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Samenvatting
Discipline is seen as an important part of raising children. Recent studies about gender
give conflicting conclusions whether the gender of children and parents make a difference in the
way a child is disciplined. In this study is tested if the gender of parents and children make a
difference in the use of types of discipline. The participants were 697 families, existing of a
father, mother and child aged 11 to 66 months. The finding of this study showed that mothers had
used more control and positive discipline than fathers. Fathers, on the other hand, used more
negative and psychological discipline. Gender of children did not make a difference in the way
parents disciplined their children. Last there was no interaction found between the gender of the
parent and the gender of the child. Concluding, fathers discipline their children more with
negative and psychological means, while this has negative effects on children.
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SEKSE VERSCHILLEN BIJ DISCIPLINERING
De manier waarop ouders grenzen stellen aan het gedrag van hun kinderen is een belangrijk
aspect van de opvoeding en kan grote gevolgen hebben voor het leven van het kind. Het fysiek
straffen van een kind vergroot de kans op een langdurige negatieve ontwikkeling van het kind,
waaronder agressief, delinquent en antisociaal gedrag bij het kind. Het agressieve gedrag uit zich
richting ouders, broers en zussen, leeftijdgenoten en later partners. Ook vergroot fysiek straffen
de kans op mentale problemen bij het kind, zoals depressie, ongelukkigheid, angsten en het
gebruik van alcohol en drugs (Gershoff, 2002; Durrant & Ensom, 2012). In een analyse van
onderzoeken sinds de jaren ‘90 naar dit onderwerp, worden bij de meeste van de studies
negatieve effecten gevonden van het gebruik van fysieke straf. Geen enkele studie vindt een
positief effect van fysieke straf op het gedrag (Durrant & Ensom, 2012). Het fysiek straffen van
een kind heeft maar één gewenst effect en dat is het onmiddellijke inschikken van het kind
(Gershoff, 2002). Daarnaast is fysiek straffen niet meer effectief dan andere manieren om een
kind de regels te laten na leven (Durrant & Ensom, 2012). Ouderlijke discipline heeft een
belangrijk impact op de ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk om meer zicht te krijgen op
hoe ouders, zowel vaders als moeders, hun kinderen disciplineren, om interventies hier goed op
af te kunnen stemmen.
Discipline
Disciplinering omvat de handelingen en regels die ouders gebruiken om hun kinderen de normen
en waarden van de samenleving waarin zij leven aan te leren (Cherlin, geciteerd in Wissow,
2002). Er wordt hierbij doorgaans onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve
disciplineringsstrategieën. Positieve disciplineringsstrategieën worden gebruikt om het positieve
gedrag van het kind te bevorderen (Verhoeven, Dekocić, Bodden & van Baar, 2017). Een
effectieve manier om te disciplineren bevat onder andere de volgende kenmerken: 1) warmte en
betrokkenheid, 2) duidelijke communicatie en verwachtingen, 3) uitleg waarom iets niet mag, 4)
regels, grenzen en eisen, 5) consequenties en consistentie en 6) duidelijke context en structuur
(Smith, 2004). Negatieve disciplineringsstrategieën verwijzen naar de mate waarin ouders harde,
autoritaire disciplineringstechnieken gebruiken, met als drie subdomeinen verbale en fysieke straf
(zoals schreeuwen naar het kind en het kind slaan) en psychologische controle. Psychologische
controle wordt gekenmerkt door intrusief gedrag, onttrekking van liefde en het aanpraten van een
schuldgevoel. Het doel van negatieve disciplinering is het verminderen van ongewenst gedrag,
maar het roept ook angst en agressie op bij de kinderen (Verhoeven et al., 2017). Er zijn
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verschillende strategieën voor het disciplineren van kinderen. Veel ouders hebben wel eens een
van deze strategieën gebruikt: 26% slaan, 65% het afpakken van speelgoed of een beloning, 67%
schreeuwen, 70% time-out en 90% het geven van uitleg (Regalado, Sareen, Inkelas, Wissow &
Halfon, 2004). Een kanttekening bij dit onderzoek is dat 87% van de respondenten bestond uit
moeders, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de resultaten minder representatief zijn voor
vaders.
Verschillen tussen vaders en moeders
In de afgelopen decennia heeft er een verandering plaats gevonden binnen het
gezinsleven. Moeders zijn meer bij gaan dragen aan het gezinsinkomen en vaders zijn meer tijd
gaan doorbrengen met hun kinderen (Maume, 2011; Thor, Portegijs & Hermans, 2018). Toch
nemen vrouwen nog steeds het grootste deel van de zorg voor de kinderen op zich (Portegijs,
Perez & van den Brakel, 2018). Op de vraag of moeders ook meer disciplineren, omdat ze meer
tijd spenderen met de kinderen, is in de huidige literatuur geen eenduidig antwoord te vinden. Uit
verschillende onderzoeken blijkt dat vaders meer gebruik maken van harde fysieke en verbale
disciplinering dan moeders (Chang, Schwartz, Dodge, McBride-Chang, 2003; Mckee et al., 2007)
en moeders maken juist vaker gebruik van positieve disciplineringstechnieken, dragen meer
warmte over en vaker uitleg geven waarom iets niet mag dan vaders (Kerr, Lopez, Olsen &
Sameroff, 2004; Verhoeven, Junger, van Aken, Deković & van Aken, 2010). Een kanttekening
bij de onderzoeken van Chang et al. (2003) en Mckee et al. (2007) is dat de kinderen op wie deze
onderzoeken betrekking hebben, ouder zijn dan de kinderen binnen andere onderzoeken. Ander
onderzoek toonde echter aan dat moeders meer gebruik maken van commando’s, fysiek ingrijpen
en afleiding dan vaders en dat vaders lakser zijn als reactie op het misdagen van een kind
(Hallers-Haalboom et al., 2016). Tot slot vonden een aantal andere studies juist dat er geen
substantiële verschillen zijn tussen vaders en moeders bij het gebruik van negatieve en
psychologische disciplinering (Kerr et al., 2004; Endendijk, Groeneveld, Bakemans-Kranenburg
& Mesman, 2016). Het is nog onduidelijk of er verschillen zijn tussen vaders en moeders met
betrekking op disciplinering, hiervoor is verder onderzoek nodig.
Verschillen tussen zoons en dochters
Er wordt vaak aangenomen dat er verschillen zijn tussen de opvoeding van jongens en
meisjes. Er kan op verschillende manier onderscheid gemaakt worden tussen de behandeling
tussen zoons en dochters. Ouders kunnen andere instructies geven of in andere activiteiten
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participeren met hun kind. Een voorbeeld hierbij is dat vaders zoons leren om met een bal te
gooien en moeders leren dochters het verschonen van een luier. Als tweede kunnen er andere
verwachtingen zijn die ouders van hun kind hebben, zoals dat jongens niet mogen huilen. Als
derde kunnen ouders zoons en dochters anders behandelen in de mogelijkheden die ze
aanmoedigen en presenteren aan hun kind. Zoals het speelgoed dat ze aan het kind geven, een
meisje krijgt een pop en een jongen krijgt speelgereedschap. Als laatste kan de manier van
monitoren en manage van de activiteiten van het kind verschillen en kan een dochter meer
beperkingen hebben dan een zoon (Leaper, 2002).
Naast verschillen in behandeling brengen ouders ook mogelijk meer tijd door met het kind
van hetzelfde geslacht als zijzelf (Lundberg, 2005). Vooral bij vaders is een verschil te zien in de
omgang tussen zoons en dochters. Vaders voeren meer verzorgende taken uit in het eerste
levensjaar van een zoon dan van een dochter en brengen over het algemeen meer tijd door met
zoons dan met dochters (Lundberg, 2005; Raley & Bianch, 2006). Ondanks dat vader meer tijd
door brengen met zoons, zijn vaders gevoeliger tijdens de interactie met dochters dan met zoons
(Feldman & Klein, 2003). Een verwachting die in het verlengde hiervan ligt, is dat zoons en
dochters anders gedisciplineerd worden. De literatuur geeft hier geen eenduidig antwoord over.
Er zijn studies die vinden dat zoons meer harde fysieke en verbale disciplinering ontvangen dan
dochters (Lytton & Romney, 1991; Chang et al., 2003; Mckee et al., 2007; Lysenko, Barker, &
Jaffee, 2013) en dat zonen deze disciplinering voornamelijk ontvangen van vaders. Tevens
gebruiken vaders meer warme disciplineringsstrategieën bij dochters dan bij zoons (Feldman &
Klein, 2003). Ander onderzoek vindt dat juist moeders meer fysiek ingrijpen gebruiken bij zoons
dan dat vader doen (Hallers-Haalboom et al., 2016). Een recente meta-analyse heeft ook naar
deze kwestie gekeken en daarin werd gevonden dat ouders meer controle uitoefenen richting
zoons dan dochters. Deze verschillen waren echter zo klein dat de auteurs concludeerden dat
ouderlijk discipline (positief/negatief) niet substantieel verschilt voor zoons en dochters
(Endendijk et al., 2016). Het is nog onduidelijk of ouders hun zoons en dochters anders
disciplineren en dat weinig onderzoek heeft gekeken of dit dan nog uitmaakt voor
vaders/moeders.
Probleemstelling en hypothesen
Binnen de literatuur is nog onduidelijkheid over de mogelijke verschillen tussen vaders en
moeders in het disciplineren van zoons en dochters. Aangezien vaders steeds meer betrokken zijn
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bij de opvoeding, is het relevant om meer zicht te krijgen op hoe vaders disciplineren en de
mogelijke verschillen met moeders. Ook kan het bijdragen aan de ontwikkeling van interventies
voor vaders, aangezien veel interventies gericht zijn op moeders. Daarnaast is het ook belangrijk
om te weten of er bij jongens meer gebruik wordt gemaakt van negatieve
disciplineringsstrategieën, aangezien deze bijdragen aan ongunstige ontwikkelingsuitkomsten bij
kinderen.
Binnen de huidige literatuur zijn er aanwijzingen dat zowel de sekse van ouder als dat van
het kind invloed hebben op de disciplinering van ouders naar het kind toe. Over de invloed van
de sekse van ouder is in de literatuur geen overeenstemming te vinden. Over de sekse van het
kind is de literatuur meer eensgezind, alleen zijn de resultaten soms verwaarloosbaar.
In deze thesis zal worden onderzocht of er een verschil is in de mate van controle en
tussen het gebruik van positieve, psychologische en negatieve disciplinering van vaders en
moeders, en of dit anders is als het kind een jongen of meisje is. Hierbij zijn 3 hypotheses
opgesteld: 1) vaders gebruiken meer negatieve en psychologische discipline dan moeders en
moeders hebben een grotere mate van controle en gebruiken meer positieve discipline dan vaders,
2) bij zoons wordt meer gebruik gemaakt van negatieve en psychologische discipline en minder
positieve discipline dan bij dochters, 3) er is interactie tussen het geslacht van de ouder en het
kind, waarbij vaders jongens en meisje verschillend disciplineren. Binnen deze interactie
gebruiken vaders meer negatieve discipline bij jongens.
Methode
Procedure en steekproef
De participanten zijn benaderd via kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de netwerken
van studenten Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Om de ouders die
mogelijk mee zouden doen aan het onderzoek te informeren, ontvingen deze ouders een brief met
daarin uitleg over het onderzoek. In de brief werd uitgelegd dat alle informatie die ouders gaven
vertrouwelijk verwerkt werd, dat deelname vrijwillig is en dat ouders op elk moment konden
stoppen met deelname aan het onderzoek. Ouders kregen een toestemmingsformulier dat ze
moesten ondertekenen en terugsturen naar de onderzoekers. Na het verlenen van toestemming
kregen vaders en moeders allebei een vragenlijst en werd er gevraagd om deze afzonderlijk van
elkaar in te vullen. Na het invullen van de vragenlijst, moesten ouders deze terugsturen naar de
onderzoekers.
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De steekproef van dit onderzoek bestond uit 697 vaders en moeders met hun kind (51.6%
meisjes) in de leeftijd van 11 tot 66 maanden (M = 37.56, SD = 15.87). De leeftijd van vaders
varieerde van 23.39 tot 56.10 jaar (M = 37.65, SD = 5.08) en de leeftijd van moeders lag tussen
de 23.49 en 48.70 jaar (M = 35.60, SD = 4.44). Het overgrote deel (99.1%) van de ouders waren
samenwonend of getrouwd ten tijde van het invullen van de vragenlijst. De nationaliteit van d
ouders in het onderzoek is voornamelijk Nederlands (vaders 95%, moeders 96%) en het gaat in
de meeste gevallen om een biologisch kind (98.7% vaders, 99.3% moeders). Het grootste deel
van de vaders en moeders heeft een HBO- of hogere opleiding afgerond (63.4% moeders, 57%
vaders). Het gemiddelde aantal werkuren per week is bij moeders 22.14 uur (SD = 9.51, range 0–
44), voor vaders is dit 38.03 (SD = 8.83, range 0–80).
Meetinstrument
Er werd gebruikt gemaakt van de Comprehensive Early Childhood Parenting Questionnaire
(CECPAQ; Verhoeven, Deković, Bodden & van Baar, 2017). Deze vragenlijst meet het
oudergedrag op 4 schalen door middel van zelfrapportage. Voor dit onderzoek is de schaal
‘controle’ gebruikt, wat betrekking heeft op de manier waarop ouders het adaptieve gedrag van
hun kind proberen te vergroten en het ongewenste gedrag proberen te verminderen. Binnen dit
domein kan onderscheid gemaakt worden tussen 4 subschalen, namelijk mate van controle (vb.
‘Wanneer ik zeg dat mijn kind iets niet mag doen: Laat ik het hem toch doen / Blijf ik bij wat ik
gezegd heb’), positieve discipline (vb. ‘Ik leg mijn kind uit waarom bepaalde regels gevolgd
moeten worden’), negatieve discipline (vb. ‘Als mijn kind ongehoorzaam is, wordt ik boos en
verhef ik mijn stem’) en psychologische discipline (vb. ‘Als mijn kind niet aan mijn
verwachtingen voldoet, zeg ik dat hij/zij zich moet schamen’). Elke subschaal bestond uit 5 items
die werden gescoord op een 6-puntschaal, variërend van 1 = nooit tot 6 = altijd. Voor elke
subschaal is een gemiddelde berekend. Een gemiddeld hogere score op een subschaal geeft aan
dat een ouder deze manier van disciplinering vaak toepast of een hogere mate van controle heeft.
Hiervoor is één item omgepoold voor de subschaal mate van controle.
De relaties die gevonden werden tussen verschillende onderdelen van de vragenlijst
kwamen overeen met de verwachtingen die er waren en met voorgaand onderzoek, dit
ondersteunde de validiteit van de CECPAQ (Verhoeven et al., 2017). De interne consistentie was
redelijk voor de subschalen mate van controle (vaders: α = .78 moeders: α = .74), positieve
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discipline (vaders: α = .75, moeders: α = .69), negatieve discipline (vaders: α = .73, moeders: α =
.71) en psychologische discipline (vaders: α = .72, moeders: α = .69).
Data-analyses
Binnen het onderzoek zijn verschillende analyses uitgevoerd, om de gestelde hypotheses
te controleren. Er is een mixed ANOVA uitgevoerd om de hoofdvraag te beantwoorden. Het
opvoedgedrag van vader en moeder is als ‘within’ factor ingevoerd en sekse van het kind als
‘between subjects’ factor. Daarnaast is er ook gekeken naar het interactie-effect tussen sekse van
de ouder en het kind. Deze analyse is voor elke subschaal van controle apart uitgevoerd.
Resultaten
Data-inspectie en beschrijvende statistieken
Uit de data-inspectie bleek dat er geen sprake was van afwijkende waarden
(invoerfouten). Uitschieters, een waarde meer dan 3.29 SD onder of boven het gemiddelde, zijn
gevonden op alle subschalen (n = 22). De analyses zijn uitgevoerd met en zonder uitschieters. De
uitkomsten zonder uitschieters lieten geen andere resultaten zien dan met uitschieters, daarom
wordt gerapporteerd over de uitkomsten met de uitschieters.
Aan de assumpties voor normaalverdeling is niet voldaan bij alle subschalen. De
subschalen negatieve discipline moeder, psychologische discipline moeder, mate van controle
vader, negatieve discipline vader en psychologische discipline vader gold dat deze afweken van
de normaalverdeling, de overige subschalen waren normaal verdeeld. Het transformeren leiden
tot onvoldoende verbetering, daarom is verder gegaan met de oorspronkelijke scores (Fields,
2018). Aan de assumpties van sphericiteit en homogeniteit is voldaan.
In Tabel 1 zijn de correlaties en gemiddelden weergeven. Kijkend naar de gemiddelde
scores, scoorde vaders en moeders relatief hoog op mate van controle en positieve discipline.
Vaders en moeders scoorde daarentegen relatief laag op negatieve en psychologische discipline.
Uit de correlaties blijkt dat, voor zowel vaders als moeders, de subschalen onderling met
elkaar samenhingen, behalve bij vaders voor mate van controle en negatieve discipline. Tussen
vaders en moeders onderling hing een hoge mate van controle en positieve discipline samen met
een hoge mate van controle en positieve discipline bij vaders. Daarnaast hing een grote mate van
negatieve en psychologische discipline bij moeders samen met een hoge mate van negatieve en
psychologische discipline bij vaders.
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Tabel 1
Correlaties tussen de subschalen van controle voor vaders en moeders (N=697)
1. Mate van controle
moeder
2. Positieve
discipline moeder
3. Negatieve
discipline moeder
4. Psychologische
discipline moeder
5. Mate van controle
vader
6. Positieve
discipline vader
7. Negatieve
discipline vader
8. Psychologische
discipline vader
* p <.05. ** p < .01.

1
-

2

3

4

5

6

7

M (SD)
5.03 (0.55)

.32**

-

-.17**

-.04

-

-.17**

.02

.84**

-

.25**

.12**

-.03

-.12**

-

.12**

.29**

-.05

-.10**

.29**

-

-.08*

.02

.42**

.27**

-.03

-.04

-

2.34 (0.60)

-.12**

.03

.25**

.32**

-.15**

-.06

.45**

1.83 (0.61)

4.73 (0.63)
2.25 (0.53)
1.71 (0.55)
4.85 (0.66)
4.52 (0.67)

Verschillen in ouderlijke controle tussen vaders en moeders en zoons en dochter
Scores voor moeders en vaders op de subschalen van controle zijn weergeven in Tabel 2,
uitgesplitst tussen zoons en dochters. Er is een significant verschil tussen vaders en moeders
gevonden op alle subschalen; mate van controle F(1, 695) = 43.38 p < .01 𝜂p2 = .06, positieve
discipline F(1, 695) = 49.26 p < .01, 𝜂p2 = .07, negatieve discipline F(1, 695) = 18.18 p < .01 𝜂p2
= .03, psychologische discipline F(1, 695) = 20.56 p < .01, 𝜂p2 = .03. Dit komt overeen met
hypothese 1. Er moet wel worden opgemerkt dat de effectgrootte van de gevonden verschillen
relatief klein zijn
In tegenstelling tot hypothese 2 is er geen significant verschil aan getroffen tussen zoons
en dochters. Dit geldt voor alle subschalen; mate van controle F(1, 695) = .15 p = .70, positieve
discipline F(1, 695) = 1.85 p = .17, negatieve discipline F(1, 695) = 3.02 p = .08, psychologische
discipline F(1, 695) = .04 p = .84. Hieruit is op te maken dat ouders geen onderscheid maken
tussen zoons en dochters op het gebied van disciplinering.
Tevens is er, in tegenstelling tot hypothese 3, geen significante interactie tussen sekse van
de ouder en het kind gevonden voor alle subschalen van controle; mate van controle F(1, 695) =
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.07 p = .77, positieve discipline F(1, 695) = 1.65 p = .20, negatieve discipline F(1, 695) = 1.81 p
= .18, psychologische discipline F(1, 695) = .81 p = .37.

Tabel 2
Gemiddelden en standaarddeviaties voor de subschalen van controle voor vaders en moeders
naar hun zoons en dochters (N=697)
Zoons
(N=337)
M(SD)
Mate van controle
Moeder
5.04 (.56)
Vader
4.86 (.64)
Positieve discipline
Moeder
4.72 (.60)
Vader
4.48 (.69)
Negatieve discipline
Moeder
2.26 (.52)
Vader
2.39 (.59)
Psychologische disciplines
Moeder
1.70 (.52)
Vader
1.84 (.59)
Note. Range van alle variabelen is 1 – 6.
* p < .05. ** p < .01.

Dochters
(N=360)
M(SD)

Totaal
(N=697)
M(SD)

5.02 (.54)
4.85 (.67)

5.03 (.55)
4.85 (.66)

4.74 (.66)
4.57 (.69)

𝜼p2
Pillai’s F
43.38 **

.06

49.26**

.07

18.18**

.03

20.56**

.03

4.73 (.63)
4.52 (.67)

2.23 (.54)
2.30 (.60)

2.25 (.53)
2.34 (.60)

1.73 (.58)
1.82 (.62)

1.71 (.55)
1.83 (.61)

Discussie
Binnen dit onderzoek is er gekeken naar verschillen tussen vaders en moeders, zoons en
dochters en naar een mogelijk interactie-effect tussen sekse van de ouder en sekse van het kind,
met betrekking op vier subschalen van disciplinering.
In dit onderzoek is gevonden dat de manier van disciplinering verschilt tussen vaders en
moeders. Vaders hanteren meer negatieve en psychologische discipline dan moeders. Moeders
hebben een grotere mate van controle en gebruiken meer positieve discipline dan vaders. Dit
komt overeen met hypothese één. Deze uitkomsten staan in lijn met eerdere onderzoeken (Chang
et al., 2003; Kerr et al., 2004; Mckee et al., 2007; Verhoeven et al., 2010). Moeders nemen het
grootste deel van de zorg voor de kinderen op zich (Portegijs, Perez & van den Brakel, 2018).
Verder blijken moeders meer betrokken te zijn bij hun kinderen, maken ze meer regels en
praten/communiceren ze meer met hun kind dan vaders (Biblaez & Stacey, 2010). Doordat
moeders meer tijd doorbrengen met hun kinderen en ze meer regels maken, hebben ze meer de
gelegenheid om hun kinderen te disciplineren en daardoor hebben ze hogere mate van controle.
10
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Daarnaast praten ze meer met hun kinderen dan vaders, waardoor de hogere score voor positieve
disciplinering is te verklaren. Vaders brengen minder tijd door met hun kinderen, waardoor ze
wellicht sneller naar hardhandige strategieën grijpen om ervoor te zorgen dat hun kinderen
luisteren. De uitkomsten van dit onderzoek komt niet overeen met al het onderzoek (HallersHaalboom et al., 2016, Endendijk et al., 2016). Een mogelijke verklaring hiervoor dat de studie
van Hallersboom et al. (2016) data heeft verzameld met behulp van observaties en dat een van de
eisen binnen de meta-analyse van Endendijk et al. (2016) was dat het oudergedrag geobserveerd
was. Binnen dit onderzoek is er gebruik gemaakt van zelfrapportage, hierdoor kunnen de
bevindingen van elkaar afwijken.
In tegenstelling tot hypothese twee is er geen significant verschil gevonden tussen zoons
en dochters. Dit spreekt eerder gevonden literatuur deels tegen (Lytton & Romney, 1991; Chang
et al., 2003; Mckee et al., 2007; Lysenko, Barker, & Jaffee, 2013), maar komt overeen met
andere literatuur (Endendijk et al., 2016). Een deel van de literatuur die vond dat zoons meer
negatief gedisciplineerd werden dan dochters, hadden een steekproef waarbij de leeftijd van de
kinderen hoger lag dan binnen dit onderzoek. Gedragsproblemen beginnen gemiddeld genomen
rond de tijd dat kinderen naar school gaan en ontwikkelen verder door tot de kinderen 14/15 zijn
(Ormel et al., 2015). In deze studie hebben de kinderen een gemiddelde leeftijd van 37.56
maanden. Hierdoor is een groot deel nog niet oud genoeg om naar school te gaan en mogelijk de
eerste signalen van gedragsproblemen te laten zien. Daarnaast kan het zijn dat ouders
genderspecifieke behandeling toepast in andere gebieden, maar niet bij disciplinering. Ouders
kunnen andere instructies geven, participeren in andere activiteiten, andere verwachtingen van
hun kind hebben, anders behandelen in de mogelijkheden die ze aanmoedigen en presenteren aan
hun kind en kan de manier van monitoren en manage van de activiteiten van het kind verschillen
(Leaper, 2002).
Tevens is er ook geen interactie-effect gevonden, waardoor hypothese drie ook ontkracht
is. Een verklaring hiervoor is ook dat de kinderen binnen dit onderzoek nog te jong zijn om
eventuele probleemgedragingen te vertonen en dat er daarom geen interactie-effect gevonden is.
Beperkingen
Dit onderzoek heeft ook een aantal beperkingen. Als eerste voldeed dit onderzoek niet aan
de assumptie van normaalverdeling. Het transformeren van de data was niet voldoende effectief
en daarom is de ruwe data gebruikt. Hierdoor zijn de resultaten niet generaliseerbaar.
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Ten tweede was de steekproef niet representatief, vanwege het opleidingsniveau en de
etniciteit van de ouders. De steekproef bestond voornamelijk uit Nederlandse gezinnen met
hoogopgeleiden ouders. De uitkomsten van een vergelijkbaar onderzoek in een populatie met een
andere culturele achtergrond kunnen anders zijn. Zo hangt het zijn van een minderheden familie
samen met een lage sociaaleconomische status. Beide van deze variabelen voorspellen een lagere
ouderlijke gevoeligheid (Mesman, van IJzendoorn & Bakermans‐Kranenburg, 2012). Ook gaven
Turkse immigranten moeders minder steun en minder duidelijke instructies, waren ze meer
intrusief en minder autoritatief met hun disciplinering strategieën dan Nederlandse moeders
(Yaman, Mesman, van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg & Linting 2010). Tevens is een lage
sociaaleconomische status gerelateerd aan meer psychologische stress, wat weer gerelateerd is
aan een minder positieve opvoeding (Emmen, Malda, Mesman, van IJzendoorn, Prevoo &
Yeniad, 2013). Ondanks dat deze studies niet hebben gekeken naar vaders, geven ze wel een
duidelijk beeld dat disciplinering anders gaat in onder andere Turkse gezinnen. Een
vervolgonderzoek zou gebruik moeten maken van een meer diverse steekproef, waarbij
voornamelijk meer verschillende culturele achtergronden naar mee doen. Om de
generaliseerbaarheid van het onderzoek nog meer te vergroten, kan vervolgonderzoek ook andere
gezinssamenstelling mee nemen in het onderzoek. Alleenstaande ouders of ouderkoppels van
hetzelfde geslacht waren in dit onderzoek uitgesloten.
Een volgende beperking is het feit dat er gebruik is gemaakt van zelfrapportage. Bij het
gebruik van zelfrapportage is er een kans op sociaal wenselijke antwoorden. De Social
Desirability scale kan gebruikt worden om sociaal wenselijke antwoorden op te sporen, te
verklaren en te corrigeren. Van de 14275 onderzoek met zelfrapportage vragenlijsten maakte
maar 0.2% gebruik van deze methode. Van deze onderzoeken werd bij 43% van de gevallen
gevonden dat sociaal wenselijke antwoorden de resultaten beïnvloedden (van de Mortel, 2008).
Om het bij vervolgonderzoek de kans te verkleinen dat sociaal wenselijke antwoorden de
resultaten beïnvloeden, kan er gebruikt gemaakt worden van de Social Desirability scale. Een
andere optie is om naast het gebruik van zelfrapportage vragenlijsten ook gebruik te maken van
observaties.
Conclusie
Er zijn geen verschillen gevonden tussen ouderlijke disciplinering bij zoons en dochters.
Daarnaast is er ook geen interactie-effect gevonden met de sekse van de ouder en sekse van het
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kind. Tussen vaders en moeders zijn wel verschillen gevonden met betrekking tot ouderlijke
disciplinering. Vaders maken meer gebruik van negatieve en psychologische disciplinering dan
moeders.
Dit onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke kennis over dit onderwerp. Het
onderzoek laat zien dat er een verschil is tussen de manier van disciplinering van vaders en
moeders. Voor de praktijk zijn deze uitkomsten van belang, omdat interventies nu nog veelal
gericht zijn op moeders. Nu blijkt dat vaders meer gebruik maken van negatieve en
psychologische disciplinering dan moeders en deze manier van disciplinering gevolgen kan
hebben voor de ontwikkeling van het kind, is het belangrijk om interventies te creëren voor deze
doelgroep.
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