normen gelooft. De definitie van geloof is in deze factor dan ook het geloof in 

de waarde van de groepsnormen (Hirschi, 2002). 

 

In de loop der tijd zijn de vier componenten die samen leiden tot conformisme aan, of deviatie 

van groepsnormen, enigszins onder vuur komen te liggen omdat er bepaalde soorten 

delinquent gedrag zijn die zich niet goed laten verklaren door deze factoren alleen. Er zijn 

voorbeelden te bedenken zoals een misdaad begaan in een ontoerekeningsvatbare toestand, 

waarbij een pleger van dit soort delinquent gedrag volgens zijn „score‟ op de bovenstaande 

factoren een rechtgeaard burger zou moeten zijn maar zich onder invloed van zijn stoornis 

anders gedraagt. 

Een ander veelgehoord kritiekpunt is dat de factoren verwarrend zouden zijn, omdat 

de definities die Hirschi geeft aan termen als commitment niet overeenkomen met de definities 

zoals bijvoorbeeld psychologen die zouden gebruiken (Robert, Francis, & Richard, 1995). 
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Hoewel Hirschi‟s controletheorie als criminologische theorie tegenwoordig dus ietwat 

achterhaald is, is veel beleid nog steeds gebaseerd op aannames uit deze theorie. Denk 

bijvoorbeeld aan wijken waar jeugdzorg activiteiten opzet om probleemjongeren op het rechte 

pad te houden. 

 Verder heeft de theorie zich in bredere zin, als meer algemene sociologische theorie 

die stelt dat normafwijkend gedrag in de groep afneemt naarmate men zich meer verbonden 

voelt met de groep, staande weten te houden. Dit is dan ook de reden dat we Hirschi‟s sociale 

controle theorie hier gebruiken om agressie te verklaren. 

 

2.2.5 Sociaalpsychologische koppeling 

Zoals we eerder zagen leidt strain of frustratie volgens Merton tot agressief gedrag. Om alvast 

een voorzet te geven voor de komende disciplinaire onderdelen zal hieronder de hypothese dat 

frustratie leidt tot agressief gedrag in een perspectief worden gezet dat meer gericht is op het 

individu. Ook binnen de sociale psychologie zijn er namelijk theorieën die deze hypothese 

naar voren brengen. 

Zo stellen Miller en Dollard in hun frustraton aggression theory dat er verschillende 

factoren zijn waardoor een individu agressief wordt naar aanleiding van frustratie (Gilovich, 

Keltner, & Nisbett, 2006). Deze agressie neemt toe naar mate het doel als onbereikbaarder 

beschouwd wordt, naar mate het geanticipeerde genot groter is voor het doel onbereikbaar 

wordt, naar mate de persoon vaker weerhouden is van het bereiken van het doel en naar mate 

men dichter bij het doel is (Gilovich, Keltner, & Nisbett, 2006). 

 Volgens hun collega Berkowitz is de frustraton aggression theory echter te kort door 

de bocht. In zijn neo-associanistic account of aggression breidt hij de theorie van Miller en 

Dollard daarom uit, voornamelijk door meer oorzaken van agressie te benoemen. Niet alleen 

frustratie veroorzaakt agressie, maar ook andere zogenaamde aversive events, bijvoorbeeld 

pijn. Deze events leiden tot anger, een gevoel van opwinding en onrechtvaardigheid en deze 

anger kan zich dan uiten in agressie (Gilovich, Keltner, & Nisbett, 2006). 

2.2.6 Conclusie 

Naast een aantal bevindingen die factoren in de buurt of in de groep verbinden met een hogere 

kans op agressief gedrag zijn er een aantal theorieën die ons een duidelijk verband aanwijzen 

tussen de groep, de wijk, vriendengroep of het gezin, en agressief gedrag.  
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Het structureel functionalisme geeft aan dat normconformiteit een belangrijke factor is 

voor gedrag in de groep, en de sociale controle theorie vult daarbij aan hoe integratie in die 

groep tot stand komt.  

Niet alleen normen over agressief gedrag zelf, maar ook normen dan wel waarden 

over doelen binnen de groep zijn belangrijk, zo blijkt uit de strain theorie van Merton. 

Afhankelijk van onder andere bereikbaarheid van het doel en waargenomen afstand tot het 

doel kan deze strain vervolgens agressief gedrag nog verzwakken of versterken. 

2.3 Pedagogiek 

In dit deel van het onderzoek zal aan de hand van pedagogisch onderzoek een verklaring voor 

agressief gedrag worden gegeven. Om een pedagogische verklaring voor agressief gedrag te 

vinden zullen we kijken naar de invloed van leeftijdsgenoten en opvoeding op het gedrag van 

de adolescent.  

2.3.1 Contextuele factoren bij het ontstaan van agressie bij adolescenten 

Vanuit het pedagogisch perspectief zal er gekeken worden naar de ontwikkeling van agressief 

gedrag door middel van een verklaring vanuit de context. Zoals aangegeven door 

Bronfenbrenner (1994) ontwikkelt een kind zich door interactie met vijf verschillende 

systemen: het micro-, meso-, macro-, exo- en chronosysteem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste systeem is het microsysteem. Dit systeem bevat alle activiteiten en interacties van 

het kind in face-to-face situaties. Een voorbeeld is de directe interactie tussen ouder en kind of 

vriend en kind. Het tweede systeem is het mesosysteem. Dit systeem bestaat uit twee of meer 
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microsystemen en de onderlinge relaties. Voorbeelden hiervan zijn het gezin of de 

klasgenoten van het kind. Het derde systeem is het exosysteem. Evenals het mesosysteem 

bestaat het exosysteem uit twee of meer microsystemen. Het verschil tussen het meso- en 

exosysteem is dat in het geval van het exosysteem het kind van een van de microsystemen 

geen deel uitmaakt. Een voorbeeld van een exosysteem is de buurt waar het kind woont. Het 

vierde systeem is het macrosysteem. Het macrosysteem bestaat uit alle micro-, meso- en 

exosystemen die direct en indirect de ontwikkeling van het kind beïnvloeden, zoals de 

waarden en normen in de heersende maatschappij. Het vijfde systeem is het chronosysteem. 

Het chronosysteem bestaat uit de invloed van tijd en veronderstelt dat de timing en de effecten 

van bepaalde gebeurtenissen van invloed zijn op de ontwikkeling van  het kind 

(Bronfenbrenner, 1994).  

De microsystemen van de ouders en vrienden hebben de grootste invloed op het 

gedrag van de adolescent door de frequente interactie. Door de verandering van vrienden en 

de verandering in interactie tussen ouder en kind gedurende de adolescentie is het niet 

opmerkelijk dat juist gedurende deze periode de meeste gedragsproblemen waargenomen 

worden (Véronneau & Dishion, 2010).  Echter gezien het feit dat afwijzing tijdens de 

kinderjaren een sterke voorspeller blijkt te zijn voor agressie tijdens de adolescentie zal ook 

aandacht moeten worden besteed aan de kinderjaren om agressief gedrag tijdens de 

adolescentie te verklaren (Ialongo, Vaden-Kiernan, & Kellam, 1998; Miler-Johnsen, Coie, 

Maumary-Gremaud, Bierman, & The Conduct Problems Prevention Research Group, 2002; 

Miller-Johnson et al., 2003). 

In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens gekeken naar de invloed van de 

leeftijdsgenoten en de ouders op het voorkomen van agressief gedrag. Ten slotte wordt door 

middel van de onderzoeksresultaten een contextuele verklaring gegeven voor agressief 

gedrag.  

2.3.2 Leeftijdsgenoten 

Over het algemeen kan gesteld worden dat agressie ontstaat door de invloed van de sociale 

condities van het kind op de motivatie van het individu. Een kind zal agressief gedrag 

vertonen wanneer er meer positieve dan negatieve gevolgen zijn voor dit agressieve gedrag 

(Selfhout, Branje, & Meeus, 2008).  

Afwijzing tijdens de kleuterjaren blijkt een sterke voorspeller te zijn voor agressief 

gedrag en aansluiting bij agressieve leeftijdsgenoten tijdens de adolescentie (Ialongo et al., 

1998; Miler-Johnsen et al., 2002; Miller-Johnson et al., 2003). Afwijzing leidt tot negatieve 
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attitudes ten opzichte van school en het zelf. Als een individu al tijdens de kinderjaren wordt 

afgewezen kan dit op latere leeftijd tot gevolg hebben dat het kind meer verstoord gedrag, 

fysiek agressief gedrag, emotioneel-reactief gedrag en hyperactief/onoplettend gedrag 

vertoont. Deze kinderen interpreteren de intenties van anderen vaak als negatief waardoor ze 

geneigd zijn op een agressieve manier te reageren (Miller-Johnson et al., 2003). Afwijzing 

tijdens de kindertijd draagt sterk bij aan het risico om als adolescent gedragsproblemen te 

vertonen op de basis- en middelbare school. Miller-Johnson et al. (2003) stellen dat deze 

afwijzing een sterkere invloed op gedragsproblemen heeft dan de persoonlijkheid van het kind 

zelf (Miller-Johnsen et al., 2002).  

Toch kan niet aangenomen worden dat elk kind dat op jonge leeftijd wordt afgewezen, 

tijdens de adolescentie agressie zal vertonen. Dit kan deels verklaard worden door de ouder-

kind interactie tijdens de kleuterjaren. In die periode is er een zogenaamde vraag-

volgzaamheid relatie tussen de ouder en het kind. Het kind dwingt door zeuren de vraag van 

de ouder af. Het zeuren wordt door de ouder gezien als probleemgedrag. Als de ouder toegeeft 

aan het zeuren, wordt de ouder bekrachtigd door het stoppen van het zeuren van het kind. Het 

kind wordt echter bekrachtigd in zijn probleemgedrag (Prinzie, 2004). Het kind leert hierdoor 

dat dwang een effectieve manier is om een doel te bereiken. Dit kan er op latere leeftijd voor 

zorgen dat het kind ook door leerkrachten en leeftijdsgenoten wordt afgewezen (Ialongo et al., 

1998). 

Het gedrag van de leerkracht is een andere verklaring voor het feit dat niet elke 

adolescent, die als kind is afgewezen, agressie vertoont. Evenals ouders, verschillen 

leerkrachten in hun vaardigheid om consistent en effectief grenzen te stellen aan het 

agressieve dwingende gedrag van kinderen. Wanneer de leerkracht dit gedrag effectief kan 

verminderen zal het proces van afwijzing door leeftijdsgenoten, met als gevolg agressie, 

worden tegengegaan (Ialongo et al., 1998). 

Als een kind wordt afgewezen door leeftijdsgenoten gaat dit vaak samen met afwijzing 

door de ouders en leerkracht. Als gevolg hiervan kan het afgewezen kind minder goed sociale 

vaardigheden ontwikkelen, die noodzakelijk zijn voor de goede ontwikkeling van inter-

persoonlijke, academische en gedragsvaardigheden. De voortdurende en wederzijdse 

bekrachtiging van de ouders, leerkrachten en leeftijdgenoten zorgt er immers voor dat het 

kind adequate sociale vaardigheden kan aanleren. Echter wanneer het kind wordt afgewezen, 

krijgt het minder positieve feedback van ouders, leerkrachten en leeftijdsgenoten en heeft het 

kind een grotere kans om gestraft te worden. Dit heeft een negatief effect op de 

psychologische toestand en  kan leiden tot een lagere eigenwaarde en een gevoel van 



 
Pagina | 14 

hopeloosheid. Als reactie hierop zou het kind toenadering kunnen zoeken bij agressieve 

leeftijdsgenoten. In deze groep kan het sociaal inadequate gedrag van het kind worden 

bekrachtigd (Ialongo et al., 1998). 

Ook afwijzing tijdens de adolescentie is gerelateerd aan agressief gedrag. Afgewezen 

adolescenten zijn sneller geneigd kwaad te worden en hebben en hebben minder sociale 

vaardigheden om onenigheden met leeftijdsgenoten adequaat op te lossen. Dit kan ertoe 

leiden dat deze adolescenten sneller in conflict komen met mensen in de omgeving. Doordat 

de afgewezen jongeren sneller in conflict komen met mensen in de omgeving krijgen zij meer 

negatieve ervaringen die de attitudes ten opzichte van andere vormen. Deze attitudes kunnen 

ook de oorzaak zijn voor agressie en sociaal isolement. De afgewezen jongeren zouden het 

zichzelf ook kwalijk kunnen nemen dat zij afgewezen zijn en kunnen achterdochtig worden 

(Ialongo et al., 1998). 

Het is mogelijk dat afgewezen adolescenten meer contact maken met agressieve 

leeftijdsgenoten doordat de keuze aan vrienden beperkt is. Deze deviante groep 

leeftijdsgenoten zal het agressieve gedrag van de adolescent versterken. De afgewezen 

jongere zal mogelijk geen goede vriendschappen hebben binnen deze groep. Om de 

afstandelijke rol binnen de groep te verkleinen vertonen zij agressie. Wanneer de adolescent 

namelijk agressie vertoont, zorgt dit voor een toename in sociale acceptatie door de deviante 

leeftijdsgenoten (Miller-Johnson et al., 2002). De  jongeren die agressie en andere 

gedragsproblemen vertonen, stralen volgens de groep autonomie en onafhankelijk uit en 

worden daarom hoger gewaardeerd. Deviante leiders kunnen andere adolescenten aantrekken 

doordat ze de autoriteit van volwassenen negeren. Daarnaast  zijn zij vaak de jongeren die de 

meeste agressie vertonen (Véronneau & Dishion, 2010).   

Ook het hebben van goede relaties met leeftijdsgenoten wordt in verband gebracht met 

agressie. Wanneer adolescenten goede vriendschappen hebben kan agressief gedrag 

voorkomen doordat deze vriendengroepen elkaar er mogelijk toe zetten om te experimenteren 

met regelovertredend gedrag. De sterkte van de sociale banden is bepalend voor de variaties 

in mate van agressief gedrag. Ook wanneer adolescenten goede relaties hebben met agressieve 

vrienden zullen zij sneller agressief gedrag vertonen (Selfhout et al., 2008; Hirschi, 1969). Dit 

heeft te maken met het feit dat het individu de sociale normen van zijn vrienden overneemt. 

Wanneer deze groepsnorm agressief gedrag bekrachtigt dan zal het individu dit agressieve 

gedrag overnemen. Dit effect is het sterkst tijdens de adolescentie (Selfhout et al, 2008). 

Naast het worden afgewezen door leeftijdsgenoten of het hebben van goede 

vriendschappen is er een derde groep adolescenten die mogelijk agressief gedrag vertonen. 
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Deze risicogroep bestaat uit controversiële kinderen. Controversiële kinderen worden door 

sommige leeftijdsgenoten afgewezen en door andere leeftijdgenoten geaccepteerd. Zij 

vertonen over het algemeen de hoogste niveaus van agressie (Miller-Johnson et al., 2003; 

Véronneau & Dishion, 2010). Controversiële kinderen voelen zich enerzijds uitgedaagd en 

onaardig gevonden door sommige leeftijdsgenoten en anderzijds hebben zij ook sterke sociale 

connecties en morele steun van andere leeftijdsgenoten. Dit leidt ertoe dat deze adolescenten 

in een uniek mesosysteem terecht komen dat de kans op agressief gedrag vergroot (Véronneau 

& Dishion, 2010). Het mesosysteem bestaat immers uit de leeftijdsgenoten en hun onderlinge 

relaties. Het tegelijkertijd hebben van „goede‟ en „slechte‟ vriendschappen, zorgt ervoor dat 

de jongeren invloeden van beide groepen ontvangen en deze bepalen mede de ontwikkeling 

van het gedrag (Bronfenbrenner, 1994; Véronneau & Dishion, 2010). 

2.3.3 Opvoeding 

Naast de rol van leeftijdsgenoten speelt ook opvoeding een belangrijke rol bij de ontwikkeling 

van agressief gedrag. Daarin kunnen drie dimensies worden onderscheiden, namelijk de mate 

van disciplinering, positieve controle en positieve betrokkenheid.  

De eerste dimensie van strenge disciplinering ontstaat vaak wanneer sprake is van 

voortdurende ruzie tussen ouder en kind. Bij een strenge disciplinering zal de ouder het kind 

sneller straffen en meer controle uitoefenen (Ehrensaft et al., 2003). Wanneer dit samengaat 

met een lage mate van zelfbeheersing lijkt dit te leiden tot de ontwikkeling van agressief 

gedrag. Karreman, Van Tuijl, Van Aken, & Dekovic, 2009). 

  Strenge disciplinering gaat vaak gepaard met een lage mate van positieve controle 

(Pereira, Canavarro, Margarida, & Mendonca, 2009). Een lage mate van positieve controle is 

de tweede dimensie van opvoeden die tot agressie kan leiden. Wanneer ouders weinig 

positieve controle hebben, betekent dit dat zij niet altijd op de hoogte zijn van waar het kind is 

en wat het doet. Het gevolg hiervan is dat de adolescent niet de opvatting deelt dat agressie 

ongewenst is, waardoor de ontwikkeling van agressief gedrag versterkt kan worden 

(Karreman et al., 2009). De mate van zelfbeheersing speelt ook een belangrijke rol bij deze 

dimensie van opvoeden. Kinderen met een lage mate van zelfbeheersing en een opvoeding 

gekarakteriseerd wordt door een lage positieve controle, zullen sneller agressief gedrag 

vertonen (Karreman et al., 2009). 

De derde dimensie van opvoeden die van invloed is op de ontwikkeling van agressief 

gedrag is de mate van positieve betrokkenheid. Wanneer ouders weinig positieve 

betrokkenheid ten opzichte van het kind tonen, gaat dit vaak gepaard met weinig emotionele 
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steun. Deze vorm van betrokkenheid wordt vooral gevonden bij ouders die andere 

verwachtingen hebben van het kind en als gevolg hiervan op het te verwachte gedrag van de 

adolescent reageren en niet op het daadwerkelijke gedrag. De discrepantie tussen de 

verwachtingen en het daadwerkelijke gedrag van het kind kan tot stress leiden bij de ouders 

waardoor zij minder effectief en adequaat het gedrag van de adolescent kunnen sturen. 

Hierdoor kunnen zij het gedrag minder makkelijk corrigeren en zal de zelfbeheersing van het 

kind afnemen, wat uiteindelijk tot agressief gedrag kan leiden (Ehrensaft et al., 2003). 

2.3.4 Conclusie 

Vanuit pedagogisch perspectief kan gesteld worden dat er meerdere factoren van invloed zijn 

bij het ontstaan van agressief gedrag. Ten eerste kan afwijzing tijdens de kinderjaren ervoor 

zorgen dat adequate sociale vaardigheden niet worden aangeleerd, waardoor agressief gedrag 

kan ontstaan. Ook in latere jaren kan afwijzing tot agressief gedrag leiden, doordat de 

adolescent sneller contacten zal leggen met deviante leeftijdsgenoten en de sociale norm van 

deze groep overneemt. Ten tweede speelt de opvoeding een belangrijke rol. Een strenge 

disciplinering, lage mate van positieve controle en/of een lage mate van positieve 

betrokkenheid ten opzichte van het kind kunnen ervoor zorgen dat agressief gedrag ontstaat.  

Uit de gevonden onderzoeksresultaten wordt duidelijk dat het vaak om een combinatie 

van factoren gaat. Om tot een grondigere verklaring te komen zal er meer onderzoek verricht 

moeten worden naar de relaties tussen de factoren en naar invloeden tijdens de vroege 

kinderjaren. Ieder kind is anders en er zijn veel combinaties van verklarende factoren 

mogelijk, waardoor het lastig is om tot een algemeen geldende uitspraak te komen. 

 

2.4 Cognitieve neurowetenschappen 

Gedrag is het gevolg van informatie die wordt verwerkt door het individu. Reactieve agressie 

komt voort uit complicaties in de informatieverwerking. In de cognitieve psychologie worden 

de meeste mentale activiteiten beschouwd als het verwerken van informatie (Gazzaniga, Ivry 

en Mangun 2009, p. 111). Informatieverwerking kan volgens David Marr (1982) beschreven 

worden op drie niveaus: een computationeel niveau, een algoritmisch niveau en een 

implementatie niveau. Hij noemt dit de Tri-Level Hypothesis. Het computationele niveau 

beschrijft het probleem. Het algoritmische niveau beschrijft de stappen die moeten worden 

genomen om het informatieverwerkingsproces te laten slagen. Het implementatie niveau 

beschrijft de fysische stof waarvan het informatiesysteem van is gemaakt. De opbouw van dit 
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disciplinair onderdeel volgt deze driedeling. Vervolgens wordt het belang genoemd van de 

interacties tussen biologische systemen en de omgeving. 

2.4.1 Computationeel 

Laten we eerst de misvatting van tafel vegen dat agressief gedrag per definitie onwenselijk is. 

Defensief gedrag is bijvoorbeeld agressief gedrag dat wenselijk is in bedreigende 

omstandigheden. Er zijn echter talloze situaties waarin agressief gedrag niet de juiste reactie 

is. Het is denkbaar dat dezelfde systemen aan het werk zijn voor wenselijk en onwenselijk 

agressief gedrag. 

Ten tweede is het nuttig om te benadrukken dat agressie vele verschijningsvormen kent. 

Verschillende typen agressieve gedragingen hebben een verschillende neurologische en 

endocriene basis. Dat wil zeggen, ze zijn afhankelijk van processen die zich afspelen in het 

zenuwstelsel en in het hormonale systeem (Trainor, Sisk, Nelson 2009). De mens is een 

complex organisme, dat complex gedrag zoals agressie vertoont. Het zal dan ook niet 

verbazen dat er geen agressie-gen is, of een hormoon dat verantwoordelijk is voor alle 

agressie in de wereld, of één agressiecentrum in de hersenen. Er zijn meerdere systemen die 

verantwoordelijk zijn voor verschillende functies, elk die op hun manier bijdragen aan 

agressief gedrag. Om complex gedrag te begrijpen helpt het om zogenaamde paden te 

identificeren die de interacties binnen en tussen systemen bloot leggen. Deze zullen behandeld 

worden in de volgende secties. 

Omdat een scala aan gedragingen onder de term agressie valt worden vele verschillende 

categorieën van agressie onderscheiden. Eén van de tweedelingen van agressief gedrag is 

reactieve tegenover proactieve agressie. Orobio de Castro onderschrijft deze vormen van 

agressie als volgt: “Reactieve agressie is een reactie op een vermeende bedreiging die wordt 

gekenmerkt door sterke lichamelijke arousal en impulsief handelen. Proactieve agressie 

daarentegen is doelgericht gedrag dat weloverwogen wordt uitgevoerd” (Orobio de Castro 

2008, pp.298-299). Gezien de beperkte omvang van deze scriptie beperken we ons tot 

reactieve agressie. 

 Als derde vergt het concept “stress” nog enige uitleg. Dit is een zogenaamde mentale 

toestand die volgt op een negatieve prikkel, zoals pijn of bedreiging en voorafgaat aan een 

stressrespons. Een stresssituatie is een situatie met veel negatieve prikkels. Gebruikelijke 

stressresponsen zijn vecht of vluchtgedrag. 



 
Pagina | 18 

2.4.2 Algoritme 

Informatie vanuit de omgeving wordt in ons brein verwerkt om vervolgens iets met die 

informatie te doen; het uitvoeren van gedrag. Gedrag kan agressief zijn. Er zijn een aantal 

modellen gemaakt die beschrijven hoe we de informatie verwerken dat leidt tot gedrag. 

In deze sectie wordt het model van Crick en Dodge (1994) besproken en de uitbreiding van 

dat model van Lemerise en Arsenio (2000). 

 

Crick en Dodge (1994)  stellen een cyclisch informatieverwerkingsmodel voor met 6 

verwerkingsstappen: 

1. Het coderen van informatie (encoding of cues) 

2. Het interpreteren van informatie (interpretation of cues) 

3. Doelen stellen, verhelderen en evalueren (clarification of goals) 

4. Reacties construeren of ophalen (Response access or construction) 

5. Een reactie kiezen (Response decision) 

6. Gedrag uitvoeren (Behavioral enactment) 

Het uitgevoerde gedrag (stap 6) kan weer leiden tot een reactie vanuit de omgeving die 

opnieuw verwerkt moet worden. Elke stap gebeurt in de context van een database met reeds 

verworven kennis, regels, opvattingen en andere op ervaring gebaseerde constructen.  

In dit model wordt agressie toegeschreven aan complicaties in het verwerken van informatie. 

Reactieve agressie wordt toegeschreven aan complicaties in de eerste drie stappen en er is een 

rol weggelegd voor de database.  

Voor stap 1 en 2 geldt dat hoe we stimuli verwerken invloed heeft op onze ervaring 

van deze stimulus. Hoe een stimulus wordt ervaren kan weer invloed hebben op ons gedrag. 

Indien een stimulus bijvoorbeeld bedreigend(er) of pijnlijk(er) wordt ervaren zal agressief 

gedrag eerder worden geuit (Berkowitz 1993). Agressieve kinderen interpreteren de 

omgeving, zoals leeftijdsgenoten, inderdaad vaker als vijandig (Bijstra en Doornenbel 2008).  

In de derde stap in het model worden doelen gesteld. Crick en Dodge geven aan dat 

het idee dat men van een doel weerhouden wordt kan leiden tot agressief gedrag: “… it is 

conceivable that the angry aggression exhibited by reactive aggressive children partly reflects 

a retaliatory act against peers who are seen as withholding a valued goal” (Crick en Dodge 

1994, p.87). Een voorbeeld van een dergelijk doel kan zijn om leuk gevonden te worden door 

je leeftijdsgenoten. 
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Een belangrijk verschil met de sociologische theorieën in sectie 2.2.5 en de eerste drie 

stappen in dit model is dat niet de stimulus en het onbereikte doel voorspellen of agressie tot 

uiting komt, maar de ervaring van de stimulus en de overtuiging dat de doelen niet zijn 

bereikt. De causaliteit zit dus in de actor, niet daar buiten. 

De rol van de database in het model met betrekking tot agressie kan wellicht het beste 

worden begrepen via leertheorieën. Volgens dergelijke theorieën is gedrag aangeleerd via 

eerdere of doorlopende interacties. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het gedrag van 

anderen te evalueren en eventueel te imiteren. Deze en andere leer-theoretische mechanismen 

met betrekking tot agressie zijn behandeld in secties 2.2.3 & 2.2.4  van sociologie en 2.3.2 & 

2.3.3 van pedagogiek. 

 

Lemerise en Arsenio (2000) hebben de rol van emotie in het model van Crick en Dodge 

geïntegreerd. Hun gemodificeerde model voorspelt dat kinderen met een hoge emotionaliteit 

en lage controle eerder agressie vertonen. Emoties kunnen van invloed zijn op hoe je stimuli 

ervaart (Hooker en Knight 2006). Mensen hebben bijvoorbeeld de neiging om hun aandacht te 

richten op signalen die overeenkomen met hun gemoedstoestand. Hoe je je voelt heeft dus 

invloed op hoe je signalen interpreteert en uiteindelijk op je gedrag (Hooker en Knight 2006). 

Het interpreteren van emoties van anderen kan ook verstoord zijn. Regulerende 

processen kunnen effecten van andere systemen onder controle houden. Zo kan pijnsensatie 

bijvoorbeeld worden beïnvloed door cognitieve processen (Berkowitz 1993). Ook emotie 

wordt gereguleerd. Executieve functies zoals herwaardering zouden hierin een rol kunnen 

spelen. Dit is het herinterpreteren van een situatie. Een negatieve ervaring zoals het krijgen 

van een boete kun je herwaarderen door bijvoorbeeld te denken dat het goed is dat er boetes 

worden uitgedeeld; anders zouden nog weinig mensen zich aan de regels houden. Als je je 

emoties niet onder controle hebt kan dat worden geuit als agressiviteit (Hooker en Knight 

2006). 

 

In deze secties is duidelijk gemaakt dat reactieve agressie kan worden verklaard doordat:  

 stimuli door reactieve kinderen eerder negatief worden ervaren 

 kinderen ervaren dat ze worden weerhouden hun doel te bereiken 

 agressief gedrag aangeleerd zou kunnen zijn 

 emoties de interpretaties van stimuli beïnvloeden 

 het kind slechts beperkt regulerende functies kan vervullen. 
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2.4.3 Implementatie 

Deze sectie gaat dieper in op de fysiologische grondslagen van bovengenoemde verklaringen 

behalve het aanleren van gedrag. Om te beschrijven hoe het aanleren van gedrag in de 

hersenen wordt bewerkstelligd is wellicht een geheel eigen scriptie nodig. Daarom is er ook 

voor gekozen om dit niet te behandelen. Kort kan worden vermeld dat het neurale netwerk 

model invloedrijk is. Dit houdt in dat de verbindingen tussen hersencellen worden versterkt 

indien ze tegelijk actief zijn. Veranderde connecties tussen de hersencellen zorgt voor een 

andere verwerking. Veranderd gedrag is dan in de hersenen hetzelfde als veranderde 

connecties tussen hersencellen. 

Relevante biologische systemen om agressief gedrag te verklaren zijn het zenuwstelsel 

en het hormonale systeem. Deze worden hieronder besproken. Ook de rol van genen wordt 

kort genoemd. Bij het behandelen van deze systemen worden ze onafhankelijk van elkaar 

behandeld. In de werkelijkheid spelen deze systemen op elkaar in en in de laatste sectie wordt 

deze interactie besproken.  

 

2.4.3.1 Het zenuwstelsel: neurotransmitters 

Het zenuwstelsel bestaat uit zenuwcellen, die zich in veel plekken in het lichaam bevinden. 

De meeste zenuwcellen bevinden zich in de hersenen. Communicatie tussen hersencellen 

geschiedt mede via chemische stoffen genaamd neurotransmitters. Een aantal 

neurotransmitters dat in verband worden gebracht met agressie zijn serotonine, epinephrine, 

norepinephrine, enkephalinen en stikstofmonoxide. 

 Lage concentraties van afgebroken serotonine (5-HIAA) in hersenvloeistof wordt in 

verband gebracht met gebrekkige controle en hoge mate van impulsiviteit en agressiviteit 

(Trainor, Sisk, Nelson 2009). Epinephrine en norepinephrine zijn betrokken in stresssituaties 

wanneer een vecht- of vluchthandeling wenselijk is. Deze stoffen zijn ook wel bekend onder 

de namen adrenaline en noradrenaline. Enkephalinen spelen een rol in pijnperceptie. Een veel 

hogere mate van agressie wordt waargenomen indien de stikstofmonoxide synthese is 

verstoord, in elk geval bij muizen (Trainor, Sisk, Nelson 2009). 

 

2.4.3.2 Het zenuwstelsel: hersengebieden 

De hersengebieden die betrokken zijn bij agressie betreffen gebieden die perceptie mogelijk 

maken; dit zijn delen van het limbische systeem, het periaqueductal gray (PAG) en 

uitvoerende gebieden (Trainor, Sisk, Nelson 2009).  
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Stimuli worden eerst verwerkt in perceptuele gebieden; gebieden die informatie krijgen van 

onze zintuigen. Verschillende mensen kunnen signalen anders verwerken. Ook één en 

dezelfde persoon kan eenzelfde stimulus anders verwerken in andere omstandigheden
1
. Je 

humeur heeft bijvoorbeeld invloed op hoe je stimuli verwerkt (denk maar aan de uitdrukking 

“liefde maakt blind”). Hoe iets wordt ervaren hangt dus niet alleen af van de stimulus in de 

buitenwereld, maar ook van hoe deze stimulus wordt verwerkt.  

Deze informatie wordt verder verwerkt in het limbische systeem. Het limbische 

systeem wordt gerelateerd aan emotionele verwerking, leren en geheugen (Gazzaniga, Ivry en 

Mangun 2009, p. 78).  De delen van het limbische systeem die relevant zijn voor agressie 

betreffen de amygdala, de orbitofrontale cortex (OFC), de hypothalamus en de bed nucleus 

van de stria terminalis (BNST).  

De amygdala speelt een grote rol in emotie en sociale perceptie. Bij emotioneel 

beladen stimuli vertoont de amygdala grotere activiteit, in het bijzonder bij de emoties angst 

en woede. Verhoogde activiteit van de amygdala wordt in verband gebracht met meer intense 

ervaringen van deze emoties.  

Een grote regulerende rol is weggelegd voor de OFC. Dick Swaab noemt de 

prefrontale cortex, waar de OFC onderdeel van is, de rem van de mens
2
. Agressief en anti-

sociaal gedrag wordt geassocieerd met een gebrekkig functioneren van de prefrontale cortex 

(Blake en Grafman 2006). De OFC remt o.a. de activiteit van de amygdala. De OFC cortex 

wordt in verband gebracht met sociale cognitie en controlerende functies. Een voorbeeld van 

een dergelijke functie is herwaardering (reappraisal) (Hooker en Knight, 2006).  

De hypothalamus reguleert het grootste gedeelte van de hormoonhuishouding (het 

endocriene systeem) via de hypofyse, een klier (Gazzaniga, Ivry en Mangun, 2009).  

De hypofyse laat hormonen in de bloedbaan vrij die o.a. worden waargenomen in de testes en 

de bijnieren. Deze route wordt ook wel de HPA-as genoemd. De hormonen van de hypofyse 

stimuleren de testes en bijnieren om o.a. steroïden aan te maken. De laatste jaren wordt ook 

erkent dat steroïden in de hersenen kunnen worden gesynthetiseerd, onafhankelijk van de 

testes en bijnieren. De rol van steroïden wordt in sectie 2.4.3.3 behandeld. 

De BNST wordt soms gezien als het verlengde van de amygdala (Swann, Fabre-Nys, 

Barton 2009) aangezien veel van de uitgaande informatie van de amygdala naar de BNST 

                                                 
1
 Als illustratie dat mensen stimuli anders verwerken en dat je zelf een stimulus anders verwerkt worden vaak 

ambigue stimuli getoond. Een bekend voorbeeld is het gif-bestand gemaakt door Nobuyuki Kayahara: 

http://www.procreo.jp/labo/labo13.html. Aanvankelijk zien mensen de schaduw van deze vrouw ofwel linksom, 

ofwel rechtsom draaien. Indien je oefent kan je de vrouw de andere kant op laten draaien. 
2
 Tijdens het programma “Eigen Schuld Dikke Bult”, Vara, 27 nov 2010 welke online is te bekijken via: 

http://player.omroep.nl/?aflID=10623254 

http://www.procreo.jp/labo/labo13.html
http://player.omroep.nl/?aflID=10623254
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wordt gestuurd. Het reguleert mogelijk door stress geïnduceerde reacties via de HPA-as 

(Choi, et al., 2008). 

Het PAG wordt gezien als het laatste hersengebied betrokken bij agressief gedrag vóór 

de motorische gebieden. De PAG stuurt verwerkte informatie naar motorische gebieden die 

o.a. het spannen en ontspannen van spieren coördineren. 

 

2.4.3.3 Endocriene Systeem 

Het endocriene systeem bestaat uit klieren die hormonen afscheiden in het bloed. Via het 

bloed kunnen deze hormonen andere plekken in het lichaam bereiken om daar veranderingen 

teweeg te brengen met gedrag als resultaat. Steroïden zijn hormonen die in verband worden 

gebracht met agressief gedrag. Steroïden spelen mogelijk een rol in de communicatie tussen 

de hersengebieden amygdala, BNST en de hypothalamus (Swann, Fabre-Nys, Barton, 2009). 

De bekendste steroïde is testosteron. De testosteron concentratie neemt een spurt in de 

adolescentie tot een, indien fluctuaties in het verloop van de dag worden meegenomen, 

stabiele waarde in de volwassenheid (Booth et al., 2003).  

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat voor zowel volwassenen als voor jeugdigen 

de concentratie van testosteron in het bloed niet significant correleert met agressief gedrag 

(Trainor, Sisk en Nelson, 2009; Bokhoven, et al., 2006). Testosteron wordt wel in verband 

gebracht met anti-sociaal gedrag in delinquente populaties (Trainor, Sisk en Nelson, 2009). 

Volgens Booth, et al. (2006) bevordert testosteron dominant gedrag dat volgens Robert 

Sapolsky kan worden geuit in pro-sociaal of anti-sociaal, agressief of niet-agressief gedrag. 

Dit is dan wel afhankelijk van andere factoren zoals genetische gevoeligheid, sociale 

perceptie, ervaring en sociale context (Booth et al., 2006
3
). De effecten van testosteron op 

agressie zijn dus onderhevig aan context. 

Testosteron kan worden omgezet in een bepaald type hormoon, een steroïde, genaamd 

estradiol. Estradiol wordt in positief verband gebracht met agressie. Een aantal van de 

effecten van testosteron kunnen via dit mechanisme verklaard worden (Trainor, Sisk en 

Nelson, 2009).  

Een subgroep van steroïden die in verband worden gebracht met agressie zijn 

glucocorticoïden, met name cortisol. Dit komt vrij in stresssituaties. Cortisol zorgt er mede 

                                                 
3
verwijzende naar Sapolsky 1997 “The Trouble with Testosterone: And Other Essays on the Biology of the 

Human Predicament”.  
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voor dat energie beschikbaar is bij langdurige stresssituaties. Kinderen en adolescenten met 

ADHD hebben bijvoorbeeld lage cortisol concentraties (Swaab, 2003). 

 

2.4.3.4 Genen 

Genen hebben invloed wanneer ze tot expressie worden gebracht, dat wil zeggen: afhankelijk 

van de positie in het lichaam kunnen genen worden geactiveerd en zodoende tot uiting komen. 

Het grote merendeel van de genen in de cellen van het lichaam zijn dus inactief; alleen op de 

juiste plaats komt het gen als het ware „tot zijn recht‟. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat 

ze geactiveerd worden door bepaalde eiwitten.  

Maxson (2000) noemt 15 genen en 2 gen regionen die in verband zijn gebracht met 

agressie in muizen. Deze werken in op één van de eerder genoemde systemen via 

bijvoorbeeld het coderen van receptoren of enzymen die betrokken zijn bij de synthese van 

steroïden en neurotransmitters. Echter is voorzichtigheid gewenst om resultaten van 

dieronderzoek naar mensen te extrapoleren. “Although mice and humans have >90% of their 

genes in common, and share some neuroanatomical similarities, the aggression observed in 

mice is rarely directly comparable, either in form, muscular output, or social consequences, 

to the violence displayed by humans” (Trainor, Sisk, Nelson 2009, p.170). 

 

2.4.4 Interacties 

Genen, het endocriene systeem, het zenuwstelsel en de omgeving interacteren. MAO werkt 

bijvoorbeeld in op serotonine: meer specifiek, het breekt de neurotransmitters af. Het 

onderzoek van Caspi et al. wordt vaak aangehaald om de interactie tussen genen en omgeving 

te illustreren. Zij vonden dat alleen indien een kind slachtoffer was van kindermishandeling 

én een lage mate van expressiviteit van een monoamine oxidase (MAO type A) gen hadden, 

dit kind een hogere kans had om agressief gedrag te vertonen in de adolescentie (Caspi, et al. 

2002). Testosteron en estradiol spelen mogelijk een rol in genexpressie via deze MAO 

promotor (Trainor, Sisk, Nelson 2009). Genen, het endocriene systeem, neurotransmitters en 

de omgeving dragen dus op hun eigen manier bij aan serotonine afbraak via MAO en aan 

agressie. Dit illustreert dat de systemen op elkaar in werken, ook met de omgeving. 

 Adrian Raine stelt een model voor om agressief gedrag te verklaren dat deze 

interacties met de omgeving respecteert: een biosociaal model (Raine, A. 2002). In dit model 

werken biologische en omgevingsfactoren op elkaar in. Hierbij maakt hij een onderscheid 

tussen beschermende en risicofactoren. Cognitieve risicofactoren voor reactieve agressie zijn 
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het negatief interpreteren van stimuli en intense ervaringen van emoties. Beschermende 

factoren zijn goede regulerende processen. Daarnaast kan gedrag ook aangeleerd zijn. Dat kan 

zowel een risicofactor zijn als een beschermende factor, afhankelijk van welk gedrag wordt 

aangeleerd. 

 

2.4.5 Conclusie 

Agressief gedrag is niet altijd onwenselijk en kent verschillende verschijningsvormen met elk 

aparte oorzaken. Reactieve agressie kan worden verklaard doordat iemand stimuli negatief 

ervaart, heftig reageert op emoties, processen slecht kan reguleren, of omdat het is aangeleerd 

uit voorgaande ervaringen. De biologische grondslagen hiervan zijn te vinden in hoge of lage 

concentraties van neurotransmitters en hormonen, hoge of lage activiteit in sensorische of 

limbische hersengebieden, andere verbindingen en de aanwezigheid en expressiviteit van 

genen. Deze systemen interacteren met elkaar en de omgeving. Uit deze complexe interacties 

kan agressief gedrag voortkomen. 
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3. Een interdisciplinaire benadering 

 

De perspectieven van waaruit we de disciplinaire inzichten met betrekking tot de verklaring 

van agressie bij jongeren zullen integreren zijn de volgende: 

Ten eerste zullen we kijken naar niveau, om precies te zijn de tegenstelling 

macroniveau tegenover microniveau. Concreet: de groep of omgeving als 

onderzoeksonderwerp tegenover het individu. Daarnaast zullen we ook kijken naar verschillen 

in de mate waarin een theorie gegeneraliseerd kan worden met betrekking tot leeftijd. Zo zijn 

veel sociologische theorieën toepasbaar op ieder mens, ongeacht de leeftijd, zolang er maar 

interactie met de groep mogelijk is. Het pedagogische perspectief is hierin heel anders: een 

adolescent gedraagt zich wel degelijk anders dan een peuter. Ook de cognitieve 

wetenschappen zijn van mening dat een individu zich naar leeftijd anders gedraagt. Het 

individu maakt immers een ontwikkeling mee.  

Ten tweede zullen we kijken naar de definities van belangrijke termen die we 

behandelen. Deze begrippen zijn agressie en frustratie. De mate waarin de betekenis van deze 

termen hetzelfde is binnen verschillende disciplines zal voor een groot deel bepalen in 

hoeverre er op dit gebied al een zekere mate van interdisciplinariteit bestaat. Waar dit niet het 

geval is en definities niet overeenkomen, zullen we hier een nieuwe, interdisciplinaire 

definitie geven. 

3.1 Perspectieven 

3.1.1 Macro- versus microniveau 

Op het gebied van niveau zijn er verschillen op te merken tussen de disciplines. Binnen de 

sociologie en de pedagogiek wordt er namelijk gesproken over microniveau en macroniveau. 

De definities van deze termen zijn binnen de disciplines verschillend maar sluiten elkaar niet 

uit. 

In de sociologie wordt het microniveau gezien als het individu zelf. Er wordt binnen 

de sociologie gekeken naar de het microsysteem dat beïnvloed kan worden door de 

maatschappij of een groep individuen, dit zijn beiden macrosystemen. Binnen dit paper wordt 

er echter vanuit de sociologie alleen gekeken naar de invloed van de groep op het individu en 

niet naar het individu, het microsysteem, zelf.  

Binnen de pedagogiek wordt het microsysteem breder geïnterpreteerd. Het 

microsysteem wordt binnen de pedagogiek gezien als de interactie tussen het individu en zijn 
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directe familie en vrienden. Dit microsysteem wordt beïnvloed vanuit een breder perspectief 

omvattend uit het mesosysteem (school, vrienden en gezin), exosysteem(overige familie en 

buurt) en het macrosysteem (brede ideologie en cultuur waarin het kind leeft). Binnen dit 

paper wordt er echter vanuit de pedagogiek alleen aandacht besteed aan het microsysteem en 

het mesosysteem.  

In de cognitieve neurowetenschappen wordt onderscheid gemaakt tussen het individu 

en de omgeving. Indien je de begrippen micro- en macroniveau zou gebruiken, dan zou het 

individu het microniveau zijn en alles buiten het individu het macroniveau. De definities van 

de begrippen tussen de disciplines verschillen, echter de gevonden inzichten met betrekking 

tot de begrippen sluiten elkaar niet uit. Het gaat hier slechts om een andere benaming voor 

eenzelfde begrip. 

 

3.1.2 Algemene versus leeftijdsgebonden perspectieven 

 

Een verschil tussen de sociologie en de pedagogiek is het feit dat sociologische theorieën en 

inzichten zich voornamelijk op de algemene bevolking richten en zich niet richten op een 

bepaalde leeftijdsgroep. De pedagogiek richt zich echter binnen dit paper op de adolescente 

leeftijdsfase. Ook dit is een verschil tussen de disciplines dat niet voor problemen zorgt. 

Gezien het feit dat de door ons gebruikte sociologische theorieën geen onderscheid in leeftijd 

maken kunnen deze ook op adolescenten worden toegepast. 

Biologische invloeden verschillen per individu. Hersenen ontwikkelen zich  gedurende 

het leven en hierdoor is gedrag sterk afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarbinnen de 

hersenen zich bevinden. De hersengebieden die agressie remmen zijn nog in ontwikkeling 

gedurende de adolescentie. Daardoor is de kans groter dat agressief gedrag wordt geuit. 

Cognitieve inzichten binnen dit onderzoek hebben evenals de pedagogische inzichten 

betrekking op de adolescente leeftijdsfase.  

3.2 Definities 

Binnen dit onderzoek zijn er twee kernbegrippen  van belang bij de beantwoording van de 

onderzoeksvraag. Dit zijn: agressie en frustratie.  

 

Agressie wordt zowel door sociologen, pedagogen en cognitieve neurowetenschappers gezien 

als een reactie die negatieve stimuli op een ander organisme overbrengt (Buss, 1961). 

Agressie is een begrip dat voor heel veel gedrag wordt gebruikt. Er zijn veel verschillende 
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soorten agressie. Maar gezien het feit we geïnteresseerd zijn in agressie die wordt veroorzaakt 

door frustratie hebben we alleen reactieve agressie behandeld. Dit is een agressieve reactie is 

op een negatief ervaren stimulus.  

 

Frustratie is een tweede begrip dat in deze scriptie centraal staat. Frustratie wordt binnen deze 

scriptie gezien als een mentale of emotionele toestand ten gevolge van het niet kunnen 

behalen van een bepaald doel. Het niet kunnen behalen van het doel of het niet kunnen 

voorzien in een bepaalde behoefte met daaruit voortkomende frustratie is binnen deze scriptie 

nadrukkelijk onderzocht, voornamelijk vanuit een sociologisch en pedagogisch perspectief. 

Gezien het interdisciplinaire karakter van de scriptie moet er nadrukkelijk aandacht 

worden besteed aan de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende definities van 

de begrippen door de disciplines. Agressie betekent in alle drie de disciplines hetzelfde. Alle 

disciplines zien agressie als een gedragsuiting die anderen eventueel leed kan berokkenen. 

Gezien het feit dat de disciplines eenzelfde terminologie hanteren voor agressie zal dit begrip 

niet worden geherdefinieerd.  

Frustratie heeft evenals agressie binnen dit paper voor alle disciplines eenzelfde 

betekenis en zal zodoende niet nader worden geherdefinieerd. Wel is het nuttig om stil te 

staan bij het feit dat via verschillende invalshoeken het begrip is uitgewerkt.  

Voor beide begrippen geldt echter dat sociologie en pedagogiek het gedrag bekijken 

als een reactie van het wel of niet behalen van doelen en behoeftes, terwijl vanuit het 

cognitieve perspectief is gekeken naar de mentale toestand die hierdoor ontstaat. 

3.3 Inzichten 

Voor we in het volgende onderdeel onze disciplines op theoretisch niveau samen willen 

brengen zullen we in dit onderdeel kijken wat de inhoudelijke inzichten zijn die onze 

disciplines wat betreft kennis over het ontstaan van agressie onder adolescenten dichter bij 

elkaar brengen. 

Pedagogische bevindingen stellen, zoals we in het disciplinaire deel hebben 

aangetoond, dat naarmate kinderen vaker gestraft worden dit een negatief effect heeft op hun 

gemoedstoestand. Dit kan vervolgens leiden tot een lage eigenwaarde en een gevoel van 

hopeloosheid, welke factoren er toe bij kunnen dragen dat kinderen toenadering zoeken tot 

deviante leeftijdsgenoten (Ialongo, 1998).  

 Bekeken vanuit het sociologische perspectief van Hirschi‟s controletheorie zouden we 

kunnen stellen dat straf de attachment die het kind voelt ten opzichte van de ouders en/of 
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leerkrachten verlaagt. De commitment met deze groepen is daarnaast blijkbaar ook zodanig 

laag dat het kind het geen probleem vind de normen gesteld door ouders en/of leerkrachten te 

overschrijden en zich aan te sluiten bij een deviante groep (Hirschi, 2002). 

 Er zou ook sprake kunnen zijn van een gevoel van frustratie of strain, veroorzaakt 

door een verlaagde eigenwaarde en hopeloosheid, die het idee kunnen geven dat nagestreefde 

doelen onbereikbaarder zijn geworden; deze frustratie zou deviant gedrag dan kunnen doen 

toenemen (Agnew, 1997). 

Cognitief gezien hebben de gemoedstoestand en emoties invloed op de manier waarop 

informatie wordt verwerkt. Mensen hebben de neiging om hun aandacht te richten op signalen 

die overeenkomen met hun gemoedstoestand. Dat betekent dat je in een negatieve humeur 

gedrag van anderen ook negatief zal interpreteren. Dit kan weer leiden tot negatieve reacties 

zoals agressie.  

 

Een andere bevinding die we in het pedagogische disciplinaire deel tegenkwamen betrof de 

buitensluiting van de algemene groep van leeftijdsgenoten waardoor een individu, toch 

aansluiting zoekende, bij een agressieve groep van leeftijdsgenoten terecht zou kunnen 

komen. Deze groep zou verkeerd gedrag dan weer kunnen versterken (Miller-Johnson, 2002). 

 In het licht van de sociologische theorie van structureel functionalisme is deze 

versterking van verkeerd gedrag in een dergelijke agressieve groep natuurlijk niet vreemd. In 

een agressieve leeftijdsgenotengroep zijn de groepsnormen zodanig dat agressief gedrag 

aangemoedigd wordt. 

 Miller-Johnson vindt hier ook bevestiging voor in later onderzoek wanneer blijkt dat 

agressief gedrag vertonen en omgaan met agressieve leeftijdsgenoten zorgt voor een toename 

in acceptatie binnen de groep van leeftijdsgenoten (Miller-Johnson, 2003). 

De social learning theory van Bandura probeert gedrag te verklaren doordat kinderen 

observationeel leren, via modeling en imitatie. Kinderen leren dus gedrag van onder andere 

hun leeftijdsgenoten.  

 Hier volgt uit dat het afgewezen kind vrijwel nooit een centrale positie in de deviante 

groep heeft. Hierdoor zal de adolescent druk voelen om zichzelf te presteren en agressief 

gedrag vertonen (Miller-Johnson, 2002). 

 

Wanneer het kind echter wordt afgewezen, trekken de ouders, leerkracht en de 

leeftijdgenoten zich terug van het kind. Door dit proces worden de leermogelijkheden van het 
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kind om de sociale vaardigheden adequaat aan te leren ernstig verminderd (Ialongo, 1998, 

Miller-Johnson, 2002, Miller-Johnson 2003). 

Een gebrek aan sociale vaardigheden en het vertonen van agressief gedrag kan volgens 

de cognitieve neurowetenschappen verklaard worden door een beperkt PFC functioneren.  

De sociologische en pedagogische verklaringen passen in het behandelde 

informatieverwerkings model van Crick en Dodge. De in deze verklaringen genoemde 

mechanismen beïnvloeden de informatieverwerking via de in het individu aanwezige database 

of omdat deze stimuli beschrijven die worden verwerkt door het systeem. 

De biologische invloeden werken op een ander niveau, het fysische. Elk besproken 

mechanisme dat agressie verklaart werkt op één of andere manier wel in op fysieke processen 

in het individu. Deze interne processen verklaren waarom sommige personen wel agressie 

vertonen en anderen niet gegeven dezelfde externe factoren. 
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3.4 Een interdisciplinair biosociaal model 

In onderdeel 3.3 hebben we inzichten van de 

verschillende disciplines bijeengebracht. Naast 

een inhoudelijke koppeling willen we echter 

ook een theoretische koppeling tussen de 

disciplines maken. Om dit te bewerkstelligen 

zullen we een interdisciplinair model voor 

agressie ontwikkelen. 

 

In Figuur 1 is het biosociale model van Raine 

weergegeven dat al eerder behandeld is in het 

disciplinaire deel van de cognitieve 

neurowetenschappen (Raine, 2002). Het moge 

duidelijk zijn dat wanneer we dit model voor 

onze doeleinden willen gebruiken er een aantal 

aanpassingen nodig zijn. 

 In de eerste plaats zegt het model vooral gewelddadig gedrag te verklaren. Nu is 

geweld per definitie agressief, maar hoeft agressief gedrag niet noodzakelijk gewelddadig te 

zijn. Dat is namelijk alleen zo als er ook schade wordt toegebracht. Toch lijkt dit niet een 

groot probleem; hoewel het model zelf aangeeft geweld te willen verklaren heeft Raine het in 

zijn paper over antisociaal gedrag in het algemeen. Als dat het geval is valt agressie daar 

onder, en kunnen we het model gebruiken. 

 Dan zijn er nog een paar kanttekeningen te plaatsen volgens Raine zelf. Bijvoorbeeld 

de automatische overlap van biologische factoren en sociale factoren. Naast het feit dat Raine 

aangeeft zelf geen voorstander te zijn van de indeling biologisch tegenover sociaal (hij geeft 

aan deze termen voornamelijk in het model opgenomen te hebben ter illustratie), is het niet 

altijd duidelijk welke factoren nu biologisch dan wel sociaal van aard zijn. 

 Een ander probleem is het feit dat het om een model gaat, en meer specifiek een 

heuristisch model. Dus hoewel het ons kan helpen bij het denken over de processen die spelen 

in het ontstaan van agressief gedrag zullen we goed moeten beseffen dat dit model juist in zijn 

hoedanigheid van model slechts een benadering van de werkelijkheid is. 

Figuur 1 – Raine’s biosociale model voor geweld 

(Raine, 2002). 
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De manier waarop we het biosociale model van Raine willen gebruiken in een 

interdisciplinaire context is door dit model te koppelen aan een versimpelde versie van het 

„systemen‟-model van Bronfenbrenner (1979). De systemen zijn dan net als in 

Bronfenbrenner‟s model de sociale lagen: de kern is het individu, daaromheen zit het gezin en 

de peergroup als opvoedingsomgeving en daaromheen weer de peergroup als directe invloed 

en de samenleving als geheel. Zo staat elke laag voor een andere discipline. De lagen zijn 

verder opgedeeld in twee stukken; zowel biologische als sociale factoren kunnen weerhouden 

van agressief gedrag, dit zijn de beschermende factoren uit Raine‟s model, of agressief gedrag 

versterken, dit zijn de risicofactoren. 

We zullen nu per „schil‟, en dus eigenlijk per discipline, kijken wat precies de risicofactoren 

en beschermende factoren zijn. Zoals het model laat zien werken al deze factoren samen; laag 

binnen laag en risico- tegenover beschermende factoren. 

  

  

Figuur 2 - Interdisciplinair Model 
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Waar we bij de disciplinaire stukken van macro- naar microniveau gingen, zullen we hier van 

de kern van het model naar de buitenkant werken. Dit zodat we eerst de biologische factoren 

op een rij kunnen zetten en deze vervolgens aan kunnen vullen door opvoeding en ten slotte 

direct groepsgedrag. 

De binnenste schil bevat zoals eerder aangegeven het individu. Het individu 

beschouwen we als een informatie verwerkend systeem. Variaties in de informatieverwerking 

kunnen resulteren in agressief gedrag. Vanwege het beperkte bereik van ons onderzoek is 

alleen aandacht besteed aan reactieve agressie. Risicofactoren hiervoor zijn: het negatief 

interpreteren van stimuli en intense ervaringen van emoties. Ook de ervaring een doel niet te 

kunnen bereiken door de acties van een ander is een risicofactor. Beschermende factoren zijn 

goed functionerende regulerende processen. Het individu staat open voor invloeden van de 

omgeving. Zo kan gedrag aangeleerd zijn. Afhankelijk van welk gedrag wordt aangeleerd 

werkt dit agressie bevorderend of agressie reducerend. 

 De tweede schil binnen dit model zal binnen dit onderzoek worden geïnterpreteerd als 

het directe gezin. Binnen deze schil kan gesteld worden dat de opvoeding die de adolescent 

ontvangt van invloed is op het ontstaan van agressie. Risicofactoren voor het ontstaan van 

agressief gedrag zijn: een strenge disciplinering, een lage positieve controle en/of een lage 

mate van positieve betrokkenheid. Beschermende factoren zijn een lage mate van strenge 

disciplinering, een hoge positieve controle en een hoge mate van positieve betrokkenheid. 

De derde en buitenste schil bevat leeftijdsgenoten en andere groepen. Risicofactoren 

met leeftijdsgenoten voor het ontstaan van agressief gedrag zijn: tijdens de kindertijd worden 

afgewezen waardoor de adequate sociale vaardigheden niet worden aangeleerd, tijdens de 

adolescentie worden afgewezen waardoor een lage zelfwaarde kan ontstaan of meer contact 

met deviante leeftijdsgenoten plaatsvindt. Wanneer de adolescent meer contact heeft met 

deviante leeftijdsgenoten wordt de groepsnorm van deze deviante groep overgenomen en zal 

de adolescent agressie kunnen vertonen. Een beschermde factor is: goede vriendschappen 

hebben, waar de groepsnorm geen agressie bevat. 

Ook doelen gesteld binnen de samenleving of voor iemand persoonlijk kunnen zowel 

een beschermende factor als een risicofactor zijn. Nastrevenswaardige en bereikbare doelen 

zijn dan beschermend terwijl onbereikbare doelen alleen frustratie op zullen leveren. De mate 

waarin doelen risicovol zijn wordt dan nog verder versterkt door factoren als de afstand tot het 

doel en verwachtingen over het doel.  

Een risicofactor vanuit een breder perspectief is bijvoorbeeld lage sociaaleconomische 

status. Lage sociale status heeft invloed op het type en de hoeveelheid hulpbronnen die het 
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gezin heeft. Deze hulpbronnen zijn van belang bij de opvoeding, maar hebben ook een directe 

invloed op gedrag. Als er bijvoorbeeld weinig geld beschikbaar is in het gezin is het lastig 

kinderen van een optimale opleiding te laten genieten, maar zou dit directer gezien ook voor 

frustratie kunnen zorgen. Ook de wijk waarin men leeft, factoren als lage welvaart, weinig 

economische mogelijkheden en een slechte organisatie zorgen voor een grotere kans op 

agressief gedrag. Dit zijn dus duidelijke factoren die zowel een risico kunnen vormen als een 

beschermende functie kunnen hebben. De toestand van de wijk is dan een positie op een 

continuüm, waarbij een slechte toestand de kans op agressief gedrag vergroot en een goede 

toestand deze verkleint. Dit is uiteraard niet voor elke factor het geval, maar voor sommigen 

wel. Dit is in de disciplinaire stukken ook duidelijk gemaakt. 

 

Er zijn dus vele risico en beschermende factoren die agressief gedrag kunnen verklaren. Wij 

stellen dat er vele combinaties van factoren mogelijk zijn die uiteindelijk tot wel of geen 

agressie leiden. Doordat er vele combinaties mogelijk zijn zal dit per individu verschillen. De 

ene risico factor zal bijvoorbeeld bij de ene persoon wel tot agressie leiden door een 

combinatie met een andere factor. Terwijl een ander individu ook één van deze risicofactoren 

heeft en geen agressie vertoont. Er zal dus per individu moeten worden gekeken naar de risico 

en beschermende factoren. Wanneer al deze factoren in kaart zijn gebracht kan er een 

verklaring voor het agressieve gedrag van de adolescent gevonden worden. 

 

Zoals uit het interdisciplinaire model blijkt, is de opbouw van de lagen sterk versimpeld ten 

opzichte van het model van Bronfenbrenner. Zo ontbreekt bijvoorbeeld, het chronosysteem, in 

latere modellen van Bronfenbrenner de laag waarmee hij de factor tijd aan zijn model toe 

wilde voegen. Doordat we binnen dit onderzoek ons voornamelijk richten op adolescenten is 

ontwikkeling over tijd minder van belang. De adolescentie is één specifieke periode in de 

ontwikkeling, vandaar dat we het chronosysteem niet mee hebben genomen in ons model. 

3.5 Conclusie integratie 

Bovenstaande resultaten komen tot de conclusie dat er verschillende verbanden te vinden zijn 

die tot agressief gedrag kunnen leiden. Uit dit onderzoek is naar boven gekomen dat zowel 

interne, aangeleerde als externe factoren van invloed zijn bij het verklaren van agressief 

gedrag. Het feit dat niet elke adolescent agressief gedrag vertoond kan verklaard worden door 

het feit dat gedrag ontstaat door een combinatie van factoren. Zussen ontvangen bijvoorbeeld 

dezelfde (mogelijk risicovolle) opvoeding maar tonen niet allebei agressief gedrag. Dit kan 
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verklaard worden door het feit dat de ene zus misschien andere (risicovolle) vrienden heeft of 

informatie anders verwerkt, waardoor stimuli of ervaringen negatief worden geïnterpreteerd. 

De gevonden resultaten geven een goed beeld van risico en beschermde factoren voor het 

ontstaan van agressief gedrag. 

4. Conclusie 

Zoals we aan het eind van onderdeel 1.2 Verantwoording  al aangaven was het voor ons 

onmogelijk om al de relevante disciplines de revue te laten passeren. Desondanks hebben we 

de belangrijkste inzichten van cognitieve neurowetenschappen, pedagogiek en sociologie aan 

elkaar kunnen verbinden. Door deze inzichten in een nieuw model te plaatsen hebben we een 

meer compleet inzicht gekregen in het begrip agressief gedrag. 

 In onderdeel 3. Een interdisciplinaire benadering en met name  

3.4 Een interdisciplinair biosociaal model zijn de uiteindelijke bevindingen te lezen waar we 

aan de hand van onze gecombineerde kennis op zijn gekomen. De volgende stap is dan om te 

bedenken wat voor aanvullend onderzoek gedaan zou kunnen worden om een nog beter 

inzicht te krijgen in het complexe probleem dat agressief gedrag heet, of om te kijken wat 

mogelijke toepassingen kunnen zijn van de kennis die we al hebben. 

 

Op basis van de huidige bevindingen zijn concrete aanwijzingen te geven, bijvoorbeeld op het 

gebied van beleid. Een vroege opsporing van probleemkinderen en een helpende hand bieden 

bij de opvoeding van deze jongeren. Hierin zouden jeugdwerkers samen met scholen en 

andere gemeentelijke instanties samen kunnen werken. 

 Op pedagogisch vlak zouden boekjes met tips gemaakt kunnen worden over hoe men 

met antisociaal gedrag om moet gaan als ouder. En vanuit een sociologisch perspectief zou 

een betere integratie op school en in de buurt van groot belang zijn, evenals het op een 

bepaalde manier intern maken van bepaalde positieve normen. In die zin zou ook gelijkheid in 

de samenleving helpen; als men niet het doel heeft de rijkdom van de buurman na te streven 

die toch niet bereikt kan worden zal men minder frustratie ondervinden. 

 Maar naast concrete aanwijzingen is verder onderzoek en een verschuiving, of in ieder 

geval her-evaluatie, van perspectief belangrijk. 

 

Een eerste uitbreidende stap zou voor ons zijn om de mogelijkheid te bekijken andere 

disciplines in het onderzoek te betrekken. Dit zou ongetwijfeld een aanpassing van het 
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huidige interdisciplinaire model met zich meebrengen, maar dat geeft volgens ons juist de 

mate aan waarin nieuwe inzichten nieuwe kennis kunnen verschaffen. De mogelijkheid 

nieuwe kennis op een gestructureerde manier, zoals in een model, samen te kunnen brengen 

leidt  tot nieuwe bevindingen en nieuwe mogelijke manieren om agressie te verklaren. 

 Voor ons is de grote vraag bij complexe problemen als agressief waar de grens ligt 

tussen het onderzochte systeem en de context. We zijn ervan overtuigd dat interdisciplinair 

onderzoek hier uitkomsten kan bieden. In de werkelijkheid is bijna alles continu, terwijl 

mensen graag werken met aparte categorieën. Interdisciplinariteit biedt de mogelijkheid de 

grenzen van disciplines op te zoeken en een brug te slaan over deze soms arbitraire 

afbakeningen. Dit merkten we zelf bijvoorbeeld erg goed in het interdisciplinair onderdeel en 

zeker bij het maken van het model. 

 Dat is dan ook de belangrijkste boodschap die we, naast de kennis die we op hebben 

gedaan over het probleem tot nu toe, uit willen dragen: dat meer disciplinaire inzichten tot een 

nog completer beeld van dit soort complexe problemen zouden kunnen komen. 
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