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Samenvatting 

Gezien de recente bezorgdheid over de situatie na een echtscheiding is onderzoek naar 

probleemgedragingen bij jongeren van cruciaal belang. Het doel van deze studie is om te 

onderzoeken of er een verschil bestaat in internaliserende en externaliserende problemen 

bij jongens en meisjes uit intacte gezinnen of gescheiden gezinnen. Er is gebruik 

gemaakt van de vragenlijst ‘Scholieren en Gezinnen, Vragenlijst voor Scholieren 2011’. 

De resultaten geven weer dat jongeren uit gescheiden gezinnen meer internaliserende 

problemen ervaren dan jongeren uit intacte gezinnen. Daarentegen tonen de resultaten 

geen verschil tussen jongeren uit intacte of gescheiden gezinnen in het rapporteren van 

externaliserende problemen. Daarnaast blijkt uit deze studie dat meisjes uit zowel intacte 

als gescheiden gezinnen meer internaliserende problemen ervaren dan jongens en dat 

jongens uit zowel intacte als gescheiden gezinnen meer externaliserende problemen 

ervaren dan meisjes. Het verschil in internaliserende en externaliserende problemen 

tussen jongens en meisjes is in beide typen gezinnen even groot. Geconcludeerd kan 

worden dat er een effect is van sekse op internaliserende en externaliserende problemen. 

Daarentegen is er alleen een effect van familiestructuur op de internaliserende 

problemen en geen effect op de externaliserende problemen.  

Steekwoorden: internaliserend, externaliserend, probleemgedrag, echtscheiding, sekse 



ECHTSCHEIDING EN DE GEVOLGEN OP HET GEDRAG VAN JONGEREN 

 

3 

De Rol van Echtscheiding bij Internaliserende en Externaliserende Problemen bij Jongens 

en Meisjes 

  Door de vele echtscheidingen in de afgelopen jaren is er veel interesse ontstaan 

en onderzoek gedaan naar kenmerken van gezinnen met kinderen waarvan de ouders 

gescheiden zijn (Amato, 2000; Buchanan, Maccoby, & Dornbush, 1991; Strohschein, 

2005). Uit diverse onderzoeken blijkt dat een echtscheiding zorgt voor stressvolle 

levenstransities waar volwassenen en kinderen zich aan zullen moeten aanpassen 

(Amato, 2000; Kasen, Cohen, Brook, & Hartmark, 1996). De manier van reageren op en 

het aanpassen aan een echtscheiding is voor ieder kind anders en is afhankelijk van de 

persoonlijke ontwikkeling en sociale eigenschappen (Amato, 2000; Strohschein, 2005). 

Sommige kinderen en jongeren kunnen zich gemakkelijk en snel aanpassen aan de 

nieuwe situatie. Anderen hebben hier meer tijd voor nodig en hebben daardoor vaak last 

van problemen die lange tijd blijven bestaan (Amato, 2000; Spruijt, DeGoede, & 

Vandervalk, 2001; VanderValk, Spruijt, de Goede, Maas, & Meeus, 2005). Het is bekend 

dat kinderen die een echtscheiding hebben meegemaakt een verhoogd risico hebben op 

problemen in zowel de kindertijd, de adolescentie als het volwassen leven. Het scala aan 

problemen bestaat onder andere uit depressie, angst, sociale problemen, 

aandachtsproblemen, delinquentie en agressief gedrag (Amato, 2000, 2001; Riggio, 

2004; Storksen, Roysamb, Moum, & Tambs, 2005). In dit onderzoek wordt gekeken naar 

het verschil in internaliserende en externaliserende problemen tussen jongeren uit 

intacte en gescheiden gezinnen. Daarnaast zal gekeken worden naar de rol van sekse 

hierbij.  

  Veranderingen in de familiestructuur zijn dus een voorspeller voor zowel 

internaliserende als externaliserende problemen (Emery, Waldron, Kitzmann, & Aaron, 

1999; Undheim & Sund, 2010; VanderValk et al., 2005). Internaliserende problemen 

worden gekarakteriseerd door een verstoring in stemming en emotie, tot deze groep 

behoren depressie en angst (Hughes & Gullone, 2008). Externaliserend probleemgedrag 

wordt gedefinieerd als regelschendend, agressief (Rescorla et al., 2007) en opstandig 

gedrag (Leadbeater, Kuperminc, Blatt, & Hertzog, 1999). Onder externaliserend 

probleemgedrag wordt in dit onderzoek agressief en delinquent gedrag verstaan.  

  De internaliserende en externaliserende problemen komen in verschillende mate 

voor bij jongeren uit intacte gezinnen en jongeren uit gescheiden gezinnen. Wanneer er 

een vergelijking gemaakt wordt tussen jongeren uit de tweede typen gezinnen, blijkt dat 

jongeren uit gescheiden gezinnen meer internaliserende problemen ervaren dan jongeren 

uit intacte gezinnen (Amato, 2001; Riggio, 2004; Strohschein, 2005; VanderValk et al., 

2005; Wood, Repetti, & Roesch, 2004). Uit een studie van VanderValk en collega’s 

(2005) blijkt dat de internaliserende problemen een stijgend verloop hebben bij jongeren 

uit gescheiden gezinnen in vergelijking met de internaliserende problemen bij jongeren in 
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intacte gezinnen. Binnen intacte gezinnen blijven de internaliserende problemen van de 

jongeren meer stabiel. Voor zowel depressieve als angstgevoelens blijkt dat jongeren uit 

gescheiden gezinnen deze gevoelens meer ervaren dan jongeren uit intacte gezinnen 

(Dong & Ollendick, 2002; Hanson, 1999; Kasen et al., 1996; Oldehinkel, Ormel, 

Veenstra, De Winter, & Verhulst, 2008; Storksen et al., 2005; Strohschein, 2005; Wicks-

Nelson & Israel, 2009; Wood et al., 2004). In tegenstelling tot bovenstaande 

onderzoeken, vinden Mahon, Yarckeski, en Yarckeski (2003) geen verschillen in 

depressieve gevoelens en angstgevoelens tussen jongeren uit intacte en gescheiden 

gezinnen. Kortom, in de meeste onderzoeken is aangetoond dat jongeren uit gescheiden 

gezinnen meer internaliserende problemen ervaren dan jongeren uit intacte gezinnen.  

 Naast verschillen tussen jongeren uit intacte en gescheiden gezinnen in het 

ervaren van internaliserende problemen, blijkt uit diverse onderzoeken dat er eveneens 

een verschil bestaat in internaliserende problemen tussen jongens en meisjes. Uit 

onderzoek blijkt dat meisjes uit intacte gezinnen meer internaliserende problemen, zoals 

depressieve en angstgevoelens ervaren dan jongens uit intacte gezinnen (Compas & 

Grant, 1993; Craske, 1997; Hughes & Gullone, 2008; Leadbeater et al., 1999; Rescorla 

et al., 2007; VanderValk et al., 2005). Uit onderzoek van Rescorla en collega’s (2007) 

blijkt het sekseverschil tussen jongens en meisjes in depressieve en angstgevoelens 

groter te zijn in de leeftijdscategorie 11 tot 16 jaar, dan in de leeftijd van 6 tot 11 jaar. 

De verschillen tussen jongens en meisjes uit intacte gezinnen in depressieve en 

angstgevoelens komen overeen met de verschillen in deze gevoelens tussen jongens en 

meisjes uit gescheiden gezinnen (Amato, 2001; Buchanan et al., 1991; Kasen et al., 

1996; Oldehinkel et al., 2008; Storksen et al., 2005; Strohschein, 2005; VanderValk et 

al., 2005). Het verschil in depressieve en angstgevoelens tussen jongens en meisjes is 

dus in beide typen gezinnen even groot. Meisjes uit gescheiden gezinnen zijn extreem 

vatbaar en gevoeliger voor depressieve en angstgevoelens in vergelijking met jongens uit 

gescheiden gezinnen (Storksen et al., 2005). Dit is met name het geval in de midden tot 

late adolescentie. Tevens blijkt dat sekseverschillen in depressieve en angstgevoelens 

vergroten naarmate de adolescentie vordert (Oldehinkel et al., 2008). Geconcludeerd kan 

worden dat er een sekseverschil bestaat in depressieve en angstgevoelens, waarbij het 

niveau van deze problemen voor meisjes in zowel intacte als gescheiden gezinnen hoger 

ligt dan voor jongens.  

 Naast onderzoek naar internaliserend probleemgedrag is er eveneens onderzoek 

gedaan naar de rol van een echtscheiding bij externaliserend probleemgedrag. Jongeren 

uit gescheiden gezinnen rapporteren meer externaliserende gedragsproblemen dan 

jongeren uit intacte gezinnen (Hetherington, 1993; Morrison & Coiro, 1999; Ram & Hou, 

2005; Sourander & Helstelä, 2005; Strohschein, 2005; Sun, 2001; VanderValk et al., 

2005). Wanneer gekeken wordt naar agressief gedrag bij jongeren, blijkt dat jongeren uit 
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gescheiden gezinnen meer agressief gedrag rapporteren dan jongeren uit intacte 

gezinnen (Hetherington, 1993; Ram & Hou, 2005; Spruijt et al., 2001; Sun, 2001; 

Unheim & Sund, 2010). Er is tevens onderzoek gedaan naar het verschil in delinquentie 

tussen jongeren uit intacte gezinnen en jongeren uit gescheiden gezinnen. Jongeren uit 

gescheiden gezinnen rapporteren meer delinquent gedrag dan jongeren uit intacte 

gezinnen (Demo & Acock, geciteerd in Hines, 1997; Dunifon & Kowaleski-Jones, 2002; 

Emery et al., 1999; Strohschein, 2005; Zimiles & Lee, 1991). Sun (2001) geeft de 

verstoringen binnen het gezin voorafgaande aan de echtscheiding, waaronder conflicten 

en stress, als belangrijkste verklaring voor de hogere mate van externaliserend 

probleemgedrag bij jongeren uit gescheiden gezinnen. Kortom, jongeren uit gescheiden 

gezinnen rapporteren meer agressief en delinquent gedrag dan jongeren uit intacte 

gezinnen.  

Niet alleen verschillen jongeren in intacte en gescheiden gezinnen in het 

rapporteren van agressief en delinquent gedrag, ook tussen jongens en meisjes bestaan 

hierin verschillen. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat jongens meer 

agressief als delinquent gedrag rapporteren dan meisjes (Crijnen et al., 1997, 1999; 

Dekovic, Buist, & Reitz, 2004; Kim & Kim, 2005; Landsheer & van Dijkum, 2005; 

Leadbeater et al., 1999; Regoli, Hewitt, & Delisi, geciteerd in Novak & Crawford, 2010; 

Salmivalli & Nieminen, 2002; Scaramella, Conger, & Simons, 2000; Undheim & Sund, 

2010). Hierbij kan aangegeven worden dat één meisje op de tien jongens delinquent 

gedrag vertoond. Voor agressie is dit één meisje op de drie jongens (Rescorla et al., 

2007). Daarnaast blijkt uit zelfrapportages van jongens en meisjes dat deze verschillen 

de laatste 30 jaar niet kleiner zijn geworden en de verschillen zijn tot nu toe stabiel 

gebleven (Goodkind, Wallace, Shook, Bachman, & O’Malley, 2009; Steffensmeier, 

Schwarts, Zhong, & Ackeman, 2005). Uit onderzoek blijkt tevens dat de verschillen 

tussen jongens en meisjes duidelijker zichtbaar worden in de periode van de vroege naar 

de late adolescentie (Dekovic et al., 2004). Een mogelijke verklaring voor het verschil 

tussen jongens en meisjes in externaliserend probleemgedrag is dat beschermende 

factoren een andere invloed op jongens dan op meisjes hebben. Een voorbeeld hiervan is 

de hechting aan de ouders. Voor meisjes heeft deze hechting een groter beschermend 

effect tegen externaliserend probleemgedrag dan voor jongens (Leadbeater et al., 1999). 

Er bestaat dus een sekse verschil in externaliserende problemen, waarbij jongens deze 

problemen meer rapporteren dan meisjes.  

  Wanneer jongeren uit intacte en gescheiden gezinnen vergeleken worden met 

elkaar en hierbij gelet wordt op sekse, blijkt dat jongens uit intacte gezinnen meer 

externaliserende problemen rapporteren dan meisjes uit intacte gezinnen. Daarnaast 

blijkt dat jongens uit gescheiden meer externaliserende problemen rapporteren dan 

meisjes uit gescheiden gezinnen (VanderValk et al., 2005). Uit een studie van 
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VanderValk en collega’s (2005) blijkt tevens dat meisjes uit gescheiden gezinnen minder 

agressief en delinquent gedrag vertonen dan jongens uit intacte gezinnen. De verschillen 

tussen jongens en meisjes in externaliserende problemen in beiden typen gezinnen 

komen met elkaar overeen. Hieruit kan opgemaakt worden dat de rol van een 

echtscheiding bij agressief en delinquent gedrag van jongeren onafhankelijk is van sekse 

(Ram & Hou, 2005; Strohschein, 2005; Sun, 2001; VanderValk et al., 2005). Jongens uit 

zowel intacte als gescheiden gezinnen rapporteren meer agressief en delinquent gedrag 

dan meisjes uit zowel intacte als gescheiden gezinnen. Kortom, het verschil tussen 

jongens en meisjes in externaliserende problemen is in beide typen gezinnen gelijk.  

 Naar aanleiding van het voorgaande literatuuronderzoek wordt in deze studie het 

verschil in internaliserende en externaliserende problemen tussen jongeren uit intacte en 

gescheiden gezinnen onderzocht. Daarnaast zal gekeken worden naar de rol van sekse 

hierbij. Op basis van de literatuur wordt verwacht dat de internaliserende en 

externaliserende problemen toenemen met de leeftijd. Daarom zal er in dit onderzoek 

gecorrigeerd worden voor leeftijd. Verwacht wordt dat jongeren uit gescheiden gezinnen 

zowel meer internaliserende als meer externaliserende problemen rapporteren dan 

jongeren uit intacte gezinnen. Daarnaast wordt verwacht dat meisjes uit zowel intacte als 

gescheiden gezinnen meer internaliserende problemen ervaren dan jongens uit intacte en 

gescheiden gezinnen. Daarentegen wordt verwacht dat jongens uit zowel intacte als 

gescheiden gezinnen meer externaliserende problemen rapporteren dan meisjes uit 

zowel intacte als gescheiden gezinnen. Tot slot wordt verwacht dat het verschil tussen 

jongens en meisjes in internaliserende en externaliserende problemen gelijk is bij beide 

typen gezinnen.  

Methode  

Participanten 

Er deden 858 jongeren mee aan het onderzoek, zowel meisjes (n = 395) als 

jongens (n = 462) in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar (M = 13.50, SD = 1.13). De 

respondenten waren afkomstig uit een intact gezin, waarbij ouders getrouwd zijn of 

samenwonen (n = 710) of uit een gescheiden gezin, waarvan de ouders voorheen 

getrouwd waren of samenwoonden (n = 148). Het opleidingsniveau van de jongeren 

varieerde van VMBO-beroepsonderwijs tot en met VWO/Gymnasium en zij bevonden zich 

in de eerste tot en met de vierde klas. Het ging hierbij om een selecte steekproef.  

Procedure 

Jongeren op 12 reguliere middelbare scholen verspreid over het hele land zijn 

benaderd om de vragenlijst ‘Scholieren en Gezinnen, Vragenlijst voor scholieren 2011’ in 

te vullen. Alle deelnemers hebben deze vragenlijst op school ingevuld. Op een enkele 

school zijn de vragenlijsten uitgedeeld aan docenten. De docenten op deze scholen 

hebben ervoor gezorgd dat de vragenlijsten door de leerlingen werden ingevuld. Op 
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andere scholen hebben studenten de vragenlijsten zelf uitgedeeld en hebben de 

leerlingen deze voor hen ingevuld. Bij de afname van de vragenlijst werd gelet op 

ethische aspecten, de vragenlijst is anoniem ingevuld. Tevens zijn de leerlingen vooraf 

geïnformeerd, door de docent of een student, over de gevoeligheid van bepaalde vragen. 

Daarbij is aangegeven dat zij op vrijwillige basis deelnamen en zij op elk moment konden 

stoppen met het invullen van de vragenlijst. De participanten zijn niet financieel 

gecompenseerd voor het invullen van de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst 

duurde ongeveer 25 minuten.  

Meetinstrumenten 

Er zijn diverse concepten opgenomen in het onderzoek, namelijk depressie, angst, 

agressie en delinquentie. Het ervaren van depressieve gevoelens is gemeten met behulp 

van de Children’s Depression Inventory (Craighead, Smucker, Craighead, & Ilardi, 1998). 

Er is gebruik gemaakt van een verkorte versie, waarbij 10 van de 27 vragen beantwoord 

zijn, in de vorm van ik moet vaak huilen of voel me vaak verdrietig. De vragen zijn 

beantwoord op een vijf-puntsschaal, variërend van helemaal niet waar tot erg waar. Er is 

een betrouwbaarheid, uitgedrukt in Cronbach’s alpha, van .88 gevonden in het huidige 

onderzoek. Dit was in overeenstemming met de betrouwbaarheid van .83 gevonden door 

Van de Venne, Bradford, en Martin (2007). De depressieschaal had een goede 

betrouwbaarheid (Field, 2009).  

Het ervaren van angstgevoelens is gemeten met de gegeneraliseerde angst 

subschaal van de General Anxiety Subscale van de Screen for Child Anxiety Related 

Emotional Disorders – revised version (SCARED-R), vertaalt door Muris en Steerneman 

(2001). Het ging hierbij om algemene angstgevoelens, zoals het zorgen maken over 

dingen die vroeger gebeurd zijn of zorgen over de toekomst. De gegeneraliseerde angst 

subschaal bestond uit negen items, de totale test bevatte 66 items onderverdeeld in 

negen subschalen. Bij de vragen van de subschaal is gebruik gemaakt van een 

antwoordcategorie met vijf verschillende mogelijkheden, variërend van nooit tot altijd. 

Uit de betrouwbaarheidsanalyse kwam een betrouwbaarheid, uitgedrukt in Cronbach’s 

alpha, van .90 voor de angstschaal. Deze betrouwbaarheid werd gezien als goed (Field, 

2009) en kwam overeen met de betrouwbaarheid van .94 voor deze subschaal uit 

onderzoek van Muris en Steerneman (2001).  

Daarnaast is het concept agressie gemeten aan de hand van de verkorte versie 

van de Direct and Indirect Aggression Scales (DIAS). Deze vragenlijst is ontwikkeld door 

Björnqvist, Lagerspetz, en Kaukiainen (1992). De verkorte versie bevatte 11 van de 23 

items. De jongeren moesten aangeven wat ze doen als ze boos zijn op iemand, of ze dan 

roddels vertellen, iemand uitschelden of gaan schoppen of slaan. Bij deze vragen is 

gebruik gemaakt van een vier-puntsschaal, variërend van nooit tot heel vaak. De 

betrouwbaarheidsanalyse gaf een Cronbach’s alpha van .83. De agressieschaal had een 
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goede betrouwbaarheid (Field, 2009). Dit was in overeenstemming met het onderzoek 

van Björnqvist en collega’s (1992) die een betrouwbaarheid vonden van .82.  

Als laatste is het concept delinquentie gemeten met een zelfrapportage vragenlijst 

van Baerveldt, Van Rossem, en Vermande (2003). In het huidige onderzoek is gebruik 

gemaakt van een verkorte versie, waarbij 15 van de 23 items gebruikt werden. Jongeren 

hebben aangegeven of en hoe vaak ze in de afgelopen 12 maanden een fiets hadden 

gestolen, drugs hadden gebruikt of ergens ingebroken hadden. De 

antwoordmogelijkheden varieerde op een vier-puntsschaal van nooit tot vier of meer 

keer. In dit onderzoek is een betrouwbaarheid, uitgedrukt in Cronbach’s alpha, van .85 

gevonden voor de delinquentieschaal. Dit gaf een goede betrouwbaarheid weer (Field, 

2009) en was in overeenstemming met de betrouwbaarheid van .91 uit onderzoek van 

Baerveldt en collega’s (2003).  

Statistische analyse 

Om de onderzoeksvraag van deze studie te kunnen beantwoorden, is gebruik 

gemaakt van een multivariate variantieanalyse (MANCOVA). Voorafgaand aan de analyse 

is familiestructuur gehercodeerd met twee mogelijkheden, namelijk intact gezin of 

gescheiden gezin. Daarnaast zijn schaalscores geconstrueerd aan de hand van het 

gemiddelde op iedere vraag van het betreffende concept. De MANCOVA is uitgevoerd met 

de schalen depressie, angst, delinquentie en agressie als afhankelijke variabelen van 

interval meetniveau en sekse en familiestructuur als onafhankelijke splitsingsvariabelen 

van nominaal meetniveau. Leeftijd is van interval meetniveau en is gebruikt als 

covariaat. Er is getoetst bij een significantieniveau van .05. De respondenten met een 

overleden ouder zijn niet meegenomen in de analyse. 

 

Resultaten 

De algemene beschrijvende statistieken van de concepten die gebruikt zijn in dit 

onderzoek zijn te vinden in Tabel 1. Daarnaast zijn de beschrijvende statistieken van de 

vier concepten gecombineerd met familiestructuur en sekse weergegeven in Tabel 2.  

 Allereerst werd verwacht dat leeftijd een rol speelt bij internaliserende en 

externaliserende problemen tussen jongeren uit intacte en gescheiden gezinnen en 

tussen jongens en meisjes. Uit de multivariate toetsing is gebleken dat de toevoeging 

van leeftijd als covariaat significant is, Wilk’s Lambda = 0.97, F(4, 816) = 5.39, p < .01, 

η2 = .03. Dit betekent dat 3% van de variantie verklaard wordt door leeftijd, dit staat 

voor een klein effect (Field, 2009). De leeftijd van jongeren is gerelateerd aan de mate 

waarin jongeren depressieve en angstgevoelens ervaren en agressief en delinquent 

gedrag rapporteren. Hoe ouder de jongeren worden, hoe meer depressieve en 

angstgevoelens zij ervaren. Dit geldt eveneens voor agressief en delinquent gedrag. Dit 

is in overeenstemming met de verwachting.  
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Tabel 1  

Beschrijvende statistieken voor de schalen depressie, angst, agressie en delinquentie 

Variabelen Minimum Maximum M (SD) 

Depressie 1.00 4.70 2.11 (0.73) 

Angst 1.00 4.67 2.14 (0.79) 

Agressie 1.00 4.00 1.48 (0.41) 

Delinquentie 1.00 3.00 1.13 (0.28) 

Noot. Het theoretisch minimum = 1 en het theoretisch maximum = 5 voor depressie en angst. Het theoretisch 

minimum = 1 en het theoretisch maximum = 4 voor agressie en delinquentie; n = 858 voor de  

depressieschaal; n = 835 voor de angstschaal; n = 858 voor de agressieschaal; n = 836 voor de 

delinquentieschaal. 

 

  Ten tweede werd gesteld dat jongeren uit gescheiden gezinnen zowel meer 

internaliserende als externaliserende problemen rapporteren in vergelijking met jongeren 

uit intacte gezinnen. Uit de multivariate toetsing is gebleken dat er een significant effect 

is van familiestructuur op de gecorrigeerde gemiddelden van de internaliserende en 

externaliserende problemen, Wilk’s Lambda = .98, F(4, 816) = 3.57, p < .01, η2 = .02. 

Dit betekent dat 2% van de variantie verklaard wordt door familiestructuur, wat staat 

voor een klein effect (Field, 2009). De alternatieve hypothese wordt aangenomen. Dit 

betekent dat er een significant verschil is in familiestructuur op de mate waarin jongeren 

angst, depressie, agressie en delinquentie rapporteren. Omdat de multivariate toetsing 

van familiestructuur significant is, wordt een univariate toetsing uitgevoerd voor de vier 

concepten apart. Verwacht wordt dat jongeren uit gescheiden gezinnen meer depressieve 

gevoelens ervaren dan jongeren uit intacte gezinnen. Uit de univariate toetsing blijkt dat 

er een significant effect is van familiestructuur op depressieve gevoelens, F(1, 819) = 

8.53, p = .01, η² = .01. Depressieve gevoelens worden voor 1% van de variantie 

verklaard door familiestructuur, dit is een klein effect (Field, 2009). De alternatieve 

hypothese wordt aangenomen. Dit betekent dat er een significant verschil bestaat in het 

ervaren van depressieve gevoelens tussen jongeren uit intacte en gescheiden gezinnen. 

Jongeren uit gescheiden gezinnen rapporteren meer depressieve gevoelens dan jongeren 

uit intacte gezinnen. Dit resultaat komt overeen met de verwachting. Daarnaast wordt 

verwacht dat jongeren uit gescheiden gezinnen meer angstgevoelens ervaren dan 

jongeren uit intacte gezinnen. Er is een significant effect gebleken van familiestructuur 

op angstgevoelens, F(1, 819) = 11.07, p < .01, η² = .01. Angstgevoelens worden voor 

1% van de variantie verklaard door familiestructuur. Dit is een klein effect (Field, 2009). 

De alternatieve hypothese wordt aangenomen. Dit geeft aan dat er een significant 

verschil bestaat in het ervaren van angstgevoelens tussen jongeren uit intacte en 

gescheiden gezinnen. Jongeren uit gescheiden gezinnen rapporteren meer 

angstgevoelens dan jongeren uit intacte gezinnen. Het gevonden resultaat komt overeen 
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met de verwachting.  

  De derde verwachting is dat jongeren uit gescheiden gezinnen meer agressief 

gedrag rapporteren dan jongeren uit intacte gezinnen. Uit de univariate toetsing blijkt 

geen significant effect van familiestructuur op agressief gedrag, F(1, 819) = 1.91, p = 

.17. De nulhypothese wordt niet verworpen. Dit betekent dat er geen significant verschil 

bestaat in het rapporteren van agressieve gedragingen tussen jongeren uit intacte en 

gescheiden gezinnen. Jongeren uit intacte en gescheiden gezinnen rapporteren in 

dezelfde mate agressief gedrag. Dit is niet in overeenstemming met de verwachting. De 

verwachting was dat er wel een verschil gevonden zou worden tussen jongeren uit 

intacte en gescheiden gezinnen. De laatste verwachting met betrekking tot 

familiestructuur is dat jongeren uit gescheiden gezinnen meer delinquent gedrag 

rapporteren dan jongeren uit intacte gezinnen. Uit de univariate toetsing blijkt geen 

significant effect van familiestructuur op delinquent gedrag, F(1, 819) = 3.47, p = .06. 

De nulhypothese wordt niet verworpen. Dit geeft aan dat er geen significant verschil is in 

het rapporteren van delinquent gedrag tussen jongeren uit intacte en gescheiden 

gezinnen. Jongeren uit intacte en gescheiden gezinnen rapporteren in dezelfde mate 

delinquent gedrag. Dit toetsresultaat is eveneens niet in overeenstemming met de 

verwachting, waarbij wel een verschil verwacht werd tussen jongeren uit intacte en 

gescheiden gezinnen. 

  Tevens werd verwacht dat meisjes meer internaliserende problemen ervaren dan 

jongens en dat jongens meer externaliserende problemen rapporteren dan meisjes. Uit 

de multivariate toetsing is gebleken dat er een significant effect is van sekse op de 

gecorrigeerde gemiddelden van de internaliserende en externaliserende problemen, 

Wilk’s Lambda = .90, F(4, 816) = 22.95, p < .01, η2 = .10. Dit betekent dat 10% van de 

variantie verklaard wordt door sekse. Dit staat voor een middelmatig effect (Field, 2009). 

De alternatieve hypothese wordt aangenomen. Dit geeft aan dat er een significant 

verschil is van sekse op de mate waarin jongeren depressie, angst, agressie en 

delinquentie rapporteren. Omdat de multivatiate toetsing van sekse significant is, wordt 

een univariate toetsing uitgevoerd voor de vier concepten apart. Verwacht wordt dat 

meisjes meer depressieve gevoelens ervaren dan jongens. Uit de univariate toetsing 

blijkt een significant effect van sekse op depressieve gevoelens, F(1, 819) = 31.97, p < 

.01, η² = .04. De depressieve gevoelens worden voor 4% van de variantie verklaard door 

sekse, dit is een klein effect (Field, 2009). De alternatieve hypothese wordt aanvaard. Dit 

betekent dat er een significant verschil bestaat in het ervaren van depressieve gevoelens 

tussen jongens en meisjes. Meisjes ervaren meer depressieve gevoelens dan jongens. Dit 

komt overeen met de verwachting. Daarnaast wordt verwacht dat meisjes meer 

angstgevoelens ervaren dan jongens. Bij de univatiate toetsing is een significant effect 

van sekse op angstgevoelens gevonden, F(1, 819) = 39.58, p < .01, η² = .05. 
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Angstgevoelens worden voor 5% van de variantie verklaard door sekse. Dit is een klein 

effect (Field, 2009). De alternatieve hypothese wordt aangenomen. Dit geeft aan dat er 

een significant verschil is tussen jongens en meisjes in het ervaren van angstgevoelens. 

Meisjes rapporteren meer angstgevoelens dan jongens. Dit is eveneens in 

overeenstemming met de verwachting. De derde verwachting met betrekking tot sekse is 

dat jongens meer agressief gedrag rapporteren dan meisjes. Er blijkt een significant 

effect van sekse op agressief gedrag, F(1, 819) = 17.81, p < .01, η² =.02. Agressief 

gedrag wordt voor 2% van de variantie verklaard door sekse, dit is een klein effect 

(Field, 2009). De alternatieve hypothese wordt aangenomen. Dit betekent dat er een 

significant verschil bestaat tussen jongens en meisjes in de mate waarin zij agressief 

gedrag rapporteren. Jongens rapporteren meer agressief gedrag dan meisjes. Ook dit 

toetsresultaat is in overeenstemming met de verwachting. De laatste verwachting met 

betrekking tot sekse is dat jongens meer delinquent gedrag rapporteren dan meisjes. Uit 

de univariate toetsing blijkt een significant effect van sekse op delinquent gedrag, F(1, 

819) = 33.88, p < .01, η² = .04. Delinquent gedrag wordt voor 4% van de variantie 

verklaard door sekse, een klein effect (Field, 2009). De alternatieve hypothese wordt 

aangenomen. Dit geeft aan dat er een significant verschil is in de mate waarin jongens 

en meisjes delinquent gedrag rapporteren. Jongens rapporteren meer delinquent gedrag 

dan meisjes. Ook deze bevinding komt overeen met de verwachting.  

  Tot slot werd gesteld dat het verschil tussen jongens en meisjes in het ervaren 

van internaliserende problemen gelijk is in beide typen gezinnen. Daarnaast werd 

verwacht dat het verschil tussen jongens en meisjes in het rapporteren van 

externaliserende problemen gelijk is in beide typen gezinnen. Uit de multivariate toetsing 

is gebleken dat er geen significant interactie-effect tussen sekse en familiestructuur 

bestaat op de gecorrigeerde gemiddelden van de internaliserende en externaliserende 

problemen, Wilk’s Lambda = 1.00, F(4, 816) = 0.85, p = .49. De nulhypothese wordt 

niet verworpen. Dit betekent dat er geen significant verschil is in de combinatie van 

sekse en familiestructuur op depressie, angst, agressie en delinquentie. Meisjes uit zowel 

intacte als gescheiden gezinnen rapporteren meer depressieve en angstgevoelens dan 

jongens uit zowel intacte als gescheiden gezinnen. Het verschil tussen jongens en 

meisjes is in beide typen gezinnen even groot. Daarnaast rapporteren jongens uit zowel 

intacte als gescheiden gezinnen meer agressief en delinquent gedrag dan meisjes uit 

intacte en gescheiden gezinnen. Dit verschil tussen jongens en meisjes is hier eveneens 

even groot in beide typen gezinnen. Dit toetsresultaat is in overeenstemming met de 

verwachting.  
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Tabel 2  

Beschrijvende statistieken voor de vier concepten, weergegeven per type gezin en sekse.  

      Familiestructuur    

      Intact gezin  Gescheiden gezin  Totaal 

Concept Sekse   n M SD  n M SD  n M SD 

Depressie Jongen   310 1.94 0.68  67 2.00 0.69  377 1.95 0.68 

  Meisje   371 2.19 0.75  76 2.50 0.70  447 2.24 0.75 

  Totaal   681 2.08 0.73  143 2.27 0.73  824 2.11 0.73 

Angst Jongen   310 1.91 0.71  67 2.03 0.85  377 1.93 0.73 

  Meisje   371 2.25 0.79  76 2.57 0.76  447 2.31 0.79 

  Totaal   681 2.10 0.77  143 2.32 0.85  824 2.13 0.79 

Agressie Jongen    310 1.56 0.39  67 1.60 0.40  377 1.56 0.39 

  Meisje   371 1.39 0.41  76 1.45 0.41  447 1.40 0.41 

  Totaal   681 1.46 0.41  143 1.52 0.41  824 1.47 0.41 

Delinquentie Jongen   310 1.20 0.31  67 1.25 0.37  377 1.21 0.33 

  Meisje   371 1.06 0.20  76 1.10 0.26  447 1.07 0.21 

  Totaal   681 1.13 0.27  143 1.17 0.33  824 1.13 0.28 

 

Conclusie en Discussie 

  In deze studie is onderzoek gedaan naar het verschil in internaliserende en 

externaliserende problemen tussen jongeren uit gescheiden en intacte gezinnen en de rol 

van sekse hierbij. De MANCOVA is uitgevoerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Uit de analyse is gebleken dat leeftijd een rol speelt bij internaliserende en 

externaliserende problemen. Deze bevinding is in overeenstemming met het onderzoek 

van Oldehinkel en collega’s (2008), waarin is aangegeven dat de mate waarin meisjes 

depressieve en angstgevoelens ervaren vergroot naarmate de adolescentie vordert. Uit 

onderzoek van Dekovic en collega’s (2004) blijkt dat het verschil tussen jongens en 

meisjes in agressief en delinquent gedrag groter wordt in de periode van de vroege naar 

de late adolescentie. De rol van leeftijd bij de verschillen tussen jongens en meisjes in de 

mate van agressie en delinquentie wordt in dit onderzoek dus eveneens gevonden.  

  Uit het huidige onderzoek kan verder geconcludeerd worden dat er een verschil is 

in de mate waarin jongeren uit gescheiden en intacte gezinnen depressieve en 

angstgevoelens ervaren. In overeenstemming met de resultaten uit een studie van 

VanderValk en collega’s (2005) blijkt dat jongeren uit gescheiden gezinnen meer 

internaliserende problemen ervaren dan jongeren uit intacte gezinnen. Internaliserende 

problemen blijken een stijgend verloop te hebben bij jongeren uit gescheiden gezinnen in 

vergelijking met jongeren uit intacte gezinnen. De internaliserende problemen blijven 

meer stabiel bij jongeren in intacte gezinnen (Oldehinkel et al., 2008; Strohschein, 
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2005). Daarnaast toonde deze studie aan dat meisjes een hogere mate van depressieve 

en angstgevoelens rapporteerden dan jongens. Deze bevinding is in overeenstemming 

met het gevonden resultaat uit een studie van Storksen en collega’s (2005). Daarin werd 

aangegeven dat meisjes uit gescheiden gezinnen extreem vatbaar en gevoelig zijn voor 

depressieve en angstgevoelens en hier hoger op scoren in vergelijking met jongens uit 

gescheiden gezinnen (Storksen et al., 2005). 

Er is echter geen verschil in de mate waarin jongeren uit gescheiden en intacte 

gezinnen agressief en delinquent gedrag rapporteerden. Dit resultaat is in tegenstelling 

tot het onderzoek van onder andere Undheim en Sund (2010) en Hetherington (1993), 

waarin werd gevonden dat jongeren uit gescheiden gezinnen meer externaliserende 

gedragingen rapporteren dan jongeren uit intacte gezinnen. Zij gaven als verklaring 

hiervoor dat ouders die gescheiden zijn minder controle uitoefenen op hun kinderen, 

waardoor kinderen eerder externaliserend probleemgedrag vertonen. Jongeren uit 

gescheiden gezinnen worden niet gecorrigeerd en gecontroleerd op dit gedrag. Een 

mogelijk verklaring voor het niet gevonden verschil in het huidige onderzoek is dat 

jongeren uit gescheiden gezinnen in dit onderzoek wel een goede controle en correctie 

krijgen van de ouders. Een andere reden kan zijn dat de vragen te extreem geformuleerd 

waren. Bovendien is niet gekeken naar de oorzaken en de situatie voorafgaand aan de 

echtscheiding. Het is mogelijk dat de situatie rondom de echtscheiding voor deze 

jongeren positief verlopen is en jongeren daardoor weinig problemen rapporteren (Spruijt 

et al., 2001). Uit deze studie is tevens gebleken dat jongens een hogere mate van 

agressief en delinquent gedrag rapporteren dan meisjes. Dit is in overeenstemming met 

onderzoek van Salmivalli en Nieminen (2002), waarin gevonden is dat jongens in zowel 

intacte als gescheiden gezinnen meer agressief en delinquent gedrag rapporteren in 

vergelijking met meisjes. Een verklaring hiervoor kan zijn dat beschermende factoren 

een andere uitwerking hebben op jongens en meisjes (Leadbeater et al., 1999), 

waardoor zij bij de aan- of afwezigheid van deze factoren verschillend reageren. 

  De laatste conclusie die getrokken kan worden op basis van dit onderzoek is dat 

het verschil tussen jongens en meisjes in internaliserende en externaliserende problemen 

gelijk is in beide typen gezinnen. Deze conclusie komt overeen met de verwachting en 

sluit eveneens aan bij de literatuur. VanderValk en collega’s (2005) vonden eveneens dat 

de verschillen tussen jongens en meisjes in internaliserende en externaliserende 

problemen gelijk waren. Kortom, met uitzondering van de verwachting over verschillen 

tussen jongeren uit intacte en gescheiden gezinnen in agressief en delinquent gedrag, 

komen de resultaten overeen met de verwachtingen en de literatuur. 

Er is sprake van een aantal beperkingen in het onderzoek. Ten eerste is er een  

selecte steekproef van scholen. Niet alle scholen konden of wilden meedoen aan dit 

onderzoek. Over het hele land zijn scholen gebruikt, maar er kunnen kanttekeningen bij 
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gezet worden of deze het land representeren. Eén van de scholen waar veel vragenlijsten 

zijn afgenomen, bevond zich in een relatief kleine plaats. Daarnaast zijn er geen grote 

steden waar criminaliteit relatief vaak voorkomt meegenomen in het onderzoek. Een 

volgende beperking is dat leerlingen aangaven dat ze de vragenlijst te lang vonden. De 

concentratie van deze leerlingen kan verminderen tijdens het invullen van de vragenlijst. 

Hierdoor is het mogelijk dat de laatste vragen niet volledig naar waarheid zijn ingevuld. 

Als laatste kan gesteld worden dat er meerdere oorzaken een rol kunnen spelen in het 

onderzoek. Niet alleen familiestructuur kan invloed hebben op de diverse problemen, 

maar ook ouderlijke conflicten binnen intacte of gescheiden gezinnen (Spruijt et al., 

2001). Daarnaast is ook de invloed die vrienden hebben op het gedrag dat jongeren 

vertonen belangrijk. Leadbeater en collega’s (1999) gaven als voorbeeld dat wanneer 

enkele vrienden iets willen stelen de rest van de vriendengroep dit gedrag sneller zal 

overnemen dan wanneer vrienden dit gedrag niet vertonen.  

Daarentegen zijn er ook sterke punten van dit onderzoek te noemen. Er is sprake 

van een grote steekproef, er hebben 858 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. 

Daarnaast zijn de schalen van de concepten getoetst op betrouwbaarheid. Deze 

betrouwbaarheid was voor alle concepten goed. 

  Er is in het huidige onderzoek alleen gekeken naar wat het kind rapporteert. In  

een vervolgonderzoek kan eventueel een vragenlijst worden afgenomen bij de ouders of 

de leerkracht van het kind. Er kan dan gekeken worden over de resultaten van het kind 

in overeenstemming zijn met de resultaten van de ouders of de leerkracht. Daarnaast 

kan in vervolgonderzoek de familiestructuur gekoppeld worden aan andere aspecten die 

invloed kunnen hebben, waaronder de ouderlijke conflicten. Tevens kan er in 

vervolgonderzoek gericht worden op diverse inconsistenties die in dit onderzoek naar 

voren zijn gekomen. Allereerst kan gekeken worden naar de rol van familiestructuur op 

agressie en delinquentie bij jongeren. In dit onderzoek is geen verschil gevonden tussen 

jongeren uit intacte gezinnen en gescheiden gezinnen, terwijl diverse andere 

onderzoeken wel een verschil vonden. Een andere inconsistentie waar nog aandacht aan 

besteed kan worden is het verschil tussen jongeren uit intacte en gescheiden gezinnen in 

internaliserend probleemgedrag. Dit onderzoek toont aan dat er wel een verschil bestaat, 

maar ander onderzoek laat zien dat dit niet het geval is. Hierbij zullen verschillende 

variabelen, zoals sociaal economische status, stressbestendigheid en etnische afkomst, 

betrokken moeten worden die hier eveneens een rol bij spelen. Dit onderzoek heeft 

verder uitgewezen dat er weldegelijk verschillen zijn tussen jongeren uit intacte en 

gescheiden gezinnen en jongens en meisjes in diverse probleemgedragingen. Het gevolg 

hiervan is dat jongeren waarvan de ouders gaan scheiden of al gescheiden zijn goed 

begeleid dienen te worden om zo de eventuele problemen te voorkomen en te 

verminderen. 
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