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  Het recept van de groentesoep (vragenlijststudie) geeft de

  benodigdheden (de leerkrachten, ouders en kinderen) en 

ingrediënten (verschillende vragenlijsten) voor de soep weer, 

maar beschrijft niet de noodzakelijke bereidingsstappen. De 

vragenlijststudie geeft weliswaar antwoord op de vraag of 

het WIBO-lesprogramma effectief is, maar het weerbaarheids-

proces (de bereidingsstappen) blijft in het ongewisse. Daarbij 

versmelt de smaak van een goed doortrokken groentesoep tot 

een zacht en vol geheel, vergelijkbaar met de manier waarop 

de uitkomsten van de vragenlijststudie een geaggregeerd beeld 

weergeven en niet te herleiden zijn tot afzonderlijke personen 

en situaties. Tapas (de verschillende situaties uit de dagboekstudie) lopen 

daarentegen duidelijk uiteen wat betreft smaak, geur en 

structuur. Sommige mensen hebben een sterke voorkeur voor 

één bepaalde tapa, anderen nuttigen verscheidene soorten om 

een voldaan gevoel te krijgen. In tegenstelling tot de 

vragenlijststudie komen de antwoorden die betrekking hebben 

op de effectiviteit van het interventieprogramma, in de 

dagboekstudie voort uit concrete, van elkaar te onderscheiden, 

situaties. Het proeven van wijn (de observatiestudie) is een proces 

waarbij de volgende stap logischerwijze volgt op de vorige. 

Net als wijnproeven moet je leren observeren, maar na een tijd 

ben je in staat verschillende wijnstijlen en druivenrassen 

(interacties) van elkaar te onderscheiden. Observeren is een 

tijdrovende manier van onderzoek doen, maar het gedetail-

leerde inzicht dat hiermee wordt verkregen is zeer de moeite 

waard. Observatieonderzoek is daarom te vergelijken met de 

manier waarop men zich bij een wijnproeverij moet concentre-

ren op geur, smaak en afdronk van elke wijn afzonderlijk. 

Dit voor het WIBo-lesprogramma samengestelde menu biedt 

een gezonde en voedzame maaltijd. Hopelijk smaakt het naar meer.
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Inleiding
Vanaf	het	vijfde	levensjaar	brengen	kinderen	in	Nederland	een	groot	deel	van	de	dag	
door	op	school.	De	basisschool	wordt	in	eerste	instantie	vaak	gezien	als	educatieve	plek	
waar	vlijtig	werkende	leerlingen	driftig	bezig	zijn	met	taal	en	rekentaken.	Maar	naast	
dat	een	school	fungeert	als	onderwijsinstituut,	zijn	scholen	tevens	ware	sociale	arena’s	
waar	de	kinderen	onafgebroken	in	contact	staan	met	leeftijdgenoten.	Dit	contact	doet	
zich	op	verschillende	manier	voor:	van	samenspelen	in	de	pauze	of	elkaar	helpen	bij	
een	moeilijke	geschiedenisopdracht	tot	agressieve	bejegeningen	op	het	schoolplein	of	
sociale	druk	tijdens	de	gymlessen.	Wat	misschien	aanvankelijk	begon	als	een	goedbe-
doelde	grap,	kan	resulteren	in	een	aaneenschakeling	van	antisociale	interacties	waarbij	
kinderen	elkaar	pijn	doen,	elkaar	uitschelden	of	elkaar	juist	volledig	negeren.	Steeds	
vaker	voelen	scholen	zich	genoodzaakt	om	zich,	naast	educatieve	bezigheden,	te	rich-
ten	op	het	sociale	en	emotionele	welzijn	van	de	leerlingen	ter	bevordering	van	zowel	
hun	algemene	(geestelijke)	gezondheid	als	van	hun	cognitieve	schoolprestaties	(Veen,	
Vergeer,	Van	Oenen,	Glaudé	&	Breetvelt,	2007;	Weisberg	&	O’Brien,	2004).	

Ervaringen	met	antisociaal	en	grensoverschrijdend	gedrag	kunnen	diep	ingrijpen	in	
het	leven	van	een	kind.	De	hulpverlening	kan	zich	richten	op	nazorg	-	om	de	kin-
deren	te	helpen	moeilijkheden	te	overkomen	-	maar	in	toenemende	mate	wordt	er	
aandacht	besteed	aan	preventie,	onder	meer	via	weerbaarheidprogramma’s	in	het	ba-
sisonderwijs.	Hierin	leren	kinderen	onder	andere	verschillende	copingstrategieën	toe	
te	passen	om	met	moeilijke	situaties	om	te	gaan.	Weerbaarheidprogramma’s	zijn	erg	
populair	op	basisscholen	(Haisma,	2005).	Maar	in	welke	mate	dragen	weerbaarheid-
programma’s	bij	aan	het	resultaat	dat	zij	beogen:	een	toename	van	de	weerbaarheid	
van	kinderen?	

Om	deze	vraag	te	onderzoeken,	heeft	ZonMw1	in	september	2005	aan	het	Huis	voor	
de	Sport	Groningen	een	subsidie	toegekend.	In	opdracht	van	het	Huis	voor	de	Sport	
Groningen	heeft	de	Rijksuniversiteit	Groningen	 (RuG)	 in	 samenwerking	met	het	
Centrum	voor	Maatschappelijke	Ontwikkeling	Groningen	(cmo-Groningen)	in	het	
schooljaar	2006/2007	een	grootschalig	onderzoek	uitgevoerd,	waarbij	de	effectiviteit	
van	het	lesprogramma	‘Weerbaarheid	in	het	BasisOnderwijs’	(wibo)	uitvoerig	werd	
onderzocht.	

De	evaluatie	van	het	wibo-lesprogramma	vormt	de	kern	van	deze	dissertatie,	met	
als	centrale	vraag:	werkt	wibo?	Daarnaast	is	in	deze	dissertatie	onderzocht	op	welke	
wijze	effectiviteitsonderzoek	naar	programma’s	van	gedragsverandering	het	beste	kan	
plaatsvinden.

ZonMw	werkt	aan	de	verbetering	van	preventie,	zorg	en	gezondheid	door	onder	meer	het	stimu-
leren	en	financieren	van	onderzoeken.	Als	 schakel	 tussen	maatschappij	en	wetenschap	stimuleert	
ZonMw	 kennis-	 en	 vernieuwingsprojecten	 en	 de	 bruikbaarheid	 daarvan	 voor	 de	 praktijk.	 Haar	
belangrijkste	opdrachtgevers	en	financiers	zijn	het	ministerie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport	
(VWS) en	de	Nederlandse	Organisatie	voor	Wetenschappelijk	Onderzoek	(NWO).
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Effectonderzoek: de evaluatie van interventieprogramma’s

Soorten interventieprogramma’s
Interventieprogramma’s	 kunnen	 worden	 omschreven	 als	 stimuleringsprogramma’s,	
trainingen	of	behandelingen	die	bestaan	uit	welomschreven	doelstellingen,	die	gere-
aliseerd	worden	met	behulp	van	een	goed	gedefinieerd	en	in	de	tijd	gefaseerd	geheel	
van	doelgerichte	activiteiten	(Van	Loon,	Van	der	Meulen	&	Minnaert,	2011;	Van	
Yperen,	2010).	
	
Het	uiteindelijke	doel	van	een	 interventie	kan	curatief (behandelend)	of	preventief 
van	 aard	 zijn.	 Preventieve	 interventies	 kunnen	 op	 verschillende	 manieren	 worden	
geclassificeerd.	De	laatste	jaren	wordt	in	toenemende	mate	de	volgende	indeling	ge-
bruikt:	universele, selectieve	en	geïndiceerde preventie.	Universele	(primaire)	preventies	
richten	zich	op	de	gehele	populatie,	waarbij	wordt	gestreefd	naar	zowel	het	voorko-
men	van	problemen	als	het	bevorderen	van	de	(geestelijke)	gezondheid.	Selectieve	
(secundaire)	preventie	heeft	daarentegen	de	omschreven	subpopulaties	waar	sprake	is	
van	een	verhoogd	risico,	als	doelgroep.	Hierbij	ligt	het	accent	op	vroegtijdige	onder-
kenning	en	behandeling	van	een	(ontwikkelings)probleem.	De	geïndiceerde	(terti-
aire)	preventies	richten	zich	op	individuen	waar	eerste	signalen	van	‘symptomen’	zich	
voordoen.	 Een	 geïndiceerde	 preventie	 probeert	 de	 toekomstige	 nadelige	 gevolgen	
van	het	geconstateerde	probleem	tot	een	minimum	te	beperken	(zie	o.a.	Kooijman	
&	Wolzak,	2004;	Van	Loon	&	Van	der	Meulen,	2004).	Het	wibo-lesprogramma	is	
een	universele,	preventieve	interventie,	maar	gemakshalve	zal	in	deze	dissertatie	voor	
het	wibo-lesprogramma	de	term	interventie	worden	gehanteerd.

Effectieve interventieprogramma’s
Steeds	 vaker	 wordt	 van	 interventieprogramma’s	 verlangd	 dat	 ze	 bewezen	 effectief	
(evidence-based)	zijn.	Dit	houdt	in	dat	een	interventie	de	doelstellingen	die	zij	voor	
ogen	 heeft,	 op	 een	 door	 middel	 van	 wetenschappelijk	 onderzoek	 aantoonbaar	 ef-
fectieve	wijze	bewerkstelligt	 (zie	o.a.	Martens,	2010;	Van	Loon	et	 al.,	2011).	Dat	
een	interventieprogramma	bewezen	effectief	behoort	te	zijn	voordat	het	überhaupt	
wordt	geïmplementeerd,	lijkt	een	logisch	gegeven,	maar	is	in	de	praktijk	dikwijls	niet	
aan	de	orde.	Van	Yperen	en	Veerman	(2008;	zie	ook	Van	Loon	et	al.,	2011)	schatten	
dat	het	percentage	van	(quasi)	experimenteel	onderzochte	interventies,	van	de	totaal	
uitgevoerde	(jeugd)interventies	in	Nederland,	ongeveer	één	tot	vijf	procent	is.	
	
Kennis	over	bewezen	effectieve	behandelprogramma’s	en	interventies	in	de	jeugdsec-
tor	wordt	beheerd	en	verspreid	door	het	kenniscentrum	Jeugd	en	Opvoeding	van	het	
Nederlands	Jeugdinstituut	(NJi).	Het	NJi	doet	uitspraken	over	de	kwaliteit	van	inter-
ventieprogramma’s	en	bijbehorend	effectonderzoek	en	houdt	hiervoor	een	databank	
bij	met	 effectieve	 jeugdinterventies	die	door	onafhankelijke	 erkenningscommissies	
zijn	erkend	(www.NJi.nl).	De	databank	geeft	antwoord	op	een	drietal	centrale	vra-
gen:
]   Over	welke	effectieve	interventies	kunnen	professionals	beschikken?
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]  Hoe	 is	 de	 effectiviteit	 van	 een	 interventie	 in	 de	 praktijk	 te	 meten	 en	 ge-	
							meten?
]	 	 Op	 welke	 manier	 kan	 de	 effectiviteit	 van	 de	 interventie	 in	 de	 praktijk
							verder	ontwikkeld	worden?

Om	verschillende	interventies	te	kunnen	beoordelen	op	effectiviteit	en	om	deze	met	
elkaar	te	kunnen	vergelijken,	hebben	Veerman	en	Van	Yperen	(2008)	een	kader	op-
gesteld	 waarin	 de	 effectiviteit	 van	 interventies	 is	 ingedeeld	 in	 een	 aantal	 niveaus.	
Zij	 stelden	 voor	 het	 begrip	 effectiviteit	 en	 het	 effectonderzoek	 te	 koppelen	 aan	 het	
ontwikkelingsstadium	waarin	een	interventie	verkeert.	Hiervoor	ontwikkelden	zij	de	
zogenaamde	‘effectladder’,	bestaande	uit	vijf	niveaus	(zie	ook	tabel	1.1).
]				Niveau	0:	werken	met	impliciete	kennis
]				Niveau	1:	goed	beschreven	interventies	(potentieel)
]				Niveau	2:	interventies	met	theoretische	bewijskracht	(veelbelovend)
]				Niveau	3:	interventies	met	voorlopige	bewijskracht	(doeltreffend)
]				Niveau	4:	interventies	met	causale	bewijskracht	zijn	bewezen	effectief	
							(werkzaam)
Op	niveau	0	is	er	sprake	van	een	impliciete	interventie	waarbij	de	praktijkuitvoerders	
instinctief	handelen	op	basis	van	ervaring.	Er	is	hierbij	geen	sprake	van	gedocumen-
teerde	richtlijnen,	wat	overeenstemming	over	de	werkwijze,	het	verkrijgen	van	resul-
taten	en	mogelijke	overdracht	ernstig	bemoeilijkt.	Bij	niveau	1	zijn	de	doelstellingen,	
randvoorwaarden	en	de	aard	en	 inhoud	van	de	 interventie	daarentegen	wel	nader	
omschreven.	Het	formuleren	van	een	goede	interventietheorie	maakt	een	interventie	
in	theorie	effectief	of	‘veelbelovend’	(niveau	2).	Niveau	1	en	niveau	2	laten	het	wat	
en	waarom	van	een	interventie	zien.	Het	daadwerkelijk	meten	van	de	interventie-
resultaten	vormt	de	kern	van	niveau	3	van	de	effectladder.	Gegevens	verkregen	op	
dit	niveau	leveren	de	eerste	indicaties	op	voor	de	effectiviteit	van	de	interventie.	Op	
niveau	4	van	de	effectladder	is	er	sprake	van	een	goed	omschreven,	theoretisch	on-
derbouwde	en	in	de	praktijk	wetenschappelijk	getoetste	aanpak	(NJi,	2011).	

Effectladder door Veerman en Van Yperen (2008)Tabel	1.1

Kwalificatieniveau  

Werkzaam	

Doeltreffend

Veelbelovend

Bewijskracht

Causaal

Indicatief

Theoretisch

4

3

2

Soorten onderzoek

Experimenteel	onderzoek	
Case-studies	(N=1)	

Quasi-experimenteel	onderzoek	
Veranderingstheoretisch	onderzoek	
Normgerelateerd	onderzoek

Veranderingsonderzoek	
Doelrealisatie-onderzoek	
Cliënttevredenheidsonderzoek
Meta-analyse
Literatuurstudie
Kennisontlokkend	onderzoek
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Soorten onderzoek

Descriptief	onderzoek	
Observationeelonderzoek	
Documentanalyse	
Interviews
_

Methodologische vraagstukken effectonderzoek
De	opzet	van	effectonderzoek	naar	interventieprogramma’s	zal	waarschijnlijk	altijd	
een	compromis	blijven	tussen	methodologische	onderzoekseisen	en	de	beperkingen	
die	de	praktijk	met	zich	meebrengt.	Een	ideaal	onderzoeksdesign,	bestaande	uit	een	
voormeting	en	meerdere	nametingen,	waarbij	onder	andere	de	participanten	random	
door	 een	onafhankelijke	onderzoeker	 aan	de	 condities	worden	 toegewezen	 (RCT;	
Randomized	Controlled	Trial)	is	in	de	praktijk	zelden	realiseerbaar	(Martens,	2010;	
Sipma,	1996;	Van	Loon	et	al.,	2011).
	
Onderzoekers	 doorlopen	 tijdens	 een	 effectevaluatie	 de	 volgende	 methodologische	
fasen	(Van	Loon	et	al.,	2011):	
]  Het	inventariseren	en	definiëren	van	begrippen	en	doelen.	
]  Het	komen	van	doelen	naar	criteria	en	hypothesen.	
]  Het	opstellen	van	meetinstrumenten.	
]  Het	opstellen	van	een(experimenteel)	onderzoeksdesign.
]  Het	verzamelen,	analyseren	en	interpreteren	van	de	verworven	data.			
Elke	fase	brengt	zijn	eigen	moeilijkheden	met	zich	mee.	De	eerste	moeilijkheid	(in-
ventariseren	en	definiëren	van	begrippen	en	doelen)	komt	mede	voort	uit	het	feit	dat	
interventieprogramma’s	 dikwijls	 ontstaan	 uit	 een	 intuïtief	 gedachtengoed,	 waarbij	
explicitering	van	theoretische	assumpties	over	bijvoorbeeld	de	aard	van	het	probleem,	
de	beste	manier	van	aanpak	en	de	natuurlijke	ontwikkeling	van	kinderen,	doorgaans	
ontbreken	(Van	Yperen	&	Veerman,	2008).	Daarbij	wordt	vaak	evenmin	de	daad-
werkelijke	 interventie	 (methode	 en	 implementatie)	 adequaat	 beschreven.	 Ook	 de	
concrete	 formulering	 van	 doelstellingen	 ontbreekt	 regelmatig,	 wat	 komt	 door	 de	
complexiteit	van	interventiecriteria.	Veel	interventies	richten	zich	op	het	voorkomen	
of	verminderen	van	gecompliceerde	situaties	of	gedragingen.	Deze	complexiteit	ver-
oorzaakt	tevens	het	tweede	methodologische	probleem,	namelijk	het	komen	van	doe-
len	naar	criteria	en	hypothesen.	De	derde	moeilijkheid,	de	instrumentatieproblemen,	
volgt	uit	het	gegeven	dat	er	niet	altijd	geschikte	instrumenten	voorhanden	zijn,	of	
dat	men	niet	altijd	goed	voor	ogen	heeft	wat	men	precies	wil	veranderen	en	wat	dus	
dient	te	worden	gemeten.	Het	opstellen	van	een	onderzoeksdesign	kan	op	problemen	
stuiten	wat	betreft	de	haalbaarheid	in	de	praktijk,	ethische	bezwaren	(is	het	verant-
woord	om	een	controlegroep	de	interventie	te	ontzeggen)	en	mogelijke	problemen	
met	 longitudinaal	 onderzoek.	 Het	 laatste	 struikelblok,	 het	 verzamelen,	 analyseren	
en	interpreteren	van	de	verworven	data,	ontstaat	grotendeels	door	de	vaak	complexe	
aard	 van	 interventieonderzoek;	 de	 praktische	 (school)setting	 waar	 het	 onderzoek	

Kwalificatieniveau  

Potentieel

Impliciet

Bewijskracht

Descriptief

_

1

0

1.2.3
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plaats	vindt	sluit	niet	goed	aan	bij	de	ideale	onderzoekssetting.	In	het	evaluatie-on-
derzoek	naar	het	wibo-lesprogramma	is	geprobeerd	bovenstaande	moeilijkheden	zo	
goed	mogelijk	op	te	lossen.	Per	deelstudie	zal	daar	waar	het	nodig	wordt	geacht,	in	de	
methode	worden	uitgelegd	hoe	met	de	methodologische	vraagstukken	is	omgegaan.

Weerbaarheid in het BasisOnderwijs (wibo) 
Het	wibo-lesprogramma	is	een	universele	interventie	-	geschikt	voor	de	gehele	popu-
latie	-	waarbij	het	accent	ligt	op	de	primaire	preventie:	het	programma	probeert	in-
vloed	uit	te	oefenen	voordat	problemen	ontstaan,	of	eventueel	escaleren.	Het	wibo-
lesprogramma	heeft	 als	doelstelling	de	weerbaarheid	 te	 vergroten	van	kinderen	 in	
groep	7	en	8	van	het	basisonderwijs.

Theoretische achtergrond wibo-lesprogramma
De	 inhoud	en	benadering	van	het	wibo-lesprogramma	 sluiten	 aan	bij	het	Social-
cognitive Information Processing (sip)	model	van	Dodge,	Crick	en	collega’s	(zie	o.a.	
Crick	&	Dodge,	1994;	Crick	&	Dodge,	1996;	Crick	&	Ladd,	1990;	Dodge	&	Coie,	
1987).	Dit	model	wordt	vaak	gebruikt	als	theoretisch	kader	van	waaruit	(agressief )	
gedrag	van	kinderen	wordt	onderzocht	(zie	o.a.	Gifford-Smith	&	Rabiner,	2004;	Van	
Nieuwenhuizen	et	al.,	2006;	Visser,	2011).	
	
Het	sip-model	brengt	een	aantal	theoretisch	en	empirisch	gefundeerde	leerprincipes	
samen	die	voor	veel	preventieprogramma’s	de	basis	vormen.	Het	model	bestaat	uit	
zes	stappen,	waarin	de	verwerking	van	sociale	informatie	stap	voor	stap	uiteen	wordt	
gezet.	De	stappen	zijn	niet-lineair	van	aard.	Hierdoor	kunnen	de	verschillende	pro-
cessen,	al	dan	niet	bewust,	tegelijk	plaatsvinden.	De	eerste	stap	beschrijft	het	binnen-
komen	van	(sociale)	informatie,	waarna	deze	in	stap	twee	wordt	geïnterpreteerd.	De	
manier	waarop	de	binnengekomen	informatie	wordt	verwerkt	en	uitgelegd,	hangt	af	
van	datgene	wat	het	kind	in	eerdere	omstandigheden	heeft	meegemaakt	en	opgesla-
gen.	In	stap	drie,	na	de	beoordeling	van	de	situatie,	wordt	het	doel	dat	het	kind	wil	
bereiken	vastgesteld.	Wil	het	kind	wraak	nemen,	of	wil	het	de	situatie	juist	uit	de	
weg	gaan?	In	stap	vier	wordt	kennis	uit	het	geheugen	opgehaald	met	betrekking	tot	
eerdere	gedragingen	en	situaties.	Is	de	situatie	geheel	nieuw	voor	het	kind,	dan	zal	het	
misschien	nieuwe	mogelijke	handelwijzen	of	 strategieën	moeten	 construeren.	Tij-
dens	de	vijfde	stap	worden	deze	reacties	onder	de	loep	genomen	en	worden	de	voors	
en	tegens	van	de	mogelijke	handelwijzen	of	strategieën	tegen	elkaar	afgewogen.	Niet	
alleen	de	haalbaarheid	maar	ook	de	eventuele	uitwerking	van	de	gedragingen	worden	
overdacht.	Uiteindelijk	zullen	de	gedragingen	die	gericht	zijn	op	het	bereiken	van	
het	in	stap	drie	opgestelde	doel,	met	de	(verwachte)	meest	positieve	uitkomst	wor-
den	geselecteerd.	In	de	laatste,	zesde	stap,	wordt	het	gekozen	gedrag	door	het	kind	
uitgevoerd	(Crick	&	Dodge,	1994).	Samengevat	krijgen,	binnen	het	sip-model,	de	
kennis	van	het	kind,	emoties,	onderlinge	relaties	en	de	daadwerkelijk	sociale	ervaring	
een	centrale	rol	toebedeeld.	Gedurende	twaalf	weken	gaat	het	wibo-lesprogramma	
in	op	de	zes	stappen	van	het	sip-model.	Hierbij	spelen	onderwerpen	als	het	leren	uit	
ervaring,	het	(h)erkennen	van	eigen	en	andermans	gevoelens	en	emoties,	adequaat
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omgaan	met	machtsverhoudingen	en	het	bewust	worden	van	eigen	mogelijkheden	
en	beperkingen,	een	centrale	rol.
	
Verder	benadrukt	het	wibo-lesprogramma	een	positieve	insteek	waarbij	de	kinderen	
wordt	geleerd	vertrouwen	te	hebben	in	eigen	competenties.	Kinderen	moeten	over-
tuigd	zijn	dat	ze	door	eigen	gedrag	een	bepaald	doel	kunnen	behalen,	anders	gezegd,	
ze	moeten	vertrouwen	hebben	 in	 eigen	kunnen	 (door	Bandura,	1997,	 self-efficacy	
genoemd).	
	
Het	wibo-lesprogramma	kent	een	genderspecifieke	aanpak:	jongens	en	meisjes	krij-
gen	-	gedeeltelijk	-	apart	les.	Deze	genderspecifieke	lessen	worden	verzorgd	door	een	
preventiemedewerker	 van	 hetzelfde	 geslacht	 als	 de	 kinderen.	 De	 preventiewerkers	
zijn	gedurende	anderhalf	 jaar	uitvoerig	getraind	en	fungeren	als	rolmodel	voor	de	
kinderen	(Bandura,	1978;	Visser,	2011).	
	
Wibo	is	geïntegreerd	in	het	normale	lesprogramma,	waardoor	de	wibo-lessen	niet	
worden	 losgekoppeld	 van	 het	 dagelijkse	 schoolprogramma.	 De	 groepsleerkracht	
speelt	hierbij	een	grote	rol.	De	groepsleerkracht	verzorgt	aan	de	hand	van	een	uitge-
breide	handleiding	twaalf	van	de	in	totaal	twintig	wibo-lessen.	Na	de	genderspeci-
fieke	lessen	van	de	preventiewerkers	komen	de	twee	groepen	in	het	klaslokaal	weer	
bijeen	en	wordt	er	samen	met	de	leerkracht	nagepraat.	Door	de	nauwe	betrokken-
heid	van	de	leerkracht	blijft	weerbaarheid	hopelijk	een	belangrijk	aandachtspunt	in	
de	klas,	ook	nadat	de	wibo-lessen	zijn	afgerond2	(zie	Visser,	Kunnen	&	Van	Geert,	
2010	over	de	rol	van	betrokkenheid	van	de	leerkracht	voor	de	bestendiging	van	in-
terventie	effecten).

Doelstelling wibo-lesprogramma
Het	wibo-lesprogramma	heeft	als	doelstelling	de	weerbaarheid	te	vergroten	van	kin-
deren	in	groep	7	en	8	van	het	basisonderwijs,	zodat	wordt	voorkomen	dat	zij	slacht-
offer	worden	van	machtsmisbruik	en	grensoverschrijdend	gedrag	-	zowel	door	leef-
tijdsgenoten	als	door	volwassenen	-	of	dat	zij	zichzelf	hieraan	schuldig	maken	(Bloem	
&	Moget,	2005).	Enerzijds	wordt	in	het	programma	aandacht	besteed	aan	mentale	
weerbaarheid,	waarbij	de	leerlingen	wordt	geleerd	op	te	komen	voor	zichzelf	door	te	
werken	aan	een	positief	zelfbeeld,	wilskracht,	en	doorzettingsvermogen.	Anderzijds	
leren	kinderen	zich	in	te	leven	in	de	gevoelens	van	anderen,	de	grenzen	van	anderen	
te	onderkennen	en	te	respecteren	en	weerstand	te	bieden	aan	negatieve	groepsdruk.	
Tijdens	de	lessen	ligt	de	nadruk	op	de	integratie	van	mentale	en	fysieke	weerbaarheid.

Inhoud van het wibo-lesprogramma
Volgens	wibo	veronderstelt	weerbaarheid	een	viertal	competenties,	gekoppeld	aan	

Daarbij	hebben	de	 leerkrachtlessen	nog	één	voordeel:	door	de	 inbedding	van	het	programma	 in	
het	reguliere	onderwijsprogramma	kunnen	de	kosten	van	het	wibo-lesprogramma	worden	beperkt.	

2	|

1.3.2

1.3.3

22



verschillende	leerdoelen	(voor	een	uitgebreid	overzicht	van	de	wibo-leerdoelen	zie	
tabel	2.1)

Wibo	gaat	uit	van	didactische	principes	zoals	ervaringsleren,	intuïtief	leren	en	leren	
door	discussie,	 reflectie	en	 interactie.	De	 leerlingen	krijgen	tijdens	de	wibo-lessen	
een	 breed	 scala	 aan	 situaties	 voorgelegd	 die	 uitgebreid	 worden	 bediscussieerd	 en	
nagespeeld.	Onderwerpen	variëren	van	‘een	keer	niet	willen	spelen	met	een	goede	
vriend’	 tot	 het	 ‘ongepast	 moeten	 aanraken	 van	 een	 vage	 bekende’.	 Ieder	 leerdoel	
komt	 tijdens	 het	 wibo-lesprogramma	 verscheidende	 keren	 aan	 bod.	 De	 kinderen	
praten	over	wat	ze	vinden,	wat	ze	zouden	voelen	en	op	wat	voor	manieren	ze	kunnen	
handelen	in	een	dergelijke	situatie.	Verder	wordt	er	tijdens	de	lessen	besproken	of	de	
oplossing	haalbaar	is	of	niet	en	wat	voor	impact	de	gekozen	reactie	zou	veroorzaken	
bij	 zowel	de	persoon	 in	kwestie	als	bij	eventuele	omstanders.	Zo	zal	het	 in	elkaar	
schoppen	van	de	klasgenoot	die	net	onhandig	op	jouw	voet	is	gaan	staan,	naar	alle	
waarschijnlijkheid	bij	de	overige	klasgenoten	geen	positieve	reactie	opwekken,	maar	
eerder	afschuw	en	ongeloof.	Dat	de	in	elkaar	geschopte	leerling	het	niet	meer	in	zijn	
hoofd	zal	halen	ooit	nog	in	de	buurt	van	jouw	voeten	te	komen	is	dan	wel	een	posi-
tief	effect,	maar	weegt	waarschijnlijk	niet	op	tegen	de	terechte	afkeer	van	de	anderen.	

Overzicht wibo-competenties en wibo-leerdoelen. 

]

]

]

]

Fysieke competentie.	Tijdens	de	les	leren	de	kinderen	verschillende	verdedigings-	
en	bevrijdingstechnieken.	 Hierdoor	 zijn	 de	 kinderen	 in	 staat	 zich	 lichamelijk	
te	 weren	 in	 een	 onveilige	 situatie.	 Gedurende	 de	 cursus	 wordt	 veel	 aandacht	
besteed	aan	het	verschil	tussen	onveilige	en	veilige	situaties.
Sociale competentie.	 Hieronder	 vallen	 onder	 andere	 sociale	 vaardigheden	 zoals	
naar	 een	 ander	 luisteren	 en	hulp	bieden,	of	 juist	 zelf	 om	hulp	vragen	 als	dat	
nodig	 is.	Ook	valt	onder	de	 sociale	 competentie	het	bewustzijn	 van	de	 eigen	
grenzen	en	het	vermogen	deze	duidelijk	aan	te	geven.	
Emotionele competentie.	Dit	houdt	in	dat	kinderen	hun	eigen	gevoelens	en	die	
van	anderen	kunnen	aanvoelen	en	verwoorden.	Tevens	leren	de	kinderen	hoe	ze	
kunnen	omgaan	met	emotioneel	beladen	situaties.
Cognitieve competentie.	Hieronder	valt	alle	kennis	die	de	kinderen	hebben	met	
betrekking	tot	weerbaarheid.	Ze	weten	wat	weerbaarheid	is	en	zij	kunnen	hun	
eigen	sterke	en	zwakke	kanten	op	het	gebied	van	weerbaarheid	benoemen.	Ver-
der	kunnen	ze	hun	sociale	netwerk	beschrijven;	ze	weten	aan	wie	ze	hulp	kunnen	
vragen	in	moeilijke	en	stressvolle	situaties	(bijvoorbeeld	aan	hun	ouders	of	de	
leerkracht	op	school,	maar	ook	aan	instanties	als	de	kindertelefoon).

Competentie

Fysieke	
competentie

wibo -Leerdoel

				Kinderen	kunnen:
1.	verschillende	afweer-	en	ontwijkingtechnieken	toepassen	
2.	verschillende	stoot-,	slag-	en	traptechnieken	toepassen	
3.	verschillende	bevrijdingstechnieken	toepassen
4.	hun	eigen	fysieke	mogelijkheden	en	onmogelijkheden		benoemen	
5.	actief	gebruik	maken	van	ademkracht
6.	kracht	inzetten	vanuit	hun	basis
7.	de	principes	van	gronden	en	centreren	toepassen

Tabel	1.2
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Competentie

Sociaal-
emotionele	
competentie	*

Cognitieve	
competentie

  wibo -Leerdoel

						Kinderen	kunnen:
		1.	zich	verplaatsen	in	het	standpunt	van	de	ander	
		2.	hun	gevoelens	en	emoties	verwoorden	 	
		3.	hulp	vragen	en	bieden	
		4.	hun	eigen	grenzen	voelen,	stellen	en	verdedigen
		5.	adequaat	omgaan	met	machtsverhoudingen
		6.	lichaamstaal	toepassen	en	interpreteren
		7.	confrontatieregels	toepassen
		8.	hun	eigen	gevoelens	en	emoties	en	die	van	een	ander	herkennen
		9.	omgaan	met	eigen	en	andermans	gevoelens	en	emoties
10.	omgaan	met	emotioneel	beladen	situaties

						Kinderen	kunnen:
		1.	benoemen	wat	weerbaarheid	is	 	 	
		2.	benoemen	wat	weerbaarheid	voor	hen	betekent		
		3.	sterke	en	minder	sterke	kanten	in	dit	kader	benoemen	
		4.	persoonlijke	leerdoelen	formuleren
		5.	hun	sociale	netwerk	benoemen
		6.	belangrijke	jeugdhulpverlenende	instanties	noemen	
	

Tijdens	de	wibo-lessen	van	de	preventiewerker	leren	de	kinderen	ook	verschillende	
verdedigings-	en	bevrijdingstechnieken	toepassen.	Hiermee	wordt	getracht	de	kinde-
ren	in	staat	te	stellen	zich	lichamelijk	te	weren.	Echter,	deze	technieken	mogen	lang	
niet	altijd	worden	gebruikt.	De	kinderen	leren	tijdens	de	lessen	dat	ze	deze	specifieke	
wibo-technieken	alleen	mogen	 toepassen	 in	 een	 zogenaamde	onveilige	 situatie.	 In	
een	veilige	situatie	leren	de	kinderen	‘actief ’	gebruik	te	maken	van	hun	ademkracht	
en	leren	ze	de	principes	van	‘gronden’	en	‘centreren’	(stevig	staan	en	zekerheid	uit-
stralen).	Gedurende	de	cursus	wordt	dan	ook	veel	aandacht	besteed	aan	het	verschil	
tussen	onveilige	en	veilige	situaties	(zie	box	1.1).

De termen veilig, onveilig en extreme situaties

Tijdens	het	wibo-lesprogramma	leren	de	kinderen	het	verschil	tussen	veilige	en	onveilige	
situaties.	 Dit	 onderscheid	 brengt	 echter	 de	 volgende	 moeilijkheid	 met	 zich	 mee:	 wat	
door	 het	 ene	 kind	 als	 ‘veilig’	 wordt	 ervaren,	 ervaart	 een	 ander	 kind	 misschien	 als	
‘onveilig’.	Bijvoorbeeld,	voor	veel	kinderen	zal	‘thuis’	als	veilig	worden	beschouwd.	Door	
verschillende	oorzaken	kan	de	thuissituatie	echter	voor	sommige	kinderen	juist	voor	veel	
stress	zorgen.	In	een	groot	onderzoek	als	dit	kan	er	met	deze	verschillende	gevoelens	of	
interpretaties	moeilijk	rekening	worden	gehouden.	Daarom	wordt	het	onderscheid	in	dit	
onderzoek	als	volgt	gemaakt:
]  Veilige	situatie:	situatie	waarin	het	kind	de	hulp	kan	inroepen	van	een	volwassen
					persoon	(bijvoorbeeld	thuis	of	op	school).
]  Onveilige	situatie:	situatie	waarin	het	kind	geen	hulp	kan	inroepen	van	een	volwassen
					persoon	(bijvoorbeeld	in	een	verlaten	park	of	na	schooltijd	op	het	schoolplein).	
Verder	is	er	in	dit	onderzoek	bij	de	scenariovragenlijst	(zie	hoofdstuk	3)	gebruik	gemaakt	
van	extreme	situaties.	Met	extreme	situaties	worden	 situaties	bedoeld	die	de	kinderen
niet	 vaak	 mee	 zullen	 maken.	 Er	 is	 voor	 de	 extreme	 situaties	 gekozen	 omdat	 de	
weerbaarheid	van	een	kind	vooral	naar	voren	komt	in	situaties	die	door	het	kind	in	kwestie

Box	1.1

De	sociale	en	emotionele	competentie	zijn	vanwege	de	grote	overlap	bij	elkaar	genomen.*|
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als	bedreigend	of	stresserend	worden	ervaren.	Maar	wat	voor	het	ene	kind	stresserend	
is,	is	dat	voor	een	ander	kind	misschien	helemaal	niet.	Om	er	zeker	van	te	zijn	dat	de	
kinderen	de	gebruikte	voorbeelden	als	stresserend	ervoeren,	zijn	de	scenario-situaties	in	
het	extreme	doorgetrokken.

Hoe ziet het lesprogramma eruit?
In	totaal	duurt	het	wibo-lesprogramma	twaalf	weken.	Het	programma	bestaat	uit	
twaalf	(klassikale)	lessen	van	de	groepsleerkracht	en	zeven	(genderspecifieke)	lessen	
van	twee	preventiewerkers.	De	laatste	les	is	een	afsluitende	gezamenlijke	examenles	
(zie	figuur	1.1	voor	de	schematische	opbouw	van	het	wibo-lesprogramma).	

Overzicht van het wibo-lesprogramma

De	thema’s	kindermishandeling,	pesten	en	groepsdruk	lopen	als	een	rode	draad	door	
het	 lesprogramma	heen.	Gedurende	de	 twaalf	weken	besteedt	de	groepsleerkracht	
in	de	klas	aandacht	aan	weerbaarheid.	Hiervoor	is	een	speciale	handleiding	ontwik-
keld,	inclusief	lessuggesties.	De	groepsleerkracht	verzorgt	vier	voorbereidende	lessen,	
waarin	 een	 eerste	 kennismaking	 met	 zelfbescherming,	 veiligheid	 en	 weerbaarheid	
centraal	staan.	De	kinderen	stellen	voor	zichzelf	leerdoelen	op.	In	de	daaropvolgende	
weken	lopen	de	lessen	van	de	groepsleerkracht	parallel	aan	de	zeven	lessen	van	de	
wibo-preventiewerker.	In	de	lessen	van	de	groepsleerkracht	worden	de	onderwerpen	
van	de	preventiewerker	voorbesproken.	Er	wordt	ingegaan	op	de	vraag	welke	ervarin-
gen	de	leerlingen	hebben	met	een	bepaald	onderwerp,	of	welke	oplossingen	ze	kun-
nen	bedenken	voor	bepaalde	problemen.	In	het	programma	van	de	preventiewerker	
staan	groepsgesprekken,	fysieke	oefeningen	in	zelfverdediging	en	rollenspelen	cen-	
traal.	De	kinderen	leren	machtsmisbruik	herkennen	en	hun	handelingsvaardigheden
in	onveilige	of	ongewenste	situaties	te	vergroten.	Ook	leren	ze	om	hulp	vragen	en	
hulp	te	bieden.	Na	het	lesuur	onder	begeleiding	van	de	preventiewerker	komen	de	
kinderen	weer	bij	elkaar	en	worden	de	genderspecifieke	lessen	klassikaal	nabespro-

Figuur	1.1

                       01       02      	03       04        05       06      	07      	08       09       10        11      12WEEK

Introductie	weerbaarheid
Sterk	staan,	gronden	en	centreren
Grenzen
Lichaamstaal
Zelfverdediging
Hulp	vragen	en	bieden
Vertrouwen	in	jezelf	en	een	ander
Examenles

1	t/m	5							
6						
7							
8	
9

10
11
12
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ken.	Naast	de	wibo-lessen	maken	de	kinderen	in	de	klas	of	thuis	opdrachten	uit	het	
bijbehorende	wibo-werkboek.	De	laatste	weken	wordt	gewerkt	aan	het	schrijven	van	
een	krant	en	wordt	-	wanneer	de	school	daarvoor	kiest	-	de	 ‘projectdag	weerbaar-
heid’	voorbereid.	De	projectdag	kan	worden	gekoppeld	aan	een	examen.	De	groep	
kan	eventueel	ouders	en	andere	groepen	van	de	school	hiervoor	uitnodigen.	Aan	de	
hand	van	werkstukken,	posterpresentaties,	 een	 informatiemarkt,	demonstraties	 en	
toneelstukjes	laten	de	kinderen	de	anderen	zien	waar	ze	de	afgelopen	drie	maanden	
aan	hebben	gewerkt.

Samenwerking preventiewerker en groepsleerkracht
Voor	het	welslagen	van	wibo	is	een	goede	samenwerking	tussen	de	preventiewerker	
en	 de	 groepsleerkracht	 van	 essentieel	 belang.	 Wibo	 gaat	 uit	 van	 de	 veronderstel-
ling	dat	preventie	die	zich	alleen	op	kinderen	richt	te	weinig	effect	sorteert	(Visser,	
2011).	Ook	de	betrokkenheid	van	opvoeders	is	van	wezenlijk	belang,	vandaar	dat	de	
aanwezigheid	en	inbreng	van	de	eigen	leerkracht	bij	de	lessen	essentieel	is,	evenals	
de	betrokkenheid	van	de	ouders.	Aan	het	wibo-lesprogramma	gaan	een	ouderavond,	
teambespreking	en	een	bijeenkomst	met	de	groepsleerkracht	vooraf.	Om	de	samen-
werking	te	optimaliseren	bespreken	de	groepsleerkracht	en	preventiewerker	wat	er	in	
de	klas	speelt	en	hoe	ze	daar	in	de	lessen	aandacht	aan	kunnen	besteden.	De	veron-
derstelling	is	dat	de	lessen	van	de	preventiewerker	veel	invloed	kunnen	hebben	op	de	
kinderen.	Daarom	is	het	belangrijk	dat	de	leerkracht	goed	op	de	hoogte	is	van	wat	
er	tijdens	deze	lessen	gebeurt.	Soms	zijn	er	zaken	waarmee	de	groepsleerkracht	in	de	
klas	door	kan	of	zelfs	moet	gaan.	Andersom	kan	het	ook	zijn	dat	de	groepsleerkracht	
aan	de	preventiewerker	vraagt	rekening	te	houden	met	wat	er	in	de	afgelopen	week	
binnen	de	groep	is	gebeurd.	Ook	tijdens	de	lessen	van	de	preventiewerker	speelt	de	
groepsleerkracht	een	rol:	als	observator	en	assistent.	Tijdens	de	genderspecifieke	les-
sen	bepaalt	de	preventiewerker	de	lesstof	en	houdt	orde.	Van	de	leerkracht	wordt	ver-
wacht	dat	hij	3	tijdens	de	les	actief	aanwezig	is.	Dit	wil	zeggen	dat	de	groepsleerkracht	
meedoet	met	de	les	en	deze	positief	probeert	te	beïnvloeden	door	onder	andere	eigen	
ervaringen	te	vertellen	en	vragen	te	stellen.

Overzicht inhoud dissertatie
Voor	 de	 evaluatie	 van	 het	 wibo-lesprogramma	 is	 gebruik	 gemaakt	 van	 een	 zoge-
naamde	multidimensionele	aanpak.	Deze	bestaat	uit	drie	verschillende	onderdelen:	
een	 vragenlijststudie,	 een	 dagboekstudie	 en	 een	 observatiestudie.	 In	 deze	 dissertatie	
worden	de	uitkomsten	van	de	wibo-evaluatie	per	deelstudie	besproken.	

Voordat	de	studies	één	voor	één	per	hoofdstuk	worden	besproken,	geeft	hoofdstuk	
2	een	uiteenzetting	van	het	 theoretisch	kader	dat	 ten	grondslag	 ligt	aan	de	wibo-
evaluatie.	In	dit	hoofdstuk	worden	de	vier	essentiële	kernbegrippen	nader	uitgelegd;	

Ter	wille	van	eenvoud	en	leesbaarheid	van	de	tekst	zal	in	deze	dissertatie	het	mannelijk	persoonlijk	
voornaamwoord	gebruikt	worden	daar	waar	de	persoon	in	kwestie	zowel	mannelijk	als	vrouwelijk	
kan	zijn.
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antisociaal gedrag, stress, coping,	en	het	overkoepelende	begrip	weerbaarheid.	Hierna	
komt	een	overzicht	van	het	aanbod	aan	bestaande	preventieprogramma’s.	Aanslui-
tend	worden	de	methodische	voorwaarden	voor	 effectiviteit	 van	het	wibo-lespro-
gramma	besproken.	Hoofdstuk	2	sluit	af	met	een	taxonomie	waarin	de	mogelijke	
vormen	van	evaluatie	in	een	systematisch	kader	worden	besproken	en	waarin	de	drie	
verschillende	evaluatiestudies	worden	ondergebracht.	

Hoofdstuk	3	beschrijft	het	vragenlijstonderzoek	waarbij	met	behulp	van	verschillen-
de	vragenlijsten	is	nagegaan	of	de	kinderen	na	het	volgen	van	het	wibo-lesprogram-
ma	vooruit	zijn	gegaan	op	de	wibo-competenties	en	de	daarbij	horende	wibo-leer-
doelen.	De	weerbaarheid	van	de	kinderen	werd	onderzocht	vanuit	drie	verschillende	
perspectieven:	leerkrachten,	ouders	en	kinderen.

In	hoofdstukken	4	en	5	wordt	de	mogelijke	uitwerking	van	het	wibo-lesprogramma	
op	de	dagelijkse	weerbaarheid	beschreven.	Beide	studies	proberen	aan	de	ene	kant	
inzichtelijk	te	maken	hoe	antisociaal	gedrag	en	copinggedrag	zich	gedurende	het	jaar	
ontwikkelt.	Aan	de	andere	kant	laten	ze	zien	of	kinderen	adequate	reacties	vertonen	
op	vervelend	of	storend	gedrag.	Hoofdstuk	4	doet	dit	aan	de	hand	van	zogenaamde	
dagboeken.	In	hoofdstuk	5	wordt	de	observatiestudie	beschreven.	In	dit	onderzoek	
ligt,	naast	de	algemene	vraag	of	wibo	werkt	 als	het	 feitelijk	geobserveerde	gedrag	
als	 effectcriterium	 wordt	 genomen,	 de	 nadruk	 op	 een	 algemene	 beschrijving	 van	
antisociaal	gedrag	en	copinggedrag	in	de	klas	en	dan	met	name	het	verloop	van	de	
interacties	tussen	kinderen.	

Hoofdstuk	6	sluit	af	met	een	algemene	conclusie	en	discussie	over	het	wibo-evalua-
tie-onderzoek	.









Inleiding en kernbegrippen
Ieder	kind	gaat	op	zijn	eigen	manier	om	met	antisociale	situaties,	zoals	gepest	worden	
of	een	klap	krijgen	van	een	ander	kind;	de	één	trekt	het	zich	meer	aan	dan	de	ander.	
Het	ene	kind	kropt	alles	op	of	begint	meteen	te	huilen,	een	ander	reageert	zich	een-
voudigweg	af	door	tegen	iets	of	iemand	aan	te	schoppen.	Weer	een	ander	kind	haalt	
achteloos	de	schouders	op	en	loopt	rustig	weg	van	de	hele	situatie.	

Antisociale	 interacties	kunnen	 stress	oproepen	bij	het	 slachtoffer.	De	verschillende	
manieren	 waarop	 wordt	 omgegaan	 met	 deze	 stress	 worden	 samengevat	 onder	 de	
term	coping.	De	term	weerbaarheid	verwijst	naar	de	capaciteit	om	adaptief	coping-
gedrag	te	vertonen	in	een	stressvolle	situatie.

Dit	hoofdstuk	begint	met	het	inventariseren	en	definiëren	van	vier	essentiële	kernbe-
grippen4;	antisociaal gedrag	(waaronder	agressie	en	pesten),	stress, coping,	en	weerbaar-
heid.	Daarbij	zal	de	relatie	tussen	deze	begrippen	nader	worden	toegelicht.	Tevens	
wordt	in	het	kort	de	prevalentie	van	en	onderzoek	naar	antisociaal	gedrag	besproken.	
Vervolgens	komen	diverse	preventieprogramma’s	aanbod.	Deze	preventieprogram-
ma’s	kunnen	qua	centrale	thema’s	van	elkaar	verschillen,	maar	hebben	als	‘concrete’	
leerdoelen	zowel	het	antisociaal	gedrag,	in	welke	hoedanigheid	dan	ook,	te	vermin-
deren	als	de	weerbaarheid	van	kinderen	te	vergroten.	Als	laatste	wordt	een	algemene	
taxonomie	 voor	 interventiestudies	naar	 gedragsverandering	gepresenteerd.	Binnen	
dit	vierdimensionele	onderzoeksmodel	zijn	de	drie	gerapporteerde	evaluatiestudies	
ingebed.	

Antisociaal gedrag
Definities antisociaal gedrag, proactieve agressie, pesten en kindermishandeling
Negatieve	 gebeurtenissen	 die	 in	 een	 schoolsituatie	 ontstaan,	 bestaan	 vaak	 uit	 een	
aaneenschakeling	van	antisociale	gedragingen,	zoals	kinderen	die	elkaar	in	de	haren	
vliegen,	elkaar	uitlachen	of	achter	elkaars	rug	om	roddelen.	

Antisociaal	gedrag,	agressie	en	pesten	zijn	termen	die	in	het	dagelijks	leven	dikwijls	
door	elkaar	worden	gebruikt.	In	wetenschappelijk	onderzoek	verwijst	antisociaal	ge-
drag	in	het	algemeen	naar	een	breed	scala	van	gedragingen	die	tegen	de	sociale	nor-
men	ingaan.	Met	deze	benadering	van	het	begrip	wordt	erkend	dat	de	definiëring	
van	antisociaal	gedrag	mede	normatief	bepaald	is	en	de	invulling	ervan	gebonden	is	
aan	context	(Van	Overveld	&	Louwe,	2005).	Antisociaal	gedrag	kan	gezien	worden	
als	tegenhanger	van	prosociaal	gedrag.	Prosociaal	gedrag	kan	worden	omschreven	als	
vrijwillig	gedrag	dat	bijdraagt	aan	het	welbevinden	van	anderen.	Prosociaal	gedrag	
heeft	als	doel	een	ander	voordeel	te	leveren	(zie	onder	andere	Eisenberg	&	Ota	Wang,	
2003).	Vormen	van	prosociaal	gedrag	zijn	bijvoorbeeld;	mensen	helpen,	bemoedigen,

2.1

Hiermee	stuiten	we	op	de	eerste	methodologische	fase	‘inventariseren	en	definiëren	van	begrippen	
en	doelen’	(omschreven	in	hfst	1.).
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troosten	of	samen	iets	delen.	Antisociaal	gedrag	varieert	van	relatief	onschuldig	op-
positioneel	wangedrag	tot	de	meest	gewelddadige	delinquente	gedragingen	(Cavell,	
Hymel,	Malcolm	&	Seay,	2007;	Tolan,	Guerra	&	Kendall,	1995).	In	de	literatuur	
wordt	antisociaal	gedrag	vaak	onderscheiden	in	vijf	algemene	hoofdklassen	(zie	o.a.	
Kristensen	&	Smith,	2003):	
]  Fysiek	antisociaal	gedrag:	kind	slaat,	schopt	duwt,	etc.
]  Verbaal	antisociaal	gedrag:	kind	scheldt,	beledigt	of	maakt	iemand	belachelijk.
]  Materieel	antisociaal	gedrag:	spullen	worden	kapot	of	kwijt	gemaakt;	
					eigendommen	worden	opgeëist.
]  Sociaal	of	relationeel	antisociaal	gedrag	(direct):	kind	sluit	een	ander	kind	buiten
					of	negeert	het.
]  Sociaal	of	relationeel	antisociaal	gedrag	(indirect):	roddelen	of	lelijke	dingen	over	
					iemand	zeggen.
Belangrijk	 is	 op	 te	 merken	 dat	 antisociaal	 gedrag	 kan	 voorkomen	 zonder	 dat	 er	
moedwillig	iemand	wordt	benadeeld,	gekwetst	en/of	fysiek	wordt	beschadigd;	bij-
voorbeeld	een	kind	gooit	tijdens	het	spelen	per	ongeluk	een	ander	kind	op	de	grond.	
Als	er	daarentegen	wel	opzet	in	het	spel	is	spreekt	men	van	agressief	gedrag.	Tenslotte	
hoeft	antisociaal	gedrag	niet	gericht	te	zijn	op	een	persoon.	Graffiti,	zwart	rijden	en	
soms	zelfs	roken	worden	in	de	literatuur	als	antisociaal	gedrag	bestempeld.

Agressief	gedrag	vormt	een	subcategorie	van	antisociaal	gedrag	en	kan	worden	om-
schreven	 als	 ‘elke	handeling	waarbij	 één	of	meerdere	personen	 iemand	met	opzet	
schade	proberen	aan	 te	brengen’	 (Samivalli	&	Peets,	2009).	Traditioneel	wordt	er	
een	onderscheid	gemaakt	tussen	de	zogenaamde	openlijke	versus	gesloten	of	geheime	
agressie.	Onder	openlijke	agressie	vallen	zowel	fysieke	(slaan,	schoppen	etc.)	als	ver-
bale	(b.v.	schelden	of	vloeken)	agressieve	gedragingen.	Bij	geheime	agressie	kan	men	
bijvoorbeeld	denken	aan	roddelen.	Echter,	deze	indeling	kan	misleidend	zijn.	Im-
mers,	ook	verbale	agressie	zoals	een	sarcastische	grap	of	compliment	kan	als	indirecte	
agressie	worden	gezien.	Daarnaast	kan	geheime	relationele	agressie	ook	direct	zijn,	
zoals	het	buitensluiten	van	een	persoon	(Crick,	Murray-Close,	Marks	&	Mohajeri-
Nelson,	2009).

Een	tweede	in	de	literatuur	gemaakt	onderscheid	is	dat	tussen	proactieve	of	instru-
mentale	agressie	versus	reactieve	of	vijandelijke	agressie.	Bij	de	laatste	is	het	agressieve	
gedrag	een	reactie	op	een	bedreigende	of	provocerende	situatie,	dit	in	tegenstelling	
tot	proactief	 agressief	 gedrag	dat	doelbewust	wordt	uitgevoerd	om	het	 slachtoffer	
schade	toe	te	brengen	zonder	dat	er	sprake	is	van	een	directe	aanleiding5	(Fontaine,	
2007;	Raine	et	al.,	2006).	Pesten	gebeurt	ook	moedwillig	zonder	duidelijke	provo-
catie	 en	 kan	 hierdoor	 worden	 geschaard	 onder	 de	 subcategorie	 proactief	 agressief	
gedrag.	Volgens	Olweus	-	een	autoriteit	op	het	gebied	van	pestonderzoek	-	kan	men	

Het	schade	toebrengen	aan	het	slachtoffer	kan	ook	op	een	indirecte	manier.	Denk	hierbij	aan	jeugd-
criminaliteit	zoals	aan	stelen,	inbraak	of	vandalisme.
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alleen	van	pesten	spreken	als	een	bepaald	persoon	herhaaldelijk	en	langdurig	bloot
staat	aan	negatieve	handelingen	waarbij	één	of	meerdere	personen	diegene	met	opzet	
schade	proberen	te	berokkenen	(Olweus,	1986).	Daarbij	komt	dat	Olweus	alleen	van	
pesten	spreekt	als	er	sprake	is	van	een	ongelijke machtsverhouding.	Olweus’	definitie	
van	pesten	wordt	in	veel	pestonderzoek	als	uitgangspunt	genomen	(zie	o.a	Salmivalli	
&	Peets,	2009).

Samengevat	kunnen	we	stellen	dat	proactieve	agressie	een	subtype	is	van	antisociaal	
gedrag.	Pesten	is	op	zijn	beurt	weer	een	subcategorie	van	proactief	agressief	gedrag	
-	zie	figuur	2.1.
	

Systematisch overzicht termen antisociaal gedrag, proactieve agressie en pesten 

De	vijf	hoofdklassen	van	antisociaal	gedrag	kunnen	zowel	onder	proactief	agressief	
gedrag	 als	 pestgedrag	worden	 geschaard,	mits	 er	 opzet	 (proactief	 agressief	 gedrag/
pestgedrag),	herhaling	(pesten)	en	ongelijke machtsverhoudingen	(pesten)	in	het	spel	
zijn.	

Bovenstaande	 begripsomschrijving	 van	 antisociaal	 gedrag	 is	 van	 toepassing	 wan-
neer	 zowel	 de	 dader	 als	 het	 slachtoffer	 min	 of	 meer	 in	 dezelfde	 leeftijdscategorie	
vallen.	Is	de	dader	daarentegen	aanzienlijk	ouder	dan	het	slachtoffer,	dan	kan	men	
in	bepaalde	 (extreme)	 situaties	 spreken	van	kindermishandeling	of	 verwaarlozing.	
Ofschoon	deze	dissertatie	zich	voornamelijk	richt	op	de	algemene	effectiviteit	van	
het	wibo-lesprogramma,	is	het	toch	belangrijk	om	kort	in	te	gaan	op	het	onderwerp	
kindermishandeling.	Dit	is	van	belang	aangezien	preventieprogramma’s,	net	als	het	
wibo-lesprogramma,	naast	pesten	en	groepsdruk	dikwijls	ook	het	thema	(seksuele)	
kindermishandeling	als	leidraad	voor	hun	programma	nemen,	zoals	bijvoorbeeld	het	
Marietje	Kesselsproject	(Van	Helvoort	&	Clarijs,	2005)	en	het	preventieprogramma	
‘Voor	straf	een	zoen’	(Verdurmen	et	al.,	2003).	Tijdens	de	preventietrainingen	wordt	
de	kinderen	onder	andere	geleerd	hoe	ze	om	dienen	 te	gaan	met	grensoverschrij-
dende	situaties	als	huiselijk	geweld	en	seksuele	mishandeling.	

Antisociaal	gedrag

Proactieve	agressie
met	opzet	iemand	schade	berokkenen.

Pesten
Iemand	langdurig	en	herhaaldelijk	

blootstellen	aan	negatieve	handelingen.	Er	is	
sprake	van	een	ongelijke	

machtsverhouding.

Figuur	2.1
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Kindermishandeling	 wordt	 in	 de	Wet	 op	 de	 Jeugdzorg	 (artikel	 I,	 lid	 p)	 als	 volgt	
gedefinieerd:	

Kindermishandeling	is	een	excessieve	vorm	van	antisociaal	gedrag	waarbij	het	min-
derjarige	 slachtoffer	 een	 afhankelijke	 positie	 heeft	 ten	 opzichte	 van	 de	 volwassen	
dader.	De	term	kindermishandeling	lijkt	op	het	eerste	gezicht	misschien	inzichtelijk	
en	eenduidig	geformuleerd,	de	praktijk	wijst	daarentegen	anders	uit;	de	grens	waar	
vrije	opvoeding	ophoudt	en	affectieve	of	emotionele	verwaarlozing	begint	is	ambigu.	
Kindermishandeling	kan	globaal	worden	onderverdeeld	in	vijf	vormen	(Klein	Veld-
erman	&	Pannebakker,	2008):
]  Fysieke/	lichamelijke	mishandeling
]  Fysieke/	lichamelijke	verwaarlozing	
]  Emotionele/	psychische	mishandeling
]  Emotionele/	psychische	verwaarlozing
]  Seksueel	misbruik/	seksuele	mishandeling	
Mishandeling	 onderscheidt	 zich	 van	 verwaarlozing	 doordat	 mishandeling	 actief	
gedrag	veronderstelt	dat	zich	zowel	binnen	als	buiten	het	gezin	kan	voordoen.	Bij	
fysieke	mishandeling	gebruikt	de	volwassene	 lichamelijk	geweld	 tegen	het	kind.	
Schoppen,	slaan	en	knijpen	maar	ook	het	toebrengen	van	brandwonden,	verstik-
ken	en	door	elkaar	schudden	vallen	onder	de	noemer	fysieke	mishandeling.	Indien	
er	sprake	is	van	‘licht’	fysiek	antisociaal	gedrag,	spreekt	men	alleen	in	termen	van	
mishandeling	als	het	gedrag	zich	structureel	voordoet.	Emotionele	mishandeling	
kan	zich	op	verschillende	manieren	uiten.	Het	kan	variëren	van	systematisch	de-
nigreren	en	expliciet	bedreigen	tot	het	dreigen	met	verlaten	en	zelfmoord.	Maar	
ook	het	meemaken	van	uit	de	hand	lopende	conflicten	tussen	ouders	(fysiek	en/of	
verbaal)	vallen	onder	emotionele	mishandeling	van	het	kind	(Lamers-Winkelman,	
2004).

Men	spreekt	van	verwaarlozing	als	zorg,	fysiek	dan	wel	emotioneel,	achterwege	blijft.	
Bij	 verwaarlozing	gaat	het	meestal	om	een	opvoeder/kind	 relatie.	Bij	 lichamelijke	
verwaarlozing	blijven	de	opvoeders	in	gebreke	als	het	gaat	om	gezond	eten,	goede	
medische	 zorg	 en	hygiëne.	Maar	ook	 een	 tekort	 aan	 aandacht,	 emotionele	 steun,	
toezicht	en	bevestiging	kan	worden	geschaard	onder	de	noemer	psychische	verwaar-
lozing	(Van	Zeben-Van	Der	Aa,	Bosschaart	&	Bilo,	2004).	

Onder	seksueel	misbruik	wordt	elk	seksueel	contact	verstaan	tussen	een	minderjarige	
en	een	volwassene	(Lamers-Winkelman,	2004).	In	een	gezin	waar	kindermishande-
ling	is	geconstateerd	komen	vaak	meer	vormen	van	kindermishandeling	tegelijk	voor	
(Van	Zeben-Van	Der	Aa	et	al.,	2004).

Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelda-
dige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen 
ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrij-
heid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of 
dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch 
letsel.
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Ondanks	het	feit	dat	het	wibo-lesprogramma	is	opgezet	om	naast	pesten	en	groeps-
druk	de	kinderen	te	wapenen	tegen	huiselijk	geweld	en	seksueel	misbruik,	wordt	er	
in	deze	evaluatie	geen	expliciet	onderzoek	gedaan	naar	de	effecten	van	het	wibo-
lesprogramma	wat	betreft	het	verminderen	of	voorkómen	van	kindermishandeling.	
Hoewel	jaarlijks	een	aanzienlijk	aantal	kinderen	slachtoffer	is	van	huiselijk	en	seksu-
eel	geweld,	is	de	frequentie	van	voorkomen	niet	zodanig	dat	er	in	elke	wibo-groep	
een	aantal	slachtoffers	zit.	Het	expliciet	vragen	naar	eventuele	ervaringen	zou	te	wei-
nig	kinderen	betreffen	om	valide	effecten	te	kunnen	meten.	Het	vragen	naar	kin-
dermishandeling	zou	voor	een	merendeel	van	de	kinderen	voor	verwarring	kunnen	
zorgen	en	dus	eerder	een	negatief	dan	een	mogelijk	positief	effect	hebben.	Daarnaast	
is	 het	 ethisch	 gezien	 niet	 verantwoord	 om	 zonder	 goede	 specifieke	 inbedding	 en	
met	de	mogelijkheid	tot	nazorg	een	dergelijk	gevoelig	onderwerp	met	kinderen	te	
behandelen. 

Prevalentie en gevolgen van antisociaal gedrag, pesten en kindermishandeling 
in Nederland 
In	de	praktijk	is	het	soms	moeilijk	een	onderscheid	te	maken	tussen	antisociaal	en	
agressief	gedrag.	Het	is	immers	lang	niet	altijd	duidelijk	of	de	betreffende	handeling	
wordt	uitgevoerd	met	de	intentie	om	iemand	anders	schade	te	berokkenen.	Ieder-
een	is	namelijk	weleens	koppig,	opstandig	of	tast	zijn	grenzen	af.	Daarbij	kan	het	
verkennen	en	verleggen	van	grenzen	in	zekere	zin	horen	bij	het	 ‘normale’	ontwik-
kelingsproces	naar	de	volwassenheid	 (Lichtwarck-Asschoff,	2008).	 In	2006	kwam	
in	 schoolonderzoek	 naar	 voren	 dat	 in	 Nederland	 ongeveer	 18%	 van	 de	 jongeren				
-	leeftijd	11	tot	16	jaar	-	bij	de	Youth	Self	Report	vragenlijst	in	het	‘klinische	pro-
bleemgebied’	scoorden	wat	betreft	externaliserend	antisociaal	gedrag	(Vollebergh	et	
al,	2006).	Opmerkelijk	was	dat	meisjes	vaker	in	het	probleemgebied	scoorden	wat	
betreft	delinquent	gedrag	dan	jongens.	Jongens	scoorden	daarentegen	hoger	dan	de	
meiden	op	agressief	gedrag.

‘Hardnekkig’	 antisociaal	 gedrag	 tijdens	 de	 (pre)adolescentie	 kan	 gevolgen	hebben	
voor	de	schoolcarrière	(denk	aan	schoolverzuim,	het	niet	opletten	in	de	klas	en	slech-
te	rapportcijfers)	en	kan	bovendien	verstrekkende	gevolgen	hebben	voor	het	latere	
arbeidsperspectief	en	het	onderhouden	van	langdurige	relaties.	Daarnaast	is	het	zelfs	
een	voorspeller	van	criminaliteit	 in	de	volwassenheid	(zie	o.a.	Bongers,	Koot,	Van	
der	Ende	&	Verhulst,	2008;	Verhulst,	Donker	&	Hofstra,	2001).	Het	is	daarom	van	
groot	belang	om	antisociaal	gedrag	zo	vroeg	mogelijk	aan	te	pakken,	aangezien	de	
kans	dat	jongeren	volharden	in	hun	antisociale	gedragspatroon	toeneemt,	naarmate	
zij	vaker	en	ernstiger	vormen	van	antisociaal	gedrag	vertonen	(Dekovic,	Janssens	&	
Van	As,	2001).

Een	subcategorie	van	proactieve	agressie	is	pesten.	In	2005	werd	in	Nederland	een	
grootschalig	onderzoek	uitgevoerd	naar	pesten	in	het	basisonderwijs.	Hieruit	bleek	
dat	meer	dan	16%	van	de	kinderen	regelmatig	werd	gepest	en	meer	dan	10%	min-
stens	één	keer	per	week.	Bovendien	kwam	uit	dit	onderzoek	naar	voren	dat	bijna
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6%	 van	 de	 leerlingen	 dikwijls	 zelf	 pestte	 (Fekkes,	 Pijpers	 &	Verloove-Vanhorick,	
2005).	Langdurige	blootstelling	aan	pesterijen	heeft	nadelige	gevolgen	voor	de	ge-
zondheid,	schoolprestaties	en	het	algemene	welzijn	van	een	kind.	Een	gepest	kind	
voelt	zich	dikwijls	eenzaam,	heeft	weinig	zelfvertrouwen,	weinig	kwalitatief	goede	
vriendschappen	en	heeft	meer	kans	om	depressief	te	worden	dan	kinderen	die	niet	
gepest	worden	(zie	o.a.	Vreeman	&	Carroll,	2007	).	Daarbij	komt	dat	pesten	ook	na-
delig	is	voor	de	pesters	zelf.	Zo	zijn	ook	de	daders	van	pesten	meestal	minder	geliefd	
bij	klasgenoten	(Goossens,	Olthof	&	Dekker,	2006).

In	Nederland	worden	naar	schatting	per	 jaar	ten	minste	107.000	kinderen	tussen	
de	nul	en	zeventien	 jaar	 slachtoffer	van	kindermishandeling,	waarbij	het	 in	4.700	
gevallen	het	seksueel	misbruik	betreft	(Van	IJzendoorn	et	al,	2007).	Deze	schatting	is	
gebaseerd	op	informatie	van	meer	dan	1.100	professionals	die	beroepsmatig	met	kin-
deren	werken.	In	het	onderzoek	Scholieren over misbruik	(Lamers-Winkelman,	Slot,	
Bijl	&	Vijlbrief,	2007)	gaf	ruim	een	derde	van	de	jongeren	in	Nederland	te	kennen	
ooit	een	gebeurtenis	te	hebben	meegemaakt	die	onder	de	noemer	kindermishande-
ling	valt.	Het	verschil	in	aantallen	tussen	beide	onderzoeken	kan	worden	verklaard	
door	de	verschillende	definities	van	kindermishandeling	die	de	onderzoekers	han-
teerden	(Hermanns,	2008).	Zo	rekenen	Lamers-Winkelman	en	collega’s	(2007)	ook	
het	meemaken	van	conflicten	tussen	de	ouders	(zoals	intimidatie	en	fysieke	confron-
tatie)	tot	kindermishandeling.	Verder	geven	vragenlijsten	die	zijn	ingevuld	door	de	
kinderen,	zelf	altijd	hogere	schattingen,	hoewel	de	onderzoekers	aannemen	dat	ook	
kinderen	 het	 voorkomen	 van	 mishandeling	 waarschijnlijk	 onderrapporteren.	 Psy-
chische	mishandeling	waarbij	de	volwassene	dreigt	met	geweld,	komt	in	Nederland	
het	meeste	voor.	Verder	is	fysiek geweld binnenshuis een	veel	voorkomende	categorie.	
Verwaarlozing	door	ouders	en/of	verzorgers	werd	het	minst	vaak	gerapporteerd.	

Kindermishandeling	heeft	ernstige	gevolgen	voor	het	kind.	Deze	kunnen	zowel	fy-
siek	als	psychologisch	van	aard	zijn.	Uit	onderzoek	is	gebleken	dat	kinderen	die	zijn	
blootgesteld	aan	mishandeling,	meer	risico	hebben	op	het	krijgen	van	zowel	emo-
tionele,	sociale	als	ook	gedragsproblemen	(zie	o.a.	Postmus	&	Merrit,	2010;	Wolfe,	
Crooks,	McIntyre-Smith	&	Jaffe,	2003).
	
Naast	de	hierboven	genoemde	negatieve	effecten,	kan	antisociaal	gedrag	-	in	welke	
vorm	dan	ook	-	op	korte	termijn	zorgen	voor	een	algemeen	direct	negatief	effect:	
stress.

Stress
Antisociaal	gedrag	kan	stress	kan	teweegbrengen	bij	zowel	de	dader	als	bij	het	slacht-
offer.	 Hendriksen	 (1990)	 constateerde	 in	 zijn	 onderzoek	 naar	 stress	 op	 de	 basis-
school	dat	er	een	onderscheid	kon	worden	gemaakt	tussen	zogenaamde	taakgerichte 
stress	(zoals	een	onvoldoende	krijgen	op	een	proefwerk	of	een	spreekbeurt	moeten	
houden)	en	niet-taakgerichte	stress.	Deze	laatste	niet-taakgerichte	stressvorm	hangt	
samen	met	reacties	op	de	in	de	literatuur	meest	beschreven	vormen	van	antisociaal
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gedrag,	namelijk	fysiek,	verbaal,	materiaal	en	(in)direct	antisociaal	gedrag.	

De	term	stress	kan	vanuit	verschillende	 invalshoeken	worden	benaderd,	waardoor	
in	de	loop	der	jaren	een	veelheid	aan	benaderingen	en	definities	is	ontstaan.	Vanuit	
deze	verscheidenheid	aan	opvattingen	over	stress	onderstreept	Hendriksen	de	bena-
deringswijze	van	Lazarus	en	collega’s.	Tot	in	de	jaren	zestig	van	de	vorige	eeuw	werd	
stress	voornamelijk	gezien	als	een	verschijnsel	waarbij	de	verklarende	factoren	óf	in	
de	omgeving	óf	in	de	persoon	worden	gezocht.	Lazarus	(1966)	voegde	de	subjectieve 
beoordeling	 en	 interpretatie van een situatie	 toe	aan	het	proces	van	de	 stressreactie.	
Hij	benadrukt	hiermee	de	transactionele	samenhang	tussen	de	context	en	het	indi-
vidu	en	introduceert	daarmee	het	cognitieve beoordelingsproces	dat	volgens	hem	ten	
grondslag	 ligt	aan	stress.	Volgens	Lazarus	 (1966)	kan	de	brede	definitie	van	stress	
worden	opgevat	als	algemeen	overkoepelende	term	voor	“the whole area of problems 
that includes the stimuli producing stress reactions, the reactions themselves, and the va-
rious intervening processes” (p.	27).	Volgens	deze	definitie	is	stress	een	zeer	complex	
construct,	waarbij	veel	variabelen	een	rol	kunnen	spelen.	In	de	literatuur	wordt	er	
vaak	onderscheid	gemaakt	tussen	drie	soorten	stress:	de	fysiologische	stress,	waarbij	de	
nadruk	ligt	op	de	fysiologische	lichamelijke	stressreacties	zoals	zweten	en	hartklop-
pingen,	de	psychologische	stress,	waarbij	de	subjectieve	perceptie	en	interpretatie	van	
een	situatie	centraal	staan,	en	tenslotte	de	sociaal-culturele	stress,	waarbij	de	focus	ligt	
op	de	verstoring	van	sociale	omgeving	(Lazarus,	1993).	De	stressvolle	situaties	die	
voortkomen	uit	antisociale	interacties,	verwijzen	naar	negatieve psychologische stress;	
daarbij	kan	de	aanzienlijke	hoeveelheid	variabelen	worden	gereduceerd	tot	het	cog-
nitieve	beoordelingsproces	van	de	situatie	en	de	bijbehorende	emoties.	Anders	dan	
bij	positieve	stress,	waarbij	een	situatie	als	‘uitdagend’	wordt	ervaren,	gaat	negatieve	
stress	vaak	gepaard	met	de	emoties	angst, verdriet	en	boosheid	(Hendriksen,	1990).	
Deze	negatieve	emoties	geven	een	onderzoeker	concrete	handvatten	om	te	bepalen	
wanneer	een	situatie	als	stressvol	kan	worden	beschouwd.	

Iemand	die	psychologische	stress	ervaart,	kan	op	verschillende	manieren	reageren.	
De	één	zoekt	hulp,	een	ander	lost	het	probleem	liever	zelf	op.	Daar	waar	de	één	zich	
alleen	in	stilte	terugtrekt,	barst	de	ander	in	snikken	uit.	Hoe	iemand	omgaat	met	een	
stressvolle	situatie,	wordt	in	de	literatuur	bestudeerd	onder	de	noemer	coping.

Coping en Copingstrategieën 
Het	begrip	coping	omschrijft	alle	mogelijke	reacties	op	een	moeilijke	stressvolle	situ-
atie.	Folkman	en	Lazarus	(1985)	definiëren	coping	als	volgt:	“coping refers to cognitive 
and behavioral efforts to manage (master, reduce, or tolerate) a troubled person-environ-
ment relationship” (pag.	152).	Uit	deze	definitie	komt	naar	voren	dat	 een	coping-
reactie	 kan	 bestaan	 uit	 zowel	 daadwerkelijke	 gedragingen	 als	 uit	 enkel	 en	 alleen	
gedachten.	Daarbij	blijft	coping	niet	beperkt	tot	effectief	en/of	acceptabel	gedrag.	
Copingstrategieën	bevatten	immers	alle	mogelijke	manieren	waarmee	met	een	stress-
volle	 situatie	kan	worden	omgegaan.	 In	deze	dissertatie	noemen	we	copinggedrag	
dat	zowel	effectief	als	aangepast	is,	adaptief	copinggedrag.	Ineffectief	en/of	onacceptabel
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copinggedrag	noemen	we	daarentegen	maladaptief	copinggedrag.	Of	een	copingstra-
tegie	adaptief	is,	is	afhankelijk	van	de	context	waarbinnen	het	copinggedrag	wordt	
uitgevoerd	(Monat,	Lazarus	&	Reevy,	2007).	Neem	het	extreme	voorbeeld	van	een	
leerling	die	de	neus	van	een	klasgenoot	breekt	nadat	deze	zijn	potlood	kapot	heeft	
gemaakt.	Het	breken	van	de	neus	zal	waarschijnlijk	door	weinig	mensen	bestempeld	
worden	 als	 zijnde	 ‘weerbaar’	 gedrag.	 Agressief,	 gewelddadig	 en	 barbaars	 zijn	 wel-
licht	meer	accurate	omschrijvingen	van	het	betreffende	maladaptieve	copinggedrag.	
Het	copinggedrag	is	weliswaar	effectief	(de	klasgenoot	zal	niet	gauw	nogmaals	een	
potlood	breken),	maar	de	copingstratgie	is	niet	aangepast	aan	de	situatie	(het	breken	
van	een	neus	staat	niet	verhouding	tot	het	breken	van	een	potlood).	Zou	de	situatie	
daarentegen	anders	liggen	-	dezelfde	leerling	wordt	nu	fysiek	aangevallen	door	een	
grote	man	in	een	donker	park	-	dan	zorgt	de	omstandigheid	ervoor	dat	het	breken	
van	de	neus	wordt	gekwalificeerd	als	een	heldhaftige	weerbare	adaptieve	reactie.

In	onderzoek	naar	 coping	worden	diverse	 indelingen	gehanteerd.	Eén	van	de	be-
kendste	is	die	van	Lazarus	en	collega’s;	de	probleemgerichte	versus	emotiegerichte	co-
pingstrategieën	 (zie	 o.a.	 Folkman	 &	 Lazarus,	 1985;	 Hunter	 &	 Boyle,	 2004).	 De	
benaderings-	versus	ontwijkingsstrategieën	van	onder	andere	Roth	en	Cohen	(1998)	
vormen	een	andere	bekende	classificatie.	Hoewel	deze	twee	indelingen	zich	qua	be-
naming	van	elkaar	onderscheiden,	komen	ze	in	theoretisch	opzicht	met	elkaar	over-
een.	Zowel	de	probleemgerichte	coping	van	Lazarus	als	de	benaderingsstrategie	van	
Roth	en	Cohen	betreffen	de	gedragingen	van	een	persoon	om	de	stressor,	de	mogelijk	
schadelijke	situatie,	te	veranderen.	Hulp zoeken	is	bijvoorbeeld	zowel	een	probleemge-
richte	strategie	als	een	benaderingsstrategie	om	een	stressvolle	situatie	te	veranderen.	
Onder	emotiegerichte	coping	worden	de	acties	verstaan	die	negatief	emotionele	re-
acties	op	een	stressor	proberen	te	reguleren.	De	stressor	negeren	of	negatieve gedach-
ten onderdrukken	zijn	vormen	van	emotionele	regulatie.	De	emotiegeoriënteerde	co-
pingstrategieën	van	Lazarus	zijn	vergelijkbaar	met	de	ontwijkingstrategieën	van	Roth	
en	Cohen.	Ook	deze	gedragingen	zijn	voornamelijk	stressreducerend	van	aard.	In	de	
praktijk	betekent	dit	dat	de	bijbehorende	concrete	copinggedragingen	van	Lazarus	
en	van	Roth	 en	Cohen	elkaar	grotendeels	overlappen;	 zowel	de	probleemgerichte	
of	benaderingsstrategieën	als	de	emotiegerichte	strategieën	of	ontwijkingstrategieën	
zijn	als	hoofdcategorieën	weer	onder	te	verdelen	in	verschillende	subcategorieën.	

Onder	 probleemgerichte	 strategieën	 of	 benaderingsstrategieën	 vallen	 de	 volgende	
subcategorieën:	
]  Sociale steun zoeken;	om	hulp	of	advies	vragen,	aan	een	ander	vertellen	wat	er	is	
					gebeurd,	etc.
]  Zelfredzaamheid;	bijvoorbeeld	iets	doen	om	het	goed	te	maken	en	proberen	om	
					het	een	volgende	keer	te	voorkomen.
]  Afstand nemen;	doen	alsof	er	niets	aan	de	hand	is.
De	emotiegerichte	strategieën	of	ontwijkingstrategieën	zijn	als	hoofdcategorieën	on-
der	te	verdelen	in	twee	subcategorieën:	
]  Internaliseren;	bijvoorbeeld	huilen,	verdrietig	zijn	of	in	je	eentje	weggaan.	
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]  Externaliseren;	bijvoorbeeld	slaan,	schoppen	schreeuwen	of	schelden.

Om	 naamsverwarring	 te	 voorkomen	 (probleem-	 versus	 benaderingsstrategieën	 en	
emotiegerichte-	versus	ontwijkingsstrategieën)	wordt	er	in	deze	dissertatie	enkel	ge-
sproken	over	de	vijf	subcategorieën:	sociale steun zoeken, zelfredzaamheid, afstand ne-
men, internaliseren en externaliseren. 

De	drie	besproken	kernbegrippen	antisociaal	gedrag,	stress	en	(adaptieve) copingstra-
tegieën	vormen	belangrijke	elementen	van	het	hoofdbegrip	weerbaarheid.	

Weerbaarheid
De	term	weerbaarheid	 laat	zich	moeilijk	eenduidig	definiëren.	Kwaliteiten	als	een	
positief	zelfbeeld,	zelfrespect,	respect	voor	anderen,	vertrouwen	op	eigen	gevoelens,	
intuïtie	en	kracht	zijn	elementen	van	weerbaarheid.	

Weerbaarheid	wordt	door	het	online	woordenboek	Encyclo	(http://www.encyclo.nl/
begrip/weerbaarheid)	op	bondige	wijze	omschreven	als	 ‘het	vermogen	tot	verdedi-
ging’.	De	termen	antisociaal	gedrag	en	stress	kunnen	beiden	worden	gerelateerd	aan	
het	begrip	verdediging.	Immers,	jezelf	verdedigen	is	enkel	en	alleen	noodzakelijk	in	
een	 (antisociale	of	grensoverschrijdende)	 situatie	die	door	het	 individu	als	 stresse-
rend	wordt	ervaren.	Hoe	iemand	omgaat	met	een	stressvolle	situatie	-	ofwel	het	(on)
vermogen	tot	verdediging	-	kan	worden	ondergebracht	onder	het	derde	kernbegrip,	
namelijk	coping.	Hoewel	het	begrip	coping	niet	beperkt	is	tot	effectief	en/of	accepta-
bel	gedrag,	is	weerbaarheid	dat	daarentegen	wel.

Samengevat	brengt	ons	dat	 tot	de	volgende	definitie	 van	weerbaarheid:	weerbaar-
heid verwijst naar de capaciteit om adaptief copinggedrag te vertonen in een negatief 
psychologisch stressvolle situatie.	Hierbij	moet	worden	opgemerkt	dat	met	 alleen	de	
compacte	beschrijving	van	het	online	woordenboek	er	voorbij	wordt	gegaan	aan	één	
van	de	belangrijkste	eigenschappen	van	weerbaarheid:	weerbaarheid	werkt	namelijk	
van	twee	kanten.	Aan	de	ene	kant	verwijst	weerbaarheid	naar	de	vaardigheid	adaptief	
om	te	kunnen	gaan	met	moeilijke	stressvolle	situaties.	Een	weerbaar	kind	is	aan	de	
ene	kant	dus	assertief,	een	term	die	echter	niet	mag	worden	verward	met	agressief.	
Immers,	aan	de	andere	kant	impliceert	weerbaarheid	dat	hetzelfde	kind	zich	op	een	
(pro)sociale	manier	opstelt	tegenover	anderen.	Een	kind	dat	weerbaar	is,	heeft	aan-
dacht	voor	en	kan	zich	inleven	in	de	gevoelens	van	anderen.	Een	weerbaar	kind	(h)
erkent	 en	 respecteert	 de	 grenzen	 van	 andere	 mensen.	 Hierdoor	 wordt	 antisociaal	
gedrag	‘vanzelf ’	uitgesloten.	

De	 eigenschappen	 van	 weerbaarheid	 zijn	 de	 volgende:	 ten	 eerste	 is	 weerbaarheid	
relationeel	van	aard	en	bestaat	het	enkel	in	de	relatie	tussen	twee	of	meer	personen.	
Daarnaast	is	weerbaarheid	geen	statische	eigenschap	of	karaktertrek.	Weerbaarheid	is	
veranderbaar.	Hoewel	sommige	kinderen	van	nature	meer	assertief	zijn	en	sterker	in	
hun	schoenen	staan	dan	andere,	kunnen	kinderen	leren	zich	weerbaarder	op	te	stel-
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len	naar	de	buitenwereld	toe.	Een	niet-weerbaar	kind	kan	weerbaar	worden.	Daarbij	
kan	een	persoon	zowel	voor	zichzelf	als	voor	een	andere	persoon	weerbaar	gedrag	
vertonen.	Weerbaar	gedrag	is	dus	aan	de	ene	kant	het	adaptief	kunnen	reageren	op	
psychologische	 stress	 die	 voortvloeit	 uit	 antisociaal	 gedag	 van	 een	 ander.	 Aan	 de	
andere	kant	vertoont	een	weerbaar	persoon	zelf	ook	geen	antisociale	gedragingen	en	
laat	een	weerbaar	kind	tevens	prosociale	gedragingen	zien.	Figuur	2.2	laat	een	sche-
matische	weergave	zien	van	de	onderlinge	relaties.	Hierbij	moet	worden	opgemerkt	
dat	zowel	het	‘subject’	als	‘de	ander’	zowel	de	rol	van	slachtoffer	als	van	dader	op	zich	
kan	nemen.		

Schematische weergave weerbaarheid in relatie tot antisociaal gedrag, stressvolle situa-
ties en copingstrategieën

In	de	schematische	weergave	van	weerbaarheid	in	relatie	tot	antisociaal	gedrag,	staat	
het	gedrag	van	het	subject	centraal.	Het	plusteken	in	het	schema	houdt	een	verster-
king	van	antisociaal	gedrag	of	psychologische	stress	in.	Het	minteken	betekent	dat	
de	antisociale	gedraging	die	volgt	(of	de	psychologische	stress),	in	mindere	mate	of	
minder	vaak	zal	voorkomen.	Het	schema	in	figuur	2.2,	laat	zich	als	volgt	lezen:	stel	
iemand	vertoont	antisociaal	gedrag	tegenover	een	bepaald	targetkind	(subject).	Dit	
gedrag	kan	 variëren	 van	 fysiek,	 verbaal,	 (in)direct	 sociaal	 tot	materieel	 antisociaal	
gedrag.	 Het	 kind	 kan	 opzettelijk	 worden	 geschopt	 of	 per	 ongeluk	 geslagen;	 mis-
schien	wordt	het	uitgescholden	of	is	het	kind	slachtoffer	van	doelgerichte	laster.	Het	
antisociale	gedrag,	in	welke	vorm	dan	ook,	brengt	bij	het	kind	psychologische	stress	
teweeg.	Neem	nogmaals	het	voorbeeld	van	het	potlood.	Tijdens	de	tekenles	wordt	
een	potlood	van	het	targetkind	door	een	klasgenoot	doormidden	gebroken.	Het	kind
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kan	vervolgens	op	twee	manieren	reageren;	met	maladaptief	dan	wel	adaptief	coping-
gedrag.	Reageert	het	kind	op	een	maladaptieve	manier	-	het	kind	slaat	erop	los	of	
breekt	uit	pure	wraak	twee	potloden	van	de	ander	-	dan	zal	naar	alle	waarschijnlijk-
heid	 het	 antisociale	 gedrag	 van	 de	 ander	 niet	 verminderen.	 Misschien	 neemt	 het	
antisociale	gedrag	zelfs	toe.	In	deze	situatie	is	zowel	het	fysiek	agressieve	gedrag	van	
ons	kind	 als	het	moedwillig	 vernielen	 van	 andermans	 eigendommen	maladaptief.	
Reageert	het	kind	daarentegen	met	adaptief	copinggedrag	-	het	kind	vertelt	aan	de	
leerkracht	wat	er	aan	de	hand	is	of	probeert	er	rustig	achter	te	komen	waarom	zijn	
klasgenoot	het	potlood	in	tweeën	heeft	gebroken	-	dan	zal	het	antisociale	gedrag	van	
de	ander	wellicht	wel	afnemen	en	vergroot	de	kans	dat	het	voortaan	de	potloden	
ongeschonden	in	het	doosje	zal	laten	liggen.

Hoe wordt weerbaarheid geleerd?
Onderwijsinstanties	 onderkennen	 het	 probleem	 van	 agressie	 en	 pesten	 op	 school	
al	 jaren	en	 streven	naar	 een	effectieve	oplossing	om	antisociale	gedragingen	 in	de	
kiem	aan	te	pakken.	Scholen	kunnen	zich	richten	op	nazorg	maar	in	toenemende	
mate	wordt	er	aandacht	besteed	aan	preventie.	Preventieprogramma’s	kunnen	wat	
betreft	centrale	 thema’s	van	elkaar	verschillen.	Sommige	programma’s	 richten	zich	
bijvoorbeeld	speciaal	op	onderwerpen	als	pesten	en/of	groepsdruk,	andere	interventies	
hebben	weer	verschillende	vormen	van	kindermishandeling	als	 rode	draad	door	de	
lessen	lopen.	Echter,	welke	thematiek	een	programma	ook	centraal	heeft	staan,	de	
concrete	 (sub)leerdoelen	 zijn	 dikwijls	 te	 herleiden	 tot	 zogenaamde	 weerbaarheid-
competenties,	die	zowel	het	antisociale	gedrag	trachten	te	reduceren	als	het	adaptief	
copinggedrag	van	kinderen	proberen	te	vergroten.	

Binnen	 de	 preventieprogramma’s	 kunnen	 zowel	 de	 leerkrachten	 als	 de	 leerlingen	
worden	onderricht	om	prosociale	omgangsvormen	te	stimuleren	binnen	de	school-
situatie.	De	programma’s	kunnen	zich	richten	op	de	hele	school,	bepaalde	klassen	of	
op	het	individu.	Worden	deze	drie	niveaus	gecombineerd	dan	spreekt	men	van	een	
schoolbrede	aanpak.	

Interventieprogramma’s met als centraal thema: pesten en 
groepsdruk
Vreeman	en	Carroll	(2007)	onderzochten	welke	programma’s	gericht	op	preventie	
van	pesten	–	vanaf	januari	1966	tot	augustus	2004	–	effectief	bleken	te	zijn	in	het	
verminderen	van	pestgedrag	op	school.	Na	systematisch	literatuuronderzoek,	waarbij	
als	criteriumpunten	de	interventie	zelf,	het	onderzoeksdesign	en	meetbare	resultaten	
golden,	werden	 in	 totaal	 26	 antipest-	 en	 sociaalvaardigheidprogramma’s	 onder	de	
loep	genomen.	De	geselecteerde	programma’s	werden	onder	schooltijd	aangeboden	
en	afgezet	 tegen	controlegroepen	met	een	bijbehorende	 follow-up	evaluatie.	Vree-
man	en	Carroll	concludeerden	dat	antipestprogramma’s	het	pesten	zelden	vermin-
derden.	Eenzelfde	resultaat	vonden	Merrell,	Gueldner,	Ross	en	Isava	(2008)	met	hun	
meta-analyse;	 zij	 concludeerden	 eveneens	 dat	 de	 meerderheid	 van	 de	 uitkomsten	
geen	betekenisvolle	veranderingen	lieten	zien.	De	interventies	mochten	dan	welis-
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waar	de	kennis	van	de	kinderen	vergroten,	en	de	attituden	en	het	zelfbeeld	verande-
ren,	het	daadwerkelijke	pestgedrag	bleef	niettemin	onverminderd.	
	
In	tegenstelling	tot	bovenstaande	onderzoekers	concludeerden	Farrington	en	Ttofi	
(2009;	zie	ook	Ttofi	&	Farrington,	2011)	dat	antipestprogramma’s	wel	degelijk	een	
positief	effect	bewerkstelligen.	Zij	stelden	vast	dat	gemiddeld	gezien	het	daderschap	
met	20%	tot	23%	verminderde	en	het	slachtofferschap	met	17%	tot	20%.	Farring-
ton	en	Ttofi	verklaren	deze	 strijdige	uitkomsten	met	voorgaande	onderzoeken	uit	
het	verschil	in	inclusiecriteria.	Zo	zouden	Merrel	et	al.	(2008)	in	hun	meta-analyse	
tevens	programma’s	hebben	opgenomen	waarvan	de	focus	niet	direct	was	gericht	op	
het	onderwerp	pesten.	

Interventieprogramma’s met centraal thema: 
(seksuele) kindermishandeling
Naast	het	onderwerp	pesten	vormt	het	veelomvattende	thema	(seksuele)	kindermis-
handeling	vaak	het	(sub)thema	van	interventieprogramma’s.	Interventies	als	Triple P 
en	Parent-Child Interaction Therapy	richten	zich,	naast	vergroten	en	de	kwaliteit	van	
de	ouder-kind	relatie,	op	kennis	en	inzicht	met	betrekking	tot	mishandeling,	het	le-
ren	omgaan	met	ongewenste	situaties	en	daarbij	op	het	leren	de	grenzen	van	anderen	
te	respecteren	(NJi.nl).	In	Nederland	gebeurt	het	tegengaan	van	antisociaal	gedrag	
in	 het	 algemeen,	 en	 kindermishandeling	 in	 het	 bijzonder,	 door	 onder	 meer	 pro-
gramma’s	aan	te	bieden	met	doel	de	weerbaarheid	van	kinderen	te	vergroten	(Staats,	
2011).	 Volgens	 het	 zogenaamde	 preconditie-model	 van	 Finkelhor	 (1984)	 dient	 er	
namelijk	 vanuit	 het	 plegerperspectief	 aan	 vier	 basiscondities	 worden	 voldaan,	 wil	
seksueel	misbruik	mogelijk	zijn.	Ten	eerste	dient	er	bij	de	dader	de	motivatie	te	zijn	
om	 een	kind	 te	willen	 misbruiken.	 Het	 overwinnen	 van	 zowel	 interne	 als	 externe 
belemmeringen	van	de	dader	vormen	samen	de	tweede	en	derde	conditie.	Op	de	eer-
ste	drie	restricties	heeft	het	kind	geen	enkele	invloed.	Echter,	de	vierde	voorwaarde	
die	Finkelhor	stelt,	gaat	over	het	overwinnen	van	de	weerstand	die	een	kind	biedt.	
Is	een	kind	weerbaar,	dan	zal	de	dader	er	meer	moeite	mee	hebben	deze	weerstand	
te	doorbreken	dan	bij	een	minder	weerbaar	kind,	en	is	dus	de	kans	op	het	feitelijk	
plaatsvinden	van	de	mishandeling	kleiner.	

Evaluaties	van	een	aantal	Nederlandse	programma’s	ter	vergroting	van	de	weerbaar-
heid	van	leerlingen	op	de	basisschool	laten	zien	dat	kinderen	hiervan	cognitief	gezien	
wel	 leren,	maar	er	niet	naar	 lijken	te	handelen	(Klein	Velderman	&	Pannebakker,	
2008).	

Preventieprogramma’s	in	het	basisonderwijs	die	primair	seksuele	en	relationele	vor-
ming	tot	doel	hebben,	zoals	bijvoorbeeld	Relaties	en	Seksualitieit	en	Kids	in	Cyber-
land,	hebben	als	belangrijkste	tekortkoming	de	geringe	hoeveelheid	effectiviteitson-
derzoek	(Staat,	2011).	
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Evaluatie Nederlandse interventieprogramma’s 
Het	(anti)	sociale	gedrag	van	jongeren	wordt	door	de	Nederlandse	samenleving	in	
toenemende	mate	ervaren	als	een	probleem.	Scholen	geven	aan	behoefte	te	hebben	
aan	een	doelgerichte	aanpak	van	antisociaal	gedrag	bij	de	leerlingen.	Sociale	compe-
tentieprogramma’s	rijzen	dan	ook	als	paddenstoelen	uit	de	grond	(Van	Overveld	&	
Louwe,	2005;	Veen	et	al.,	2007).	Echter,	door	verschillen	in	onder	andere	trainings-
technieken	en	terminologie	is	het	moeilijk	een	eenduidig	beeld	te	vormen	over	de	
algemene	werkzaamheid	van	sociale	competentieprogramma’s	(Hahn	et	al.,	2007).	

Hoewel	Nederland	achterloopt	wat	betreft	effectevaluaties	ten	opzichte	van	bijvoor-
beeld	de	Verenigde	Staten,	worden	Nederlandse	jeugdinterventies,	die	als	doel	heb-
ben	pesten,	groepsdruk	en	kindermishandeling	tegen	te	gaan,	steeds	vaker	beoordeeld	
op	effectiviteit	(Visser,	2011).	Beleidsmakers,	professionals,	financiers,	onderzoekers	
en	ouders	kunnen	voor	een	overzicht	van	effectieve	of	veelbelovende	interventies	te-
recht	bij	‘Databank	effectieve	jeugdinterventies’	van	het	Nederlands	Jeugd	Instituut	
(NJi,	2011).	Met	dit	dossier	wil	het	NJi	informatie	verschaffen	over	welke	evidence-
based interventies	professionals	kunnen	beschikken.	Om	in	de	databank	te	worden	
opgenomen	wordt	de	evaluatie	van	de	interventie	beoordeeld	door	een	commissie	
(Erkenningscommissie	 Interventies).	 De	 databank	 Effectieve	 Jeugdinterventies	 is	
opgebouwd	volgens	de	principes	van	de	zogenaamde	effectladder,	zie	tabel	1.1	(Veer-
man	&	Van	Yperen,	2008).	Op	grond	van	een	beoordeling	kan	de	onafhankelijke	
commissie	 aan	 de	 interventie	 een	 erkenning	 geven	 op	 drie	 ontwikkelingsniveaus:	
‘theoretisch	 goed	onderbouwd’	 (niveau	 I),	 ‘waarschijnlijjk	 effectief ’	 (niveau	 II)	 of	
‘bewezen	effectief ’	(niveau	III).	Onder	niveau	I	wordt	verstaan	dat	op	basis	van	de	
expliciete	 achterliggende	 theorie	 die	 aan	 het	 interventieprogramma	 ten	 grondslag	
ligt,	het	aannemelijk	is	dat	de	interventie	werkzaam	kan	zijn.	De	interventie	dient	
daarbij	over	een	degelijke	methodiek	te	beschikken	en	de	interventie	moet	toepas-
baar	 te	 zijn	 in	de	praktijk.	Een	 interventieprogramma	krijgt	niveau	 II	 toebedeeld	
wanneer	er,	naast	dat	het	voldoet	aan	de	gestelde	criteria	van	niveau	I,	sprake	is	van	
een	empirische	onderbouwing.	Hierbij	wordt	zowel	aan	de	kwaliteit	van	de	studie	
áls	de	overtuigingskracht	van	de	resultaten	een	doorslaggevende	rol	toegekend.	Het	
onderzoek	moet	ten	minste	over	een	zogenaamde	‘matige’	bewijskracht	beschikken.	
Deze	matige	bewijskracht	houdt	onder	andere	in	dat	de	studie	repliceerbaar	is,	het	
een	 voor-	 en	 een	nameting	heeft	 en	het	 is	 uitgevoerd	met	betrouwbare	 en	 valide	
meetinstrumenten.	Naast	de	uitgevoerde	studie	dienen	er	tevens	voldoende	andere	
onderzoeken	(zowel	Nederlandse	studies	als	buitenlandse	studies)	te	zijn	uitgevoerd	
die	 overtuigende	 aanwijzingen	 leveren	 voor	 de	 effectiviteit.	 Bij	 niveau	 III	 (bewe-
zen	 effectiviteit),	 vereist	 het	 onderzoek	 naar	 de	 betreffende	 interventie,	 naast	 dat	
het	voldoet	aan	de	vereisten	van	niveau	I	en	niveau	II,	op	zijn	minst	een	‘sterke’	be-
wijskracht.	Dit	(quasi)experimentele	onderzoek	met	een	controlegroep	(of	herhaald	
N=1	onderzoek)	dient	in	de	praktijk	te	zijn	uitgevoerd	met	een	follow-up	studie	van	
minimaal	zes	maanden.

In	Nederland	is	er	tot	nu	toe	één	erkende	interventie	die	zich	met	name	richt	op	het	
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voorkomen,	verminderen	en	stoppen	van	pestgedrag:	de	prima-methode	(niveau	II).	
Bij	deze	methode	wordt	de	school	minimaal	twee	jaar	lang	begeleid	bij	het	structu-
reel	invoeren	van	een	antipestbeleid.	Naast	de	prima-methode	zijn	er	vier	interven-
ties	in	de	databank	als	theoretisch	goed	onderbouwd	opgenomen,	die	mede	gericht	
zijn	op	het	voorkomen	en	verminderen	van	pestgedrag:	(1)	Kanjertraining,	(2)	Ma-
rietje	Kesselsproject,	(3)	Plezier	op	school	en	(4)	Zippy’s	vrienden.	Zie	tabel	2.1	voor	
een	overzicht	van	de	kenmerken	van	de	vijf	erkende	interventies.	
	
Interventies	die	(seksuele)	kindermishandeling	als	uitgangspunt	hebben,	kunnen	zo-
wel	preventief	als	curatief	van	aard	zijn.	De	meeste	preventieve	interventies	richten	
zich	voornamelijk	op	de	ouders.	Voorzorg,	Triple	P,	Parent-Child	Interaction	The-
rapy	en	Stevig	Ouderschap	zijn	preventieve	oudergerichte	interventies.	Het	Marietje	
Kessels	Project	 is	 een	 jeugdinterventie	waarmee	preventiewerkers	de	kans	op	mis-
handeling	of	seksueel	misbruik	proberen	te	verkleinen	door	kinderen	weerbaarder	
te	maken.

Een overzicht van opgenomen jeugdinterventies in de Databank

Duur

Minimaal	
2jaar	
begeleiding

Gemiddeld	
0	lessen	per	
schooljaar

12	lessen

Tweedaagse	
zomercursus

24	lessen

Doel
interventie

Voorkomen,	
verminderen	en	
stoppen	
pestgedrag

Aanleren	sociaal	
gedrag,	vermin-
deren	sociale	
problemen

Vergroting	
weerbaarheid

Vergroten
sociale	
competentie

Aanleren	sociale	
en	emotionele	
vaardigheden	
en	copinggedrag

Doelgroep

Basisschool
groep	6,7,8

Basisschool	
groep	1	t/m	8

Basisschool
groep	7,8

Aanstaande	
brugklassen

Basisschool	
groep
2,3,4

Tabel		2.1

Interventie

Prima-
methode

Kanjer-
training

Marietje
Kessels
project

Plezier	op
school

Zippy’s
vrienden

Onderzoek
(Nederlands)

Quasi	
experimenteel	
onderzoek
n=3557

Quasi	
experimenteel	
onderzoek
n=492

Quasi	
experimenteel	
onderzoek
n=607

Verschillende	
quasi	
experimenteel	
onderzoeken

Procesevaluaie

Niveau

II

I

I

I

I
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Bovenstaande	erkende	interventies	werden	hoofdzakelijk	onderzocht	door	middel	van	
vragenlijsten	(zowel	gestandaardiseerde	als	eigen	geconstrueerde	vragenlijsten)	die	wa-
ren	ingevuld	door	de	kinderen	zelf,	ouders	en	leerkrachten.	Een	enkele	keer	werden	
tevens	 interviews	 afgenomen	 en	 vulden	 de	 leerkrachten	 een	 logboek	 in	 waarin	 zij	
beschreven	hoe	de	verschillende	lessen	waren	verlopen	(NJi.nl).

Effectiviteitspotentie wibo-lesprogramma
Alvorens	een	interventieprogramma	te	onderwerpen	aan	evaluatieonderzoek	is	het	
van	belang	dat	het	programma	voldoet	aan	bepaalde	methodologische	voorwaarden:	
heeft	de	interventie,	theoretisch	gezien,	kans	van	slagen?	Deze	voorwaarden	vertonen	
overeenkomst	met	de	criteria	voor	ontwikkelingsniveau	I	van	het	NJi:	‘theoretisch	
goed	onderbouwd’.	

Algemene methodologische voorwaarden voor effectiviteit
Baar,	Wubbels	en	Vermande	(2007)	keken	naar	de	effectiviteitspotentie	van	inter-
ventieprogramma’s	aan	de	hand	van	algemeen	methodologische	voorwaarden	voor	
effectiviteit.	Hoewel	zij	deze	voorwaarden	koppelen	aan	antipestprogramma’s,	kun-
nen	deze	vanwege	de	grote	overlap	in	(sub)leerdoelen	worden	gegeneraliseerd	naar	
weerbaarheidcursussen.
	
Baar	et	al.	(2007)	veronderstelden	dat	een	interventieprogramma	aan	bepaalde	voor-
waarden	moet	voldoen,	wil	het	programma	überhaupt	een	kans	van	slagen	hebben:
]  Sociale	en	epidemiologische	analyse
]  Analyse	van	risicofactoren
]  Bepalen	van	determinanten	van	gedrag
]  Specifiek	en	operationeel	geformuleerde	interventiedoelen
]  Op	theorie	en	praktijkervaring	gebaseerde	methodiek
]  Implementatieprotocol
]  Evaluatieplan
Deze	zeven	voorwaarden	komen	gedeeltelijk	overeen	met	de	zeven	vragen	die	zijn	
opgesteld	door	Van	Yperen,	Bijl	en	Veerman	(2008).	De	auteurs	proberen	inzicht	
te	geven	in	de	samenhang	tussen	de	kenmerken	van	de	doelgroep,	de	aanpak	en	de	
verwachte	uitkomst	van	de	interventie.	Of	de	interventie	ook	daadwerkelijk	effectief	
is,	zal	natuurlijk	moeten	blijken	uit	het	daadwerkelijke	evaluatieonderzoek:	voldoet	
het	interventieprogramma	tevens	aan	ontwikkelingsniveau	II	en	III	van	het	Nji?	Baar	
et	al.	(2007)	ontlenen	de	criteria	voor	effectiviteit	aan	het	model	voor	planmatige	ge-
zondheidsvoorlichting	van	Green	en	Kreuter	(2005,	in	Baar,	et	al.,	2007)	en	het	‘In-
tervention	Mapping’	protocol	van	Bartholomew,	Parcel,	Kok	en	Gottlieb	(2006,	in	
Baar,	et	al.,	2007).	De	zeven	voorwaarden	worden	op	een	vijfpuntschaal	beoordeeld.

De	eerste	voorwaarde sociale en epidemiologische analyse	geeft	een	empirische	basis	
aan	de	interventie.	Door	gebruikers	en	de	doelgroep	nauw	te	betrekken	bij	de	ont-
wikkeling	van	de	interventie	wordt	duidelijk	op	welke	problemen	het	programma	
zich	voornamelijk	dient	te	richten.	Door	middel	van	een	epidemiologische	analyse
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wordt	de	ernst,	aard	en	omvang	van	het	probleem	bij	de	specifieke	doelgroep	in	kaart	
gebracht.	De	tweede	voorwaarde,	het	analyseren van de risicofactoren,	voorkomt	dat	
de	interventie	een	verkeerde	aanpak	hanteert.	De	analyse	richt	zich	zowel	op	directe	
als	op	indirecte	risicofactoren	van	een	bepaald	probleem	(een	directe	risicofactor	is	
alles	wat	het	onmiddellijke	effect	is	van	bijvoorbeeld	pesten	zoals	stress,	een	indirecte	
risicofactor	betreft	meestal	een	mogelijk	langetermijneffect,	bijvoorbeeld	problemen	
in	de	latere	schoolcarrière).	Tevens	worden	in	de	analyse	persoonlijke	gedragsfactoren	
alsook	omgevingsfactoren	onder	de	loep	genomen.	De	analyse	kan	zich	naast	de	risi-
cofactoren	ook	richten	op	protectieve	factoren,	zoals	het	vergroten	van	de	weerbaar-
heid	door	middel	van	een	interventieprogramma.	De	derde	voorwaarde	houdt	in	dat	
determinanten van het gedrag	moeten	worden	bepaald.	Deze	analyse	wordt	gebaseerd	
op	verklaringstheorieën	en	-modellen	over	een	te	veranderen	gedraging.	Hoewel	deze	
analyse	wel	gekoppeld	is	aan	een	verklaring	van	het	gedrag,	is	het	primaire	doel	niet	
de	verklaring	maar	eerder	de	onderbouwing	van	de	aanpak	van	het	probleem.

De	volgende	vier	stappen	verwijzen	naar	het	interventieprogramma	zelf.	Specifiek en 
operationeel geformuleerde interventiedoelen	vormen	samen	de	vierde	voorwaarde	voor	
de	 theoretische	 effectiviteit.	Voor	de	 effectiviteit	 van	een	 interventieprogramma	 is	
het	belangrijk,	dat	de	inhoud	goed	aansluit	bij	de	kennis,	behoeften	en	vaardigheden	
van	de	doelgroep.	Daarbij	dient	de	daadwerkelijke	methodiek operationeel	 te	zijn,	
gebaseerd op theorie en praktijkervaring (voorwaarde	vijf ).	Voorwaarde	zes	omvat	het	
implementatieprotocol.	 Het	 interventieprogramma	 moet	 concreet	 goed	 uitvoerbaar	
zijn,	wil	men	de	resultaten	bereiken	die	het	programma	voor	ogen	heeft.	De	laatste	
voorwaarde,	het	evaluatieplan,	grijpt	terug	op	de	specifieke	leerdoelen	van	de	inter-
ventie.	 Hierin	 wordt	 verantwoord	 wanneer	 en	 hoe	 de	 verschillende	 competenties	
worden	gemeten.	

wibo-lesprogramma: methodologische voorwaarden voor ef-
fectiviteit
Het	 wibo-lesprogramma	 is	 grotendeels	 gebaseerd	 op	 het	 Marietje	 Kesselsproject	
(mkp)	en	Rots	en	Water	(r&w).	In	de	databank	voor	effectieve	jeugdinterventies	van	
het	NJi	staat	Marietje	Kessels	geregistreerd	als	zijnde	‘theoretisch	goed	onderbouwd’	
(zie	tabel	2.1).	Rots	en	Water	is	(nog)	niet	in	de	databank	opgenomen.	Baar	et	al.	
(2007)	oordeelden	dat	Marietje	Kessels	redelijk	tot	goed	voldeed	aan	de	voorwaar-
den	voor	de	effectiviteitspotentie.	Alleen	ontbrak	er	een	analyse	van	risicofactoren.	
De	beoordeling	van	Rots	en	Water	viel	negatiever	uit.	Dit	programma	voldeed	in	
onvoldoende	mate	aan	de	meeste	criteria.	Aangezien	het	theoretisch	fundament	van	
het	wibo-lesprogramma	gebaseerd	is	op	het	theoretisch	fundament	van	het	Marietje	
Kesselsprogramma	 verwachtten	 wij	 dat	 ook	 het	 wibo-lesprogramma	 zou	 voldoen	
aan	het	ontwikkelingsniveau	I,	‘theoretisch	goed	onderbouwd’	(zie	2.2.3).	Om	na	te	
gaan	of	het	wibo-lesprogramma	überhaupt	een	kans	van	slagen	had,	zijn	de	metho-
dologische	voorwaarden	van	Baar	en	collea’s	één	voor	één	onder	de	loep	genomen.
De	analyse	werd,	daar	waar	het	mogelijk	was,	gedaan	op	concreet	programmaniveau,	
dit	in	navolging	van	de	aanpak	die	Baar	et	al.	(2007)	hanteerden	in	hun	onderzoek.	
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Deze	handelwijze	verschilt	van	de	analyse	op	algemeen	niveau,	die	bij	de	ontwikke-
ling	van	gezondheidsinterventies	vaak	wordt	toegepast,	waarbij	het	algemene	ken-
nisdomein	waarop	een	interventie	is	gebouwd,	globaal	in	kaart	wordt	gebracht.
	
Sociale en epidemiologische analyse:	Aan	de	hand	van	een	uitgebreid	kennismakings-
gesprek	 tussen	 een	 wibo-projectleider	 en	 de	 schoolleiding	 wordt	 geïnventariseerd	
wat	de	algemene	problemen	zijn	wat	betreft	pesten,	groepsdruk	en	kindermishande-
ling	op	school.	Daarnaast	wordt	gevraagd	naar	de	(weerbaarheid)	activiteiten	die	de	
school	zelf	uitvoert.	Wanneer	bekend	is	dat	de	school	daadwerkelijk	gaat	deelnemen	
aan	het	wibo-lesprogramma,	brengen	de	wibo-preventiewerkers	samen	met	de	be-
treffende	groepsleerkrachten	in	kaart	wat	er	precies	van	de	cursus	wordt	verwacht	en	
waar	de	moeilijkheden	en	mogelijkheden	liggen	in	de	klas.	Op	deze	manier	kunnen	
de	preventiewerkers	daar	waar	het	nodig	is,	zich	specifiek	richten	op	bepaalde	(lo-
pende)	problemen.
	
Analyse risicofactoren:	 het	 wibo-lesprogramma	 richt	 zich	 niet	 op	 de	 risicofactoren	
maar	neemt	protectieve	factoren	als	uitgangspunt.	Aan	de	hand	van	het	preconditie-
model	van	Finkelhor	(1984)	wordt	het	uitgangspunt	van	het	wibo-interventiepro-
gramma	beschreven	en	verantwoord.	Enerzijds	wordt	 in	het	programma	aandacht	
besteed	aan	mentale	en	fysieke	weerbaarheid,	waarbij	de	leerlingen	wordt	geleerd	op	
te	komen	voor	zichzelf.	Het	programma	richt	zich	hiermee	op	de	vierde	preconditie:	
het	bieden	van	weerstand	tegen	‘daders’.	Anderzijds	leren	kinderen	zich	in	te	leven	in	
de	gevoelens	van	anderen,	de	grenzen	van	anderen	te	onderkennen	en	te	respecteren	
(eerste	preconditie:	motivatie	van	de	‘dader’	wegnemen)	en	weerstand	te	bieden	aan	
negatieve	groepsdruk.	

Bepalen van determinanten van gedrag:	Het	wibo-lesprogramma	hanteert,	net	als	het	
Marietje	Kesselsproject,	een	overwegend	preventieve	insteek.	Het	lesprogramma	is	
gebaseerd	op	algemene	ideeën	over	hoe	protectieve	factoren	(weerbaar	gedrag)	ade-
quaat	versterkt	kunnen	worden,	zowel	op	mentaal	als	op	fysiek	gebied.	Een	kind	leert	
uit	ervaring,	door	het	te	doen,	door	het	te	voelen.	Wibo	leert	de	kinderen	vertrouwen	
te	hebben	in	eigen	competenties.	Kinderen	moeten	overtuigd	zijn	dat	ze	door	eigen	
gedrag	een	bepaald	doel	kunnen	behalen.

Specifiek en operationeel geformuleerde interventie:	
De	23	leerdoelen	die	de	interventie	als	uitgangspunt	neemt	zijn	binnen	het	gegeven	
tijdsbestek	 realiseerbaar	 en	 de	 inhoud	 sluit	 goed	 aan	 bij	 de	 kennis,	 behoeften	 en	
vaardigheden	van	de	doelgroep	(Haisma,	2005).	Helaas	werkt	wibo	niet	met	zoge-
naamde	prestatie-indicatoren.	Hierdoor	is	de	realisatie	van	de	doelstellingen	moeilijk	
te	bepalen.

Op theorie en praktijkervaring gebaseerde methodiek:	bij	het	wibo-lesprogramma	zijn	
de	methodiek	en	technieken	afgestemd	op	de	specifieke	doelstellingen,	namelijk	het
vergroten	van	zowel	de	fysieke,	sociaal-emotionele	en	cognitieve	weerbaarheid.	Daar-
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bij	is,	zoals	eerder	gezegd,	het	wibo-programma	gebaseerd	op	het	Marietje	Kessels-
project,	dat	van	te	voren	het	materiaal	van	de	methodiek	bij	de	specifieke	doelgroep	
en	gebruikers	heeft	getest	op	begrijpelijkheid	en	uitvoerbaarheid	(volgens	Baar	et	al.,	
2007).
		
Implementatieprotocol:	de	zesde	voorwaarde	houdt	in	dat	de	interventie	kan	worden	
uitgevoerd	zoals	bedoeld6.	Het	wibo-lesprogramma	probeert	dit	enerzijds	te	bewerk-
stelligen	door	een	deel	van	de	lessen	te	laten	geven	door	getrainde	preventiewerkers	
en	anderzijds	door	het	verstrekken	van	een	zeer	uitgebreid	protocol	aan	de	groepsleer-
kracht.	Verder	wordt	er	bij	het	zogenaamde	intake-gesprek	een	inschatting	gemaakt	
in	hoeverre	de	school	voldoet	aan	de	randvoorwaarden	van	het	wibo-lesprogramma.	
	
Evaluatieplan:	 het	 wibo-lesprogramma	 beschikt	 over	 een	 duidelijk	 evaluatieplan.	
Alle	kinderen	die	deelnemen	aan	het	programma,	vullen	zowel	vooraf	als	na	afloop	
van	de	cursus	een	enquêteformulier	in.	Deze	vragenlijsten	worden	via	internet	inge-
vuld.	Na	afloop	van	de	cursus	wordt	ook	de	groepsleerkracht	en	de	preventiewerker	
gevraagd	een	enquête	in	te	vullen	met	vragen	over	de	ontwikkeling	van	kinderen	af-
zonderlijk	en	de	groep	als	geheel.	Per	gemeente	worden	de	gegevens	verzameld.	Voor	
zowel	de	afzonderlijke	scholen	als	voor	de	betreffende	gemeente(n)	worden,	door	het	
Huis	voor	de	Sport	Groningen,	rapporten	gemaakt	over	de	enquêteresultaten.	
	
Samengevat	kan	met	deze	beoordeling	worden	geconcludeerd	dat	het	wibo-lespro-
gramma	 in	 voldoende	mate	 aan	de	 voorwaarden	voldoet	om	een	goede	kans	 van	
slagen	te	hebben.	

Implementatie wibo-lesprogramma7

De	kwaliteit	van	de	implementatie	van	het	programma	speelt	een	belangrijke	rol	in	
de	onderzoeksresultaten	(Visser,	2011;	Wilson,	Lipsey	&	Derzon,	2003):	voor	zover	
de	interventie	effectief	is,	verkrijgt	men	betere	resultaten	wanneer	de	interventie	cor-
rect	wordt	geïmplementeerd,	dus	wanneer	het	programma	wordt	uitgevoerd	zoals	
bedoeld	(Durlak	&	DuPre,	2008;	Greenberg,	O’Brien,	Zins,	Resnik	&	Elias,	2003).	
Daarbij	 kunnen	 slecht	 uitgevoerde	 interventies	 tot	 een	 averechts	 resultaat	 leiden,	
met	name	voor	de	 risicogroepen	 (DuBois,	Holloway,	Valentine	&	Cooper,	2002;	
Wilschut	&	Chênevert,	2012).	Indien	er	niet	wordt	gekeken	naar	de	implementa-
tiekwaliteit,	is	het	voor	de	onderzoeker	moeilijk	om	te	concluderen	of	de	gevonden

2.3.3

Daar	de	resultaten	van	de	wibo-evaluatie	sterk	afhangen	van	deze	zesde	voorwaarde,	wordt	in	para-
graaf	2.3.3	dieper	ingegaan	op	de	uitvoerbaarheid	van	het	implementatieprotocol.

6	|

Een	rapportage	over	de	procesevaluatie	 is	door	het	Onderzoeksbureau	van	CMO	Groningen	be-
schikbaar	gesteld	aan	de	uitvoerder	van	het	wibo-lesprogramma,	het	Huis	voor	de	Sport	Gronin-
gen.	De	tekst	van	deze	paragraaf		is	gebaseerd	op	deze	rapportage.	De	reden	dat	de	kwantitatieve	
implementatiestudie	in	dit	hoofdstuk	wordt	besproken,	heeft	als	doel	de	lezer	ervan	op	de	hoogte	te	
stellen	dat	het	wibo-lesprogramma	over	het	algemeen	werd	uitgevoerd	zoals	bedoeld	(Boelhouwer,	
et	al.,	2008).

7	|
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(non)resultaten	daadwerkelijk	kunnen	worden	toegeschreven	aan	het	interventiepro-
gramma.	

Op	 papier	 (implementatieprotocol)	 is	 de	 wibo-inhoud	 duidelijk	 en	 concreet:	 de	
leerkracht	heeft	de	keuze	uit	meerdere	lessuggesties,	waarbij	de	activiteiten	concreet	
worden	geformuleerd.	Maar	hoe	uitgebreid	en	expliciet	een	implementatieprotocol	
ook	mag	zijn,	in	de	praktijk	kan	de	uitvoering	van	het	wibo-lesprogramma,	om	vele	
verschillende	 redenen,	 heel	 anders	 uitpakken	 (zie	 voor	 implementatiestudie	Boel-
houwer	et	al.,	2008).	
	
Het	is	daarom	van	groot	belang	om	bij	het	evalueren	van	het	wibo-lesprogramma	
extra	aandacht	te	besteden	aan	de	implementatie	van	het	programma	bij	de	geëvalu-
eerde	scholen.	Het	enkel	aantonen	van	effectiviteit	van	een	programma	is	namelijk	
niet	voldoende	om	van	een	succesvol	programma	te	kunnen	spreken.	Een	voorwaar-
de	voor	de	effectiviteit	van	een	programma	is	dat	de	interventie	praktisch	uitvoerbaar	
is:	kan	het	wibo-lesprogramma	in	de	praktijk	worden	uitgevoerd	zoals	omschreven	
in	de	handleiding?	
	
De	implementatiestudie	richtte	zich	op	de	uitvoering	van	het	wibo-programma	en	
had	tot	doel	inzicht	te	krijgen	in	de	mening	van	gebruikers	met	betrekking	tot	de	im-
plementatie	en	uitvoering	van	het	programma,	de	realisatie	van	de	randvoorwaarden	
voor	de	uitvoering,	de	knelpunten	die	waren	ervaren	en	de	verbeteringen	die	zouden	
kunnen	worden	aangebracht.	
	
Aan	de	hand	van	een	voorgestructureerd	interviewschema	zijn	individuele	face-to-
face	interviews	gehouden	met	diverse	betrokkenen	bij	het	wibo-lesprogramma	in	de	
provincie	Groningen.	In	totaal	zijn	zestien	verschillende	betrokkenen	geïnterviewd:	
drie	beleidsambtenaren,	vier	leerkrachten,	twee	directeuren	van	een	basisschool,	vier	
ouders	en	drie	wibo-preventiewerkers.	Daarnaast	is	voor	het	onderzoek	tevens	ge-
bruik	gemaakt	van	informatie	uit	de	logboeken	van	de	groepsleerkrachten	en	wibo-
preventiewerkers.	
	
Over	 het	 algemeen	 werd	 het	 wibo-lesprogramma	 positief	 ontvangen	 door	 kinde-
ren,	ouders	en	leerkrachten.	Volgens	de	respondenten	was	het	programma	goed	op-
gebouwd,	waren	de	 lessen	en	het	materiaal	duidelijk	en	sloten	ze	goed	aan	bij	de	
doelgroep.	Verder	is	het	thema	pesten	en	groepsdruk	erg	actueel	en	vindt	men	het	
belangrijk,	dat	hier	aandacht	aan	wordt	besteed	in	de	klas.	De	ondervraagden	waren	
van	mening	dat,	door	gebruik	te	maken	van	het	wibo-lesprogramma,	er	meer	tijd	
wordt	ingeruimd	voor	dit	thema	en	er	expliciet	aandacht	aan	wordt	gegeven.	Wel	
bleek	in	de	praktijk,	dat	het	thema	‘kindermishandeling’	confronterend	is	en	moei-
lijk	 te	behandelen.	Uit	de	reacties	van	de	ondervraagden	kan	worden	afgeleid	dat	
het	wibo-lesprogramma	over	het	algemeen	is	uitgevoerd	zoals	voorgeschreven	en	dat	
aan	de	randvoorwaarden	hiervoor	in	voldoende	mate	is	voldaan.	Belangrijk	aan	die	
randvoorwaarden	zijn	de	aanwezigheid	en	inzet	van	de	leerkracht	en	een	goede	sa-
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menwerking	tussen	groepsleerkracht	en	preventiewerkers.	De	geïnterviewden	pleit-
ten	verder	voor	een	grotere	betrokkenheid	van	ouders	bij	het	programma	en	voor	een	
herhaling	van	de	cursus	na	groep	7.	

Effectevaluaties van interventies gericht op gedragsver-
anderingen: een taxonomie
Een	interventie	zoals	het	wibo-lesprogramma	kan	vanuit	verschillende	invalshoeken	
of	perspectieven	worden	geëvalueerd.	Het	verschil	in	perspectief	komt	voornamelijk	
voort	uit	de	verschillende	doelstellingen	die	belanghebbenden	voor	ogen	hebben.	Zo	
zal	een	beleidsmaker	met	name	geïnteresseerd	zijn	in	het	algemene	netto-effect	van	
een	cursus	voor	een	bepaalde	doelgroep,	gemeten	met	een	vragenlijst	voor	leerkrach-
ten,	terwijl	het	voor	een	kind	vooral	van	belang	is	om	feitelijk	om	te	leren	gaan	met	
pesterijen	op	het	schoolplein.	
	
In	de	 literatuur	wordt	het	onderzoeken	van	verschillende	perspectieven	veelvuldig	
gebruikt	en	wordt	ook	wel	de	multi-method	genoemd	(Geiser,	Eid,	Nussbeck,	Cour-
voisier	&	Cole,	2010;	Grimm,	Pianta	&	Konold,	2012;	Langer,	Wood,	Bergman	&	
Piacentini,	2010).	Echter,	de	meervoudige	methode	die	in	onderzoek	wordt	gebruikt	
bestrijkt	vaak	een	beperkt	variatiegebied,	bijvoorbeeld	het	afnemen	van	vragenlijsten	
bij	ouders,	kinderen	en/of	leerkrachten.	Onze	visie	op	de	multi-method	heeft	betrek-
king	op	een	veel	breder	scala	van	evaluatiemethodes	en	analyse	van	resultaten	dan	in	
het	algemeen	in	de	literatuur	wordt	bedoeld.	

Een	wetenschappelijke	evaluatie	van	interventie-effecten	zou	zich	kunnen	beperken	
tot	de	concrete	doestelling	zoals	geformuleerd	door	een	opdrachtgever	of	doelgroep.	
Het	alternatief	is	dat	de	onderzoeker	uitgaat	van	een	taxonomie	waarin	meerdere	per-
spectieven	en	doelstelingen	een	plek	worden	gegeven.	Een	taxonomie	definiëren	wij	
als	een	systematisch	classificatieschema.	De	systematiek	bestaat	veelal	uit	het	onder-
scheiden	van	een	aantal	dimensies,	op	grond	waarvan	een	bepaald	werkelijkheidsge-
bied	in	kaart	kan	worden	gebracht.	In	ons	geval	wordt	met	behulp	van	de	taxonomie	
het	scala	aan	mogelijke	manieren	om	interventies	te	evalueren	systematisch	in	kaart	
gebracht.	Met	behulp	van	de	taxonomie	is	het	mogelijk	om	de	verschillende	doelen,	
die	vaak	corresponderen	met	specifieke	invalshoeken,	te	expliciteren	en	te	vergelijken.	
In	het	geval	 van	een	 specifiek	 interventie-programma	maakt	de	 taxonomie	 tevens	
duidelijk	welke	mogelijk	relevante	vormen	van	evaluatie	niet	zijn	opgenomen	in	een	
gegeven	evaluatieplan.	De	taxonomie	geeft	op	systematische	wijze	de	mogelijkheden	
weer	om	het	evaluatieplan	uit	te	breiden	en	te	verbeteren	(zie	Klein	&	Elliott,	2006,	
voor	een	vergelijkbaar	pleidooi).	Een	taxonomie	helpt	de	onderzoeker	dus	met	keuzes	
te	maken	wat	betreft	de	methodologische	aanpak,	om	op	een	meer	valide	manier	het	
programma	te	kunnen	evalueren.	Ondanks	het	belang	van	een	dergelijke	taxonomie	
zijn	er	in	de	klinische	interventieliteratuur	nauwelijks	voorstellen	voor	een	dergelijke	
taxonomie	te	vinden,	met	uitzondering	van	een	voorstel	van	Lambert,	Shapiro	en	
Bergin,	1986,	die	effectevaluaties	indelen	op	basis	van	dedimensies	inhoud, technolo-
gie	en	bron	(Froyd,	Lambert	&	Froyd,	1996;	Lambert,	1983;	Lambert	et	al,	1986).
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Een	aanzet	voor	een	vollediger	taxonomie	vinden	we	in	het	werk	van	Lichtwarck-As-
choff,	Van	Geert,	Bosma	en	Kunnen	(2008).	Lichtwarck-Aschoff	en	collega’s	advise-
ren	bij	het	bestuderen	van	een	bepaald	ontwikkelingsaspect	-	in	hun	geval	identiteit	-	
onderscheid	te	maken	tussen	de	volgende	twee	dimensies:	
]  De	statisch-dynamische	analysedimensie
]  De	micro-macro	tijdschaaldimensie
	
Naast	deze	 twee	dimensies	wordt	 in	deze	dissertatie	 voorgesteld	om,	 ten	behoeve	
van	 interventieonderzoek,	 twee	dimensies	aan	de	 taxonomie	van	perspectieven	op	
gedragsverandering	toe	te	voegen:	
]  De	dimensie	directe-indirecte	informatiebron	(Lambert,	Shapiro	&	Bergin,	1986)
]  De	dimensie	van	de	gedragsverandering	op	kortetermijn	tegenover	langetermijn	

Statische versus dynamische analyse
De	eerste,	de	statisch-dynamische	dimensie,	laat	zien	dat	een	onderwerp	als	weerbaar-
heid	op	twee	manieren	kan	worden	bestudeerd.	Ten	eerste	kan	weerbaarheid	statisch 
worden	bekeken	als	een	combinatie	van	verschillende	factoren	in	een	steekproef	die	
bestaat	een	groot	aantal	individuen.	Hierdoor	wordt,	bijvoorbeeld	aan	de	hand	van	
een	 regressiemodel	dat	 gebaseerd	 is	op	variatie	 tussen	 individuen	 in	 een	bepaalde	
steekproef,	de	onderzoeker	in	staat	gesteld	de	weerbaarheid	van	een	individu	te	voor-
spellen	op	basis	van	de	bijdrage	van	bepaalde	factoren.	Bij	weerbaarheid	kan	worden	
gedacht	aan	de	statistische	bijdrage	van	geslacht,	opleidingsniveau,	etniciteit,	tempe-
rament,	sociale	status	van	ouders,	etc.	Deze	bijdragen	worden,	in	de	sociale	weten-
schappen,	vaak	geformuleerd	in	de	vorm	van	regressiemodellen.	Een	statisch	model	
kan	worden	gevalideerd	door	 grote	 groepen	 individuen	 te	nemen	waarbij	 de	 ver-
schillende	factoren	voldoende	variëren.	Om	bijvoorbeeld	antwoord	te	krijgen	op	de	
vraag	of	een	interventie	samenhangt	met	de	waargenomen	verschillen	in	weerbaar-
heid	wordt	er	in	evaluaties	dikwijls	gekeken	naar	de	samenhang	tussen	uitkomsten	
enerzijds	en	verschillende	interventiecondities	anderzijds.	Zo	kan	de	focus	liggen	op	
de	verschilscore	tussen	een	zogenaamde	voor-	en	nameting,	waarbij	de	ene	helft	van	
de	onderzoeksdeelnemers	een	weerbaarheidcursus	krijgt	aangeboden	(conditie	één:	
experimentele	 groep)	 en	 de	 andere	 helft	 niet	 (conditie	 twee:	 controlegroep).	 Een	
overeenkomstige	vergelijking	kan	worden	getrokken	door	bijvoorbeeld	de	bijdrage	
van	geslacht	op	weerbaarheid	uit	te	rekenen,	waarbij	genderverschillen	samenhangen	
met	verschillen	in	weerbaarheid.	Daar	de	statische	manier	van	dataverwerking	veelal	
wordt	gedaan	bij	steekproeven	van	aanzienlijke	omvang,	wordt	de	generaliseerbaar-
heid	van	de	verworven	resultaten	in	de	richting	van	de	populatie	bevorderd	(Hama-
ker,	Dolan	&	Molenaar,	2005).	De	valkuil	van	deze	benadering	 is	dat	gebruikers	
van	deze	statische	modellen,	de	modellen	vaak,	maar	onterecht,	ook	koppelen	aan	
procesmodellen.	Ondanks	de	schijn	van	het	tegendeel	geven	deze	statische	modellen	
geen	inzicht	in	het	achterliggende	proces	(Molenaar,	2004;	Molenaar	&	Campbell,	
2009).	De	Stanford	encyclopedia	of	philosophy	definieert	een	proces	als	“a sequenti-
ally structured sequence of successive stages of phases”	(Rescher,	2012).	Een	procesmodel	
definiëren	wij	als	een	model	dat	de	verschillende	stappen	in	een	veranderingsproces
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weergeeft,	op	een	bepaald	beschrijvingsniveau	(bijvoorbeeld	het	niveau	van	veran-
deringen	per	dag	of	week,	of	op	het	niveau	van	handelingsstappen).	Wanneer	bij-
voorbeeld	 na	 het	 volgen	 van	 een	 weerbaarheidcursus	 de	 gemiddelde	 verschilscore	
tussen	voor-	en	nameting	van	de	experimentele	groep	 significant	groter	 is	dan	de	
verschilscore	van	de	controlegroep,	wordt	vaak	impliciet	verondersteld	dat	het	volgen	
van	de	cursus	bij	alle	individuen	dat	gevonden	effect	teweegbrengt,	plus	of	min	een	
toevallige	invloed.	Echter,	uit	onderzoek	blijkt	dat	interventies,	die	gemiddeld	gezien	
een	positief	 effect	hebben,	bij	 sommige	 adolescenten	 een	 averechts	 effect	 kunnen	
hebben:	de	wijze	waarop	de	interventie	door	de	adolescenten	wordt	verwerkt	doet	
hun	 (gedrags)problemen	 toenemen	 (Visser,	2011).	Hieruit	kan	worden	geconclu-
deerd	dat	het	antwoord	op	de	vraag	hoe of	op welke manier	dit	veranderingsproces	
zich	voltrekt,	met	de	statische	aanpak	die	kenmerkend	is	voor	de	overgrote	meerder-
heid	van	effect	onderzoeken	in	het	ongewisse	blijft	(Kazdin,	2007;	Kazdin	&	Nock,	
2003;	Visser,	2011).	
	
Bij	een	dynamische aanpak	van	weerbaarheid	wordt	het	veranderingsproces in	kaart	
gebracht.	Met	behulp	van	dynamische	modellen	worden	veranderingen	bestudeerd	
zoals	die	bij	een	individuele	analyse-eenheid	plaatsvinden	(voor	een	toepassing	bin-
nen	 de	 interventie	 bij	 adolescenten,	 zie	 Van	 Geert	 &	 Lichtwarck-Aschoff,	 2005,	
en	binnen	de	psychotherapie,	zie	Hayes	et	al.,	2007;	Hayes,	Laurenceau,	Feldman,	
Strauss	&	Cardaciotto,	2007).	Hayes	et	al.	(2007)	beschrijft	bijvoorbeeld	de	stap-
pen	van	een	depressietherapie	door	per	sessie	de	mate	van	depressie	van	één	concrete	
cliënt	weer	 te	geven.	Hierbij	 is	 er	 sprake	van	een	zeer	 snelle	depressie-afname	ge-
volgd	door	regelmatige	momenten	van	terugval.	Een	analyse-eenheid	kan,	zoals	in	
het	voorgaande	voorbeeld,	één	persoon	impliceren,	maar	kan	ook	bestaan	uit	twee	of	
meerdere	personen	wanneer	de	analyse-eenheid	de	interactie	tussen	personen	betreft	
(Steenbeek	&	Van	Geert,	2007).	Voor	de	validatie	van	dynamische	modellen	zijn	
individuele	tijdseries	nodig,	of	beter	gezegd	tijdseries	die	betrekking	hebben	op	een	
bepaalde	analyse-eenheid.	De	stappen	in	een	dergelijke	sequentie	van	gebeurtenissen	
zijn	iteratief	van	aard.	Dit	betekent	dat	elke	volgende	stap	mede	wordt	bepaald	door	
de	vorige	stap.	De	klassieke	manier	om	verandering	te	modelleren	is	met	behulp	van	
differentiaalvergelijkingen.	Deze	geven	weer	hoe	een	volgende	toestand	uit	een	vorige	
kan	worden	afgeleid.	Hierbij	worden	parameters	gebruikt	die	per	individu	of	groep	
kunnen	verschillen.	Naast	differentiaalvergelijkingen	kunnen	veranderingsmodellen	
ook	worden	weergegeven	in	de	vorm	van	transitiemodellen	(zie	hoofdstuk	5,	sectie	
5.2.4).	
	
Merk	op	dat	als	een	eigenschap	geen	verandering	laat	zien	-	een	zogenaamde	stabiele	
eigenschap	-	er	nog	steeds	een	dynamische	verklaring	voor	kan	worden	gegeven.	In	
dit	geval	moet	worden	verklaard	waarom	de	mate	van	verandering	gelijk	is	aan	nul.	
In	een	dynamisch	model	wordt	het	gelijk	blijven	van	een	bepaalde	toestand	verklaard	
op	basis	van	actieve	processen	die	de	toestand	helpen	reproduceren	of	helpen	besten-
digen.	Denk	hierbij	aan	verklaringen	waarom	een	bepaald	kind	na	het	volgen	van	
de	weerbaarheidcursus	geen	verbetering	laat	zien,	bijvoorbeeld	omdat	de	kenmerken
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van	 kind	 en	 omgeving	 een	 bepaalde	 toestand	 van	 geringe	 weerbaarheid	 in	 stand	
houden	en	afschermen	tegen	beïnvloeding.

Micro- versus macrotijdschaal
Zowel	de	statische	als	de	dynamische	onderzoeksaanpak	kan	worden	gesitueerd	op	
verschillende	tijdschalen.	Deze	tijdschalen	worden	weergegeven	in	de	zogenaamde	
micro-macrodimensie.	 Zo	 kan	 weerbaarheid	 worden	 bekeken	 in	 één	 bepaalde	 spe-
cifieke	 handelingssituatie	 (microtijdschaal),	 waarbij	 feitelijke	 handelingssequenties	
worden	bestudeerd.	Een	voorbeeld	is	een	antisociale	interactie	waarbij	het	ene	kind	
de	ander	slaat,	wat	een	reactie	uitlokt	bij	het	andere	kind,	gevolgd	door	een	reactie	
bij	het	eerste	kind,	etc.	Anderzijds	kan	het	begrip	weerbaarheid	ook	over	een	lan-
gere	tijdsperiode	heen	worden	geanalyseerd	(macrotijdsschaal).	Denk	hierbij	aan	de	
weerbaarheidontwikkeling	van	een	kind	gedurende	de	basisschoolperiode.	Hoewel	
de	duur	van	de	gebeurtenissen	die	met	deze	tijdschalen	corresponderen	tot	op	zekere	
hoogte	willekeurig	is,	moet	de	indeling	van	gebeurtenissen	in	tijdschalen	zo	gebeu-
ren	dat	de	betekenis	van	de	gebeurtenissen	niet	verloren	gaan.	De	eenheid	 tussen	
gebeurtenissen	moet	gewaarborgd	blijven,	aangezien	tijdschalen	gekoppeld	zijn	aan	
bepaalde	typen	gebeurtenissen.	Zo	kan	bijvoorbeeld	op	microniveau	een	handeling	
onder	de	 loep	worden	 genomen	die	 bestaat	 uit	 een	 enkele	 actie-reactieketen;	 een	
kind	schopt	bijvoorbeeld	een	ander	kind	en	dat	schopt	terug.	Echter,	een	handelings-
sequentie	op	microniveau	kan	ook	meerdere	actie-reactieketens	omvatten;	een	uit	de	
hand	gelopen	ruzie	kan	een	heel	speelkwartier	in	beslag	nemen.	Ondanks	het	feit	dat	
de	eerste	handelingssituatie	hooguit	drie	seconden	in	beslag	nam	terwijl	de	tweede	
tien	minuten	duurde,	kan	men	in	beide	gevallen	spreken	van	de	microtijdsschaal,	
aangezien	beide	één	specifieke	handelingssituatie	betreffen,	met	een	binnen	die	han-
deling	betekenisvol	begin	en	eind.	In	het	geval	van	weerbaarheid	kan	het	krijgen	van	
een	interventie	en	de	daarbij	optredende	of	verwachte	stabiele	gedragsveranderingen	
geschaard	 worden	 onder	 de	 macrotijdschaal:	 een	 interventieprogramma	 heeft	 een	
typische	duur	van	weken	tot	maanden.

Bij	de	analyse	van	processen	op	verschillende	tijdschalen	is	het	van	belang	een	beeld	
te	krijgen	van	de	relatie	tussen	de	tijdschalen.	Bij	langetermijnveranderingen	in	het	
weerbare	gedrag	is	het	bijvoorbeeld	van	belang	zicht	te	krijgen	op	de	concrete	micro-
vorm	waarin	het	geleerde	weerbare	gedrag	zich	aandient,	bijvoorbeeld	het	effectief	
stoppen	van	een	ruzie.	Daarnaast	is	het	van	belang	te	weten	op	basis	van	welke	micro-
tijdschaal	gedragskenmerken	de	langetermijnveranderingen	bewerkstelligd	worden.
	
De	twee	dimensies,	de	statisch-dynamische-	en	tijdschaaldimensie,	kunnen	worden	
gecombineerd	tot	vier	mogelijke	onderzoeksperspectieven	op	effect-evaluatie	van	ge-
dragsinterventies.	 Deze	 vier	 verschillende	 invalshoeken	 worden	 geïllustreerd	 door	
middel	van	het	weerbaarheidsbegrip:
]

2.4.2

Micro-statisch:	een	voorbeeld	van	een	micro-statische	benadering	is	het	optellen
van	antisociale	interacties	binnen	een	groep	kinderen	gedurende	één	speelkwar-
tier.	Hierbij	 vormt	het	 speelkwartier	 één	 spelsituatie	 en	worden	de	 antisociale
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]

]

Directe versus indirecte informatiebron
Bij	de	evaluatie	van	een	interventieprogramma	kan	een	onderzoeker	informatie	ver-
krijgen	vanuit	verschillende	informatiebronnen.	Deze	bronnen	kunnen	direct	of	in-
direct	van	aard	zijn.	
	
Onder	de	directe	informatiebron	worden	de	kinderen	(of	in	het	algemeen	de	per-
sonen)	 verstaan	die	de	 interventie	daadwerkelijk	ondergaan	 (Lambert,	 Shapiro	&	
Bergin,	1996).
	
Het	kind	observeert	zijn	eigen	gedrag	en	rapporteert	hierover.	Voor	een	weerbaar-
heidprogramma	als	wibo	is	het	zeker	van	belang	om	het	kind	als	directe	informatie-
bron	bij	de	evaluatie	te	betrekken.	Immers,	het	vertrouwen	hebben	in	eigen	compe-
tenties	en	inzicht	hebben	in	eigen	mogelijkheden	en	beperkingen	is	van	groot	belang	
voor	het	welslagen	van	het	programma,	aangezien	perceptie	van	eigen	competentie	
een	belangrijke	invloed	heeft	op	de	manier	waarop	een	kind	zich	gedraagt	(Bandura,	
1997).	Om	deze	reden	is	het	van	belang	om	niet	enkel	zogenaamde	objectieve	effect-
maten	te	nemen,	maar	ook	om	de	personen	die	de	interventie	hebben	ondergaan	of	
hebben	uitgevoerd	te	vragen	hoe	zij	hun	huidige	gedrag	waarnemen.	Helaas	brengt	
het	verwerven	van	gegevens	via	een	directe	informatiebron	ook	moeilijkheden	met	
zich	mee:	om	eigen	gedrag	te	kunnen	evalueren	dient	iemand	namelijk	in	te	staat	te	
zijn	tot	een	zekere	zelfreflectie.	Indirecte	informatiebronnen	kennen	deze	belemme-
ring	niet	aangezien	zij	het	beoogde	gedrag	van	buitenaf	observeren	en	rapporteren.	
Het	nadeel	 is	echter	dat	een	dergelijke	observatie	meestal	geen	beeld	geeft	van	de	
betekenis	die	de	persoon	verleent	 aan	zijn	gedrag	op	de	gebeurtenissen	 (voor	 een	
vergelijkbaar	pleidooi	binnen	de	psychotherapie,	zie	Klein	&	Elliott,	2007;	Carey	et	
al.,	2007;	Levitt,	Butler	&	Hill,	2006).	
	
Indirecte	 informatiebronnen	kunnen	zowel	 een	 informeel	 als	 een	meer	gestructu-
reerd	karakter	aannemen.	Ze	kunnen	informeel	zijn	in	die	zin	dat	de	rapportage	van	

interacties	opgeteld	over	de	individuen	heen.	
Macro-statisch:	in	het	geval	van	een	macro-statische	invalshoek	wordt	weerbaar-
heid	onderzocht	door	bijvoorbeeld	het	aantal	antisociale	interacties	over	verschil-
lende	speelkwartieren	heen	te	middelen,	ook	door	leerkrachten	te	vragen	welke	
indruk	ze	hebben	van	het	niveau	van	antisociale	gedragingen	in	hun	klas	over	het	
schooljaar,	bijvoorbeeld	als	base-line	meting	voor	een	interventie.	
Micro-dynamisch:	een	micro-dynamisch	aspect	van	weerbaarheid	kan	onder	an-
dere	in	kaart	worden	gebracht	door	één	tijdssequentie	van	weerbare	gedragingen	
van	een	individu	tijdens	het	speelkwartier	vast	te	leggen.	Denk	hierbij	aan	één	
antisociale	interactie	waarbij	een	kind	hardhandig	wordt	weggeduwd,	waarna	het	
kind	de	ander	schopt.	Wanneer	het	andere	kind	begint	terug	te	schoppen,	grijpt	
de	leerkracht	in	en	druipen	beide	kinderen	af.	De	antisociale	interactie	is	gestopt.	
Macro-dynamisch:	een	voorbeeld	hiervan	is	het	per	week	turven	van	het	aantal	
antisociale	interacties	binnen	een	schoolklas	over	de	loop	van	het	schooljaar.

2.4.3
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leerkracht	en	ouders	veelal	is	gebaseerd	op	algemene	niet-	gestructureerde	observa-
ties	van	alledag,	zoals	de	globale	indruk	die	de	groepsleerkracht	heeft	van	de	weer-
baarheid	van	een	bepaald	kind	in	de	klas.	Wetenschappers	rapporteren	daarentegen	
op	een	meer	gestructureerde	manier,	waarbij	ze	aan	de	hand	van	een	van	te	voren	
opgezet	protocol,	bepaalde	gedragsveranderingen	systematisch	in	kaart	proberen	te	
brengen.	 Welke	 indirecte	 informatiebronnen	 het	 beste	 gebruikt	 kunnen	 worden,	
hangt	af	van	het	onderwerp.	Zo	zijn	bij	het	wibo-lesprogramma	de	inzichten	van	
de	leerkracht	en	ouders	belangrijk.	Het	betrekken	van	indirecte	informatiebronnen	
bij	een	interventie-evaluatie	kan	verder	worden	gelegitimeerd	vanuit	het	feit	dat	een	
interventie	bij	kinderen	doorgaans	enkel	wordt	 toegepast	wanneer	de	 indirect	be-
trokkenen	-	bij	weerbaarheidtrainingen	zijn	dat	meestal	 leerkracht	en	ouders	-	dit	
nodig	achten.	Voor	een	evaluatie	is	het	daarom	van	cruciaal	belang	om	te	weten	wat	
voor	een	effect	de	interventie	volgens	de	aanvrager	heeft	bewerkstelligd.	Wanneer	een	
ouder	of	leerkracht	van	mening	is	dat	de	weerbaarheid	niet	is	toegenomen,	terwijl	
een	wetenschappelijke	effectevaluatie	(bijvoorbeeld	op	basis	van	gedragsobservaties	
door	de	onderzoeker)	wel	een	positief	 statistisch	significant	effect	heeft	gevonden,	
kan	de	onrust	van	ouders	en	leerkrachten	blijven	bestaan	en	dient	de	onderzoeker	
of	degene	die	de	interventie	heeft	toegepast	zich	af	te	vragen	wat	de	oorzaak	is	van	
deze	discrepantie.
	
Naast	bovenstaande	redenen	zijn	er	andere	overwegingen	die	ertoe	leiden	dat	zowel	
de	 directe	 als	 indirecte	 informatiebron	 wordt	 aanbevolen:	 de	 verschillende	 infor-
manten	belichten	het	te	onderzoeken	gedrag	vanuit	verschillende	situaties.	Zo	kan	
de	leerkracht	een	beeld	schetsen	van	de	weerbaarheid	van	het	kind	in	de	schoolsitu-
atie,	terwijl	een	ouder	in	staat	is	de	weerbaarheid	in	de	thuissituatie	te	beoordelen	
(Stormshak,	Connell	&	Dishion,	2009).	Daar	waar	zowel	de	ouders	als	leerkrachten	
geen	 zicht	 hebben	op	de	 gedragingen	 van	 een	bepaald	 kind,	 kan	de	 onderzoeker	
informatie	putten	uit	de	eigen	beleving	van	dit	kind,	bijvoorbeeld	hoe	weerbaar	ge-
droeg	het	kind	zich	in	een	moeilijke	situatie	op	straat	of	bijvoorbeeld	in	de	speeltuin?	

Kortetermijn- versus langetermijngedragveranderingen
Aangezien	 een	 interventie	 een	 bepaalde	 invloed	 uitoefent	 op	 een	 individu,	 is	 het	
voor	de	praktijk	relevant	om	te	weten	of	bepaalde	(gedrags)veranderingen	al	dan	niet	
beklijven.	Het	 is	dus	bij	een	evaluatie	van	het	 interventieprogranmma	van	belang	
onderscheid	 te	maken	tussen	gedragsveranderingen	op	korte-	versus	 langetermijn.	
De	 specifieke	 toevoeging	 van	 de	 dimensie	 ‘kortetermijn	 -	 versus	 langetermijnge-
dragsveranderingen’	 kan	 theoretisch	 worden	 gelegitimeerd	 vanuit	 de	 dynamische	
systeemtheorie.	
	
Volgens	de	dynamische	systeemtheorie	kan	de	weerbaarheid	van	een	bepaald	kind	
worden	gezien	 als	 een	 zichzelf-in-stand-houdende-toestand	 (een	 zogeheten	 attrac-
tortoestand),	waarbij	zowel	het	kind	als	de	omgeving	verantwoordelijk	is	voor	deze	
instandhouding.	Een	veelvuldig	gebruikte	representatievorm	om	een	dynamisch	sys-
teem	te	omschrijven	is	 in	de	vorm	van	een	epigenetisch	landschap	zoals	afgebeeld
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in	figuur	2.3	(Saunders,	1993).	Een	epigenetisch	landschap	is	een	manier	om	bij	een	
bepaalde	variabele	de	punten	van	stabiliteit	en	instabiliteit	weer	te	geven.	Dat	wil	
zeggen,	het	epigenetische	 landschap	 is	 een	 (handige	en	veelomvattende)	 represen-
tatievorm,	en	geen	verklarende	theorie.	Een	aantal	auteurs	gebruikt	deze	represen-
tatievorm	als	kader	voor	onwikkelingspsychologisch	onderzoek	en	theorievorming	
(Carriere,	2009;	Muchisky,	Gershkoff-Stowe,	Cole	&	Thelen,	1996;	Newell,	Lui	&	
Mayer-Kress,	2003).	Het	beeld	van	een	bal	 in	het	bergachtig	 landschap	is	een	re-
presentatievorm	voor	de	weerbaarheid	van	een	kind	(de	bal)	in	samenhang	met	zijn	
omgeving	(het	landschap	bestaande	uit	bergen	en	dalen).	De	verschillen	tussen	links	
en	rechts	corresponderen	met	de	mate	van	weerbaarheid,	waarbij	links	staat	voor	een	
‘lage’	weerbaarheid	en	rechts	voor	een	‘hoge’	(zie	figuur2.3).	De	dalen	waar	de	bal	
als	vanzelf	inrolt,	representeren	de	mogelijke	attractortoestanden	van	weerbaarheid.	
De	diepte	en	steilte	van	een	dal	symboliseert	de	sterkte	van	de	attractortoestand	en	
de	mate	van	stabiliteit.	Hoe	dieper	en	steiler	het	dal,	hoe	stabieler	de	toestand	van	
weerbaarheid	is	en	hoe	sterker	deze	toestand	van	weerbaarheid	weerstand	kan	bie-
den	aan	verandering.	In	een	ondiepe	attractor	hebben	allerlei	toevalseffecten	(intra-
individuele	 variabiliteit)	 meer	 effect	 op	 het	 balletje	 (het	 kind),	 omdat	 ze	 minder	
worden	 belemmerd	 door	 de	 steilheid	 van	 de	 kuil	 waarin	 het	 balletje	 ligt.	 In	 een	
bepaalde	attractortoestand	heeft	het	balletje	weliswaar	enige	bewegingsruimte	in	de	
door	wanden	omsloten	vallei,	maar	 is	het	niet	 in	staat	om	zonder	 sterk	stuwende	
hulp	(verstoring	of	perturbatie)	het	dal	te	verlaten.	Aan	de	andere	kant	geldt:	hoe	
ondieper	het	dal	hoe	makkelijker	deze	toestand,	bijvoorbeeld	van	weerbaarheid,	kan	
worden	veranderd.

	
Weerbaarheid afgebeeld als de positie van een rollende bal in een epigenetisch landschap

Naast	de	diepte	en	steilte	van	een	attractor	is	ook	de	attractorbreedte	een	belangrijk	
kenmerk	van	een	attractor.	Hoe	breder	een	attractor,	hoe	waarschijnlijker	het	is	dat	
het	systeem	zich	naar	die	attractor	toe	zal	bewegen,	met	andere	woorden	de	breedte
van	een	attractor	correspondeert	met	de	verzameling	initiële	toestanden	die	naar	de

Figuur		2.3

Weerbaarheid

Laag																																																																																																						Hoog

56



attractor	toe	leiden.In	het	voorbeeld	(figuur	2.3)	is	de	brede	attractor,	aan	de	linker-
zijde,	ongeacht	de	diepte	ervan	de	meest	waarschijnlijke	toestand	van	het	systeem.	
Aan	de	 rechterkant	bevindt	 zich	een	ondiepe	 smalle	 attractor.	Dit	 correspondeert	
met	een	minder	waarschijnlijke	en	minder	stabiele	toestand	van	het	systeem.	Vanuit	
het	 raamwerk	van	epigenetische	 landschappen	verwachten	wij	dat	 een	 succesvolle	
interventie	 zal	 leiden	 tot	 een	 dieper,	 steiler	 en	 breder	 dal	 aan	 de	 rechterkant	 van	
het	landschap,	en	tegelijkertijd	het	grotendeels	verdwijnen	van	de	attractor	aan	de	
linkerzijde.	

Wanneer	 op	 een	 zichzelf-in-stand-houdende	 toestand	 invloed	 wordt	 uitgeoefend,	
bijvoorbeeld	door	middel	van	een	interventie,	dan	zal	de	positie	van	de	bal	verande-
ren	en	komt	de	bal	hopelijk	terecht	in	een	nieuwe	(meer	positieve)	attractortoestand	
(zie	figuur	2.4).	In	dit	geval	heeft	de	interventie	voor	een	stabiele,	blijvende	veran-
dering	 in	de	weerbaarheid	 gezorgd.	Merk	 echter	 op	dat	 in	figuur	2.4	de	nieuwe,	
positievere	 attractortoestand	 vrij	 ondiep	 is	 in	 vergelijking	met	de	oude	negatieve.	
Dat	betekent	dat	de	nieuwe	toestand	dus	minder	stabiel	is	dan	de	oude	en	dat	een	
relatief	kleine	negatieve	invloed	voldoende	is	om	het	systeem	in	zijn	oude	negatieve	
toestand	terug	te	laten	keren.	

Matig stabiel interventie-effect

Tijdelijk interventie-effect

Wanneer	de	interventie	daarentegen	niet	‘sterk’	genoeg	is	om	een	stabiele	verande-
ring	teweeg	te	brengen,	zal	de	verandering	in	de	positie	van	het	balletje	enkel	tijdelijk	
van	aard	zijn,	en	na	een	bepaalde	periode	van	verandering	weer	terugkeren	naar	zijn

Figuur		2.4

Figuur		2.5
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oorspronkelijke	toestand	(figuur	2.5).	In	dit	geval	verbetert	de	weerbaarheid	van	een	
kind	weliswaar	direct	na	het	krijgen	van	de	interventie,	maar	neemt	het	effect	helaas	
na	verloop	van	tijd	ook	weer	af.	

Een	gedragsverandering	is	vaak	van	tijdelijke	aard	wanneer	de	interventie	niets	ver-
andert	 aan	 de	 onderliggende	 zichzelf-in-stand-houdende	 mechanismen,	 bijvoor-
beeld	wanneer	er	slechts	één	attractortoestand	bestaat	en	de	interventie	niets	veran-
dert	aan	het	attractorlandschap,	bijvoorbeeld	wanneer	de	 interventie	geen	nieuwe	
positievere	attractortoestand	creëert.	Een	succesvolle	interventie	daarentegen	brengt	
de	weerbaarheid	van	een	kind	in	een	nieuwe	attractorstaat,	doordat	de	interventie	de	
onderliggende	mechanismen	en	dus	de	vorm	van	het	attractorlandschap	verandert	
(zie	figuur	2.6).	De	mogelijkheid	dat	nieuwe	attractortoestanden	worden	gecreëerd,	
naast	de	reeds	bestaande,	is	een	heel	belangrijke	component	van	epigenetische	land-
schappen.	 Een	 andere	 belangrijke	 eigenschap,	 daarmee	 verwant,	 is	 dat	 bestaande	
attractoren	worden	veranderd,	bijvoorbeeld	minder	diep	worden	gemaakt,	waardoor	
de	stabiliteit	van	die	attractor	wordt	verminderd.	Hierdoor	volstaat	een	kleinere	in-
vloed	om	het	balletje	naar	een	andere	attractor	te	laten	rollen	(zie	figuur	2.7).	

 
Epigenetisch landschap verandert van vorm door middel van de interventie 

Door verandering van het epigenetisch landschap is het eenvoudiger om in de meer posi-
tieve attractorstaat te belanden: stabiel interventie-effect

De	verandering	in	mechanisme	kan	in	het	kind	zelf	zitten:	het	kind	verlaat	de	ene	at-
tractorstaat	voor	een	andere	doordat	het	kind	bijvoorbeeld	betere	en	zelfversterkende	
copingstrategieën	toepast	in	een	antisociale	situatie.	Daarnaast	vormt	ook	de	omge-
ving	van	het	kind	een	onderliggend	mechanisme,	aangezien	in	een	epigenetisch	land-
schap	niet	alleen	de	positie	van	de	bal	belangrijk	is,	maar	tevens	de	configuratie	van

Figuur		2.6

Figuur	2.7
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het	landschap	zelf	invloed	uitoefent	op	eventuele	gedragsveranderingen.	Deze	ver-
andering	in	landschapvorm	wordt	bepaald	door	verschillende	factoren.	Het	krijgen	
van	een	interventie	kan	de	factor	zijn	die	het	landschap	(en	daarbij	de	bijbehorende	
pieken	en	dalen)	transformeert.	Denk	hierbij	aan	een	klas	(omgeving	van	het	kind)	
waarin,	na	een	 interventie,	de	groepsdynamiek	dusdanig	verandert	dat	de	klas	als	
geheel	minder	pestgedrag	vertoont,	bijvoorbeeld	doordat	de	meeste	kinderen	beter	
oog	hebben	gekregen	voor	een	bepaalde	effectieve	copinggedraging8.

Een	goede	interventie	verandert	dus	zowel	de	attractorstaat	van	het	kind	als	de	vorm	
van	 het	 epigenetische	 landschap.	 Als	 dat	 gebeurt,	 en	 het	 nieuwe	 landschap	 bevat	
een	-	nieuwe	-	positieve	attractor,	dan	is	het	landschap	in	gunstige	zin	beïnvloed	en	
zal	het	 interventieprogramma	in	principe	ook	na	 langere	 tijd	het	effect	behouden	
(zie	figuur	2.6).	Wanneer	het	epigenetische	 landschap	daarentegen	niet	verandert,	
dat	wil	 zeggen	 als	 er	 geen	 verandering	 is	 in	de	 attractoren,	 is	 de	kans	 aanzienlijk	
dat	het	effect	uitsluitend	op	kortetermijn	zichtbaar	is.	Vandaar	het	belang	op	zowel	
korte-	als	langetermijn	het	interventie-effect	te	meten.	In	eerste	instantie	wordt	veelal	
het	 kortetermijneffect	 van	 de	 interventie	 bestudeerd.	 Is	 de	 weerbaarheidstoestand	
in	positieve	zin	veranderd	na	de	interventie?	Wanneer	het	antwoord	positief	is,	kan	
men	vervolgens	op	lange	termijn	bekijken	of	deze	verandering	blijvend	is.	Men	kan	
zich	bijvoorbeeld	 af	 vragen	of	 er	 een	nieuwe	attractortoestand	 is	 gecreëerd?	Merk	
ten	slotte	op	dat	het	moment	dat	kortetermijngedragsveranderingen	overgaan	naar	
stabiele	gedragsveranderingen	op	langetermijn,	diffuus	is	en	grotendeels	afhangt	van	
de	te	onderzoeken	variabele.	
	
Bij	 een	klassieke,	niet	dynamische,	voorstelling	van	de	weerbaarheidstoestand	van	
een	groep	kinderen,	wordt	de	variabele	voorgesteld	door	een	rechte	lijn,	zonder	de	
verwachte	punten	van	stabiliteit	of	instabiliteit	aan	te	geven	(zie	figuur	2.8).	

Klassieke voorstelling van een weerbaarheidstoestand

Als	de	oorspronkelijke,	brede	attractor	geheel	verdwijnt	blijft	er	slechts	één	attractor	over,	en	dat	is	
dan	een	attractor	die	maximaal	breed	is,	dus	maximaal	waarschijnlijk.	In	de	meeste	gevallen	zal	de	
oorspronkelijke,	 smalle	attractor	ook	breder	worden	naarmate	de	oorspronkelijke	brede	attractor	
verdwijnt.

8	|
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Dit	houdt	in	dat	een	kind	(het	balletje)	zich	op	elk	punt	van	de	lijn	kan	bevinden	
zonder	spontaan	ergens	naar	toe	te	rollen.	De	toestand,	die	wordt	voorgesteld	door	
de	positie	 van	het	balletje,	wordt	hierdoor	 enkel	bepaald	door	de	 som	van	 zowel	
externe	als	interne	factoren:	zodra	minstens	één	van	de	factoren	verandert	(bijvoor-
beeld	door	middel	van	een	weerbaarheidscursus)	verandert	tevens	de	positie	van	het	
balletje.	De	mate	van	positieverandering	van	het	balletje	 is	evenredig	aan	de	mate	
waarin	(minstens	één	van	de)	factoren	wordt	veranderd.	

Anders	dan	bij	het	epigenetische	landschap	kan	de	klassieke	voorstelling	van	weer-
baarheid	geen	overkoepelend	representatiekader	bieden	voor	bepaalde	effecten,	zo-
als	 korte-	 versus	 langetermijnveranderingen	 (zie	 figuur	 6.5	 t/m	 figuur	 6.7),	 non-
lineairiteit,	overshooteffect	en	voor	de	spontane	afname	van	bijvoorbeeld	antisociale	
episodes	gedurende	het	schooljaar.

De vier taxonomiedimensies en de invulling in de wibo-evaluatie 
Bovenstaande	vier	dimensies,	statisch	versus	dynamisch,	micro-	versus	macrotijds-
schaal,	de	bron	van	informatie	-	direct	versus	indirect	-	en	als	laatste	korte-	versus	
langetermijngedragsveranderingen,	vormen	de	basis	van	een	taxonomie	voor	inter-
ventiestudies	naar	gedragsverandering	(zie	figuur	2.9).	

Schematisch overzicht taxonomie

De	vier	dimensies	 zijn	 combineerbaar	 tot	 zestien	verschillende	 invalshoeken.	Uit-
gaande	van	deze	taxonomie	kunnen	gedragsinterventies	vanuit	deze	zestien	verschil-
lende	perspectieven	worden	geëvalueerd.	De	taxonomie	geeft	duidelijke	richtlijnen	
om	aan	de	hand	van	de	vier	genoemde	dimensies	keuzes	te	maken	wat	betreft	het
onderzoeksdesign	 van	 een	 effectevaluatie.	De	keuze	 voor	 een	bepaalde	 invalshoek	
hangt	sterk	samen	met	wat	een	onderzoeker	precies	te	weten	wil	komen.	

De	meeste	evaluatieonderzoeken	maken	gebruik	van	een	macro-statische	invalshoek,	
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waarbij	meestal	door	middel	van	vragenlijsten	zowel	op	korte-	als	op	langetermijn
het	 interventie-effect	 wordt	 gemeten.	 Hierbij	 dienen	 dikwijls	 zowel	 kinderen	 als	
bijvoorbeeld	leerkracht	en	ouders	als	informatiebron,	waarbij	de	gemiddelde	scores	
voor	en	na	de	interventie	met	elkaar	worden	vergeleken	(zie	figuur	2.10).

Schematisch overzicht invulling taxonomie effectstudies

De	centrale	vraag	van	deze	dissertatie	-	werkt	wibo?	-	werd	door	middel	van	drie	
studies	op	de	volgende	manier	in	de	taxonomie	geplaatst:	naast	de	‘standaard’	macro-
statische	invalshoek	werden,	met	behulp	van	de	dagboek	-en	observatiestudie,	tevens	
de	micro-statische	 en	de	micro-dynamische	 invalshoek	 ‘ingevuld’	 (zie	figuur	2.11	
voor	een	schematische	illustratie).	

Schematisch overzicht invulling taxonomie wibo-evaluatie
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In	de	subsidie	aanvraag	(Haisma,	2005)	is	om	ethische	redenen	besloten	om	de	controlescholen	de	
‘tussenmeting’	te	laten	overslaan.	Het	werd	niet	acceptabel	geacht	om	een	groep	leerlingen	die	geen	
onderwijs	hadden	verkregen	op	het	gebied	van	onder	andere	seksueel	misbruik,	onnodig	vaak	te	
belasten	met	een	vragenlijst	die	mogelijkerwijs	tot	onrust	in	de	groep	zou	kunnen	leiden.	Echter,	
toen	het	onderzoek	daadwerkelijk	werd	uitgevoerd	is	er,	om	inhoudelijke	redenen,	voor	gekozen	om	
het	onderwerp	seksueel	misbruik	niet	of	nauwelijks	aan	te	kaarten	in	de	verschillende	deelstudies.	
Aangezien	de	controlescholen	al	waren	geworven	onder	de	voorwaarden	van	twee	meetmomenten	
(één	voor-	en	één	nameting)	hebben	de	onderzoekers	het	onderzoeksdesign	zo	gelaten.

9	|

Drie	 van	de	 vier	 combinaties,	 van	de	 statisch-dynamische-	 en	 tijdschaaldimensie,	
werden	 in	 de	 wibo-evaluatie	 gerealiseerd.	 Bij	 alle	 drie	 de	 invalshoeken	 (macro-
statisch,	micro-statisch	en	micro-dynamisch)	werden	zowel	het	korte-	 als	het	 lan-
getermijneffect	 in	 kaart	 gebracht.	 In	 deze	 dissertatie	 is	 het	 kortetermijneffect	 van	
het	wibo-lesprogramma	onderzocht	door	direct	na	de	interventie	de	weerbaarheid	
te	meten	van	de	kinderen	die	het	wibo-lesporgramma	hadden	gevolgd9:	de	 zoge-
naamde	(extra)	tussenmeting.	Het	kortetermijneffect	geeft,	door	het	gebrek	aan	een	
controleconditie,	 geen	 informatie	 over	 een	 wibo-effect	 in	 de	 strenge	 zin	 van	 het	
woord,	maar	geeft	een	beeld	van	het	verloop	van	weerbaarheid	na	het	volgen	van	het	
wibo-lesprogramma.	Het	langetermijneffect	werd	gemeten	door,	drie	maanden	na	
het	wibo-lesprogramma,	de	weerbaarheid	van	zowel	de	wibo-	als	van	de	controle-
groepen	in	kaart	te	brengen.	

Naast	het	korte-	als	het	langetermijneffect	werden	samen	voor	de	macro-statische,	
micro-statische	en	de	micro-dynamische	invalshoek	zowel	indirecte	als	directe	infor-
matiebronnen	gebruikt.	
	
De	(bij	elkaar	genomen)	tien	verschillende	invalshoeken	vormen	een	deelverzame-
ling	van	de	taxonomie	die	naar	onze	mening	een	gevarieerd	en	haalbaar	beeld	van	de	
wibo-effecten	geeft.	Door	de	combinatie	van	invalshoeken	hopen	we	ook	een	valider	
beeld	van	de	wibo-effecten	te	kunnen	geven	dan	op	basis	van	slechts	één	van	deze	
invalshoeken	mogelijk	zou	zijn.

Samenvatting
Bij	 de	 vraag	 naar	 het	 effect	 van	 een	 interventie	 staat	 het	 doel	 van	 de	 interventie	
centraal.	Hierbij	is	de	duidelijkheid	van	het	doel	een	vereiste	om	uitspraken	te	kun-
nen	doen	over	de	effectiviteit.	Het	interventiebegrip	weerbaarheid	met	bijbehorende	
doelstellingen	 laat	zich	niet	eenvoudig	 inventariseren	en	definiëren.	Na	uitleg	van	
de	drie	kernberippen	‘antisociaal	gedrag’,	‘stress’	en	‘copingstrategieën’	werd	de	vol-
gende	definitie	van	weerbaarheid	geformuleerd:	weerbaarheid verwijst naar de capaci-
teit om adaptief copinggedrag te vertonen in een negatief psychologisch stressvolle situatie.

Vanuit	de	gedachte	dat	weerbaarheid	leerbaar	is,	maken	scholen	steeds	vaker	gebruik	
van	het	grote	aanbod	aan	interventieprogramma’s.	Soms	hebben	deze	programma’s	
als	hoofdthema	pesten	en	groepsdruk,	 soms	het	meer	beladen	onderwerp	kinder-
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mishandeling.	Maar	welke	thematiek	een	programma	ook	centraal	heeft	 staan,	de	
concrete	(sub)leerdoelen	zijn	vaak	te	herleiden	tot	weerbaarheidcompetenties.	Deze	
competenties	proberen	zowel	het	antisociale	gedrag	te	reduceren	als	het	adaptief	co-
pinggedrag	van	kinderen	te	vergroten.	
	
Steeds	vaker	worden	de	jeugdinterventies	in	Nederland	met	het	doel	pesten,	groeps-
druk	en	kindermishandeling	tegen	te	gaan,	beoordeeld	op	effectiviteit.	Na	beoorde-
ling	door	een	onafhankelijke	commissie	kan	een	interventie	een	erkenning	krijgen	
op	 drie	 ontwikkelingsniveaus:	 ‘theoretisch	 goed	 onderbouwd’	 (niveau	 I),	 ‘waar-
schijnlijk	effectief ’	(niveau	II)	of	als	‘bewezen	effectief ’	(niveau	III).	Om	als	inter-
ventie	 theoretisch	 goed	 onderbouwd	 te	 zijn,	 dient	 het	 interventieprogramma	 aan	
zeven	algemeen	methodische	voorwaarden	te	voldoen.	Over	het	algemeen	voldoet	
het	wibo-lesprogramma	daar	redelijk	tot	goed	aan.	Daarnaast	is	in	een	kwalitatieve	
studie	bevestiging	gevonden	voor	de	aanname	dat	het	wibo-lesprogramma	tijdens	de	
effect-evaluatie	is	uitgevoerd	zoals	bedoeld.	Hierdoor	is	voldaan	aan	de	voorwaarde	
dat	 een	 effectvraag	 slechts	 adequaat	 kan	 worden	 beantwoord	 als	 het	 te	 evalueren	
programma	is	uitgevoerd	zoals	bedoeld.

Ten	slotte	is	er	een	taxonomie	opgesteld	bestaande	uit	vier	verschillende	dimensies.	
Deze	vier	dimensies	leiden	samen	tot	zestien	onderzoeksperspectieven.	Met	deze	per-
spectieven	zijn	er	drie	studies	gekozen	die	in	combinatie	een	beeld	zullen	geven	van	
de	effectiviteit	van	het	wibo-lesprogramma.
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Inleiding en hoofdvragen vragenlijststudie
In	hoofdstuk	2	kwam	naar	voren	dat	het	wibo-lesprogramma	 in	voldoende	mate	
tegemoet	komt	aan	de	door	Baar	en	collega’s	(2007)	opgestelde	zeven	methodologi-
sche	voorwaarden	voor	effectiviteit:	het	wibo-lesprogramma	is	theoretisch	voldoen-
de	onderbouwd.	Teneinde	te	voldoen	aan	het	volgende	niveau	van	de	effectladder,	
het	niveau	van	doeltreffendheid,	dient	echter	ook	empirisch	te	worden	onderzocht	
of	kinderen	die	het	wibo-lesprogramma	hadden	gevolgd,	zich	weerbaarder	zouden	
gedragen	dan	kinderen	die	het	programma	niet	aangeboden	hadden	gekregen.	Uit	
voorafgaande	informele	evaluaties	is	naar	voren	gekomen	dat	leerkrachten,	ouders	en	
kinderen	enthousiast	zijn	over	het	wibo-lesprogramma	(Haisma,	2005).	Natuurlijk	
is	tevredenheid	van	gebruikers	over	een	interventieprogramma	essentieel,	maar	te-
vredenheidsonderzoek	levert	helaas	geen	objectieve	maat	voor	daadwerkelijke	voor-
uitgang	(Sipma,	1996).	

Onderzoeksvragen vragenlijststudie
Om	te	onderzoeken	of	het	wibo-lesprogramma	de	weerbaarheid	van	de	kinderen	
daadwerkelijk	heeft	verhoogd,	zijn	aan	de	hand	van	verschillende	vragenlijsten	(leer-
kracht-,	 ouder-	 en	 kindvragenlijsten),	 de	 effecten	 van	 de	 cursus	 op	 de	 weerbaar-
heidcompetenties	 van	kinderen	getoetst.	Hiervoor	 zijn	de	weerbaarheidscores	 van	
kinderen	 op	 wibo-	 en	 controlescholen,	 voor	 en	 na	 het	 wibo-lesprogramma,	 met	
elkaar	vergeleken.	
	
De	 hoofdvraag	 van	 de	 vragenlijststudie	 luidde	 als	 volgt:	 zijn	 de	 kinderen	 die	 het	
wibo-lesprogramma	hebben	gekregen,	meer	vooruit	gegaan	op	de	fysieke,	sociaal-
emotionele	en	cognitieve	weerbaarheidcompetenties	dan	de	kinderen	die	het	wibo-
lesprogramma	niet	volgden?	

Aangezien	steeds	meer	onderzoekers	pleiten	om	naast	een	algemeen	interventie-effect	
na	te	gaan	wat	voor	effect	de	interventie	heeft	op	verschillende	subgroepen	(Durlak	
&	Wells,	1997;	Veen	et	al.,	2007;	Visser,	2011)	is	er,	daar	waar	een	significant	effect	
werd	gevonden,	 in	 een	exploratieve	 analyse	nagegaan	bij	welke	beginscores	op	de	
voormeting	de	sterkste	verschuivingen	optraden.	Het	is	immers	van	belang	te	weten	
waar	zich	de	sterkste	effecten	voordoen,	bijvoorbeeld	met	name	bij	kinderen	met	een	
zeer	lage	weerbaarheid,	of	juist	bij	kinderen	die	al	een	relatief	hoge	mate	van	weer-
baarheid	hebben.	Is	het	effect	afhankelijk	van	de	voorafgaande	mate	van	weerbaar-
heid,	of	profiteren	alle	kinderen	evenveel?	

Naast	 de	 algemene	 hoofdvraag	 en	 de	 exploratieve	 analyse,	 was	 het	 interessant	 te	
kijken	 naar	 een	 aantal	 modererende	 variabelen10.	Veelal	 worden	 verschillende	 ka-
rakteristieken	van	een	kind	zoals	 leeftijd,	geslacht,	etniciteit	en	IQ	onderzocht	op		

3.1.1

3.1

Een	moderator	variabele	 is	een	variabele	die	de	richting,	of	de	sterkte	van	het	verband	tussen	de	
onafhankelijke	variabele	(het	wibo-lesprogramma)	en	de	afhankelijke	variabele	(weerbaarheid)	be-
invloedt	(Baron	&	Kenny,	1986).	

10|

67



hun	modererend	effect	op	de	interventie-uitkomsten	(Beelmann,	Pfingsten	&	Lo-
sel,	 1994;	 Nangle,	 Erdley,	 Carpenter	 &	 Newman,	 2002;	Wilson,	 Gottfredson	 &	
Najaka,	2001;	Wilson,	Lipsey	&	Derzon,	2003).	Sommige	studies	vonden	effecten	
van	deze	modererende	variabelen,	andere	studies	weer	niet	(Visser,	2011).	In	de	vra-	
genlijststudie	zijn	drie	verschillende	variabelen	onder	de	loep	genomen:	(a)	gender,	
(b)	etniciteit	en	(c)	de	ervaring	van	preventiewerkers.
	
Voor	de	wibo-evaluatie	was	het	ten	eerste	interessant	om	te	kijken	of	het	effect	ver-
schillend	was	voor	jongens	en	meisjes,	aangezien	de	zeven	lessen	van	de	preventie-
werkers	 genderspecifiek	 zijn.	Uit	 veel	 onderzoek	komt	naar	 voren	dat	 jongens	 en	
meisjes	van	elkaar	verschillen	in	zowel	antisociale	gedragingen	als	in	copinggedrag	
(zie	o.a.	Bettencourt	&	Kernahan,	1997;	Hampel	&	Petermann,	2005;	Kristensen	
&	Smith,	2003;	Smith	&	Shu,	2000).	Zo	gebruiken	jongens	vaak	fysieke	agressie,	
terwijl	meisjes	veelal	gebruik	maken	van	meer	subtiele	antisociale	gedragingen	zoals	
verbale	 en	 relationele	 agressie	 (Crick	&	Grotpeter,	1995;	Crick	&	Nelson,	2002;	
Lee,	2009).	Ook	wat	betreft	copingstrategieën	lijken	de	meisjes	van	de	jongens	te	
verschillen.	 Meisjes	 vragen	 eerder	 hulp	 bij	 vrienden	 en	 volwassenen,	 piekeren	 en	
trekken	zich	terug,	terwijl	jongens	vaker	lijken	terug	te	vechten	(Burgess,	Rose-Kras-
nor,	Wojslawowoch,	Rubin	&	Booth-LaForce,	2006;	Hampel	&	Petermann,	2006;	
Kochenderfer-Ladd,	2004).	Ondanks	de	in	de	literatuur	gevonden	genderverschillen	
werd	in	de	wibo-evaluatie	verwacht	dat	er	geen	gendereffect	zou	worden	gevonden	
wat	betreft	het	wibo-effect.	Immers,	de	preventiewerkers	kunnen	in	de	genderspeci-
fieke	wibo-lessen	rekening	houden	met	bovengenoemde	genderverschillen.	Op	deze	
manier	zou	de	weerbaarheid	van	jongens	en	meisjes	even	effectief	moeten	worden	
verhoogd.	

Naast	het	gendereffect	was	het	tevens	interessant	na	te	gaan	of	er	sprake	was	van	een	
etniciteitseffect.	Zijn	de	effecten	van	het	wibo-lesprogramma	anders	voor	autoch-
tone	dan	voor	allochtone	kinderen?	De	mate	waarin	effect	van	onderwijs	afhankelijk	
is	van	verschillen	in	cultuur	staat	tegenwoordig	sterk	in	de	belangstelling.	Op	10	juni	
berichtte	de	Volkskrant	“Allochtone kinderen niet gebaat bij witte klas” (Van	Bemmel,	
2011).	Volgens	Van	Bemmel	(2011)	ontwikkelen	zowel	allochtone	als	autochtone	
kinderen	op	gemengde	scholen	iets	meer	burgerschapsvaardigheden,	zoals	houding,	
sociale	vaardigheid	en	reflectie	dan	op	niet-gemengde	scholen.	Tevens	tonen	kinde-
ren	op	een	gemengde	school	meer	belangstelling	voor	andermans	geloof	en	weten	
ze	onderlinge	ruzies	beter	op	te	lossen.	Wat	betreft	probleemgedrag	en	copingstrate-
gieën	komen	ook	in	onderzoek	verschillen	in	etniciteit	naar	voren	(Van	Oort	et	al.,	
2007;	Janssen	et		al.,	2004).	Reijneveld	en	collega’s	(2005)	toonden	aan	dat	internali-
serende	problemen,	bijvoorbeeld	angst	of	depressie,	zich	vaker	voordoen	bij	kinderen	
van	etnische	minderheden	dan	bij	Nederlandse	autochtone	kinderen.	Volgens	leer-
krachten	laten	Marokkaanse	jongeren	aanzienlijk	meer	gedragsproblemen	zien	dan	
Turkse	en	Nederlandse,	terwijl	voor	Turkse	kinderen	het	hoge	niveau	van	emotionele	
problemen	opvallend	is	(Stevens	et	al.,	2003;	2005	).	Chen	en	Kennedy	(2005)	stel-
len	dat	etniciteit	voornamelijk	invloed	heeft	op	de	effectiviteit	van	de	copingstrate-
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gieën:	 autochtonen	 maken	 meer	 gebruik	 van	 adaptieve	 copingstrategieën	 dan	 al-
lochtone	kinderen.	Uit	ander	onderzoek	komt	daarentegen	naar	voren	dat	niet	de	
etniciteit	maar	de	etnische	identiteit	van	invloed	is	op	het	gebruik	van	copingstrate-
gieën	(Zaff,	Blount,	Phillips	&	Cohen,	2002).	Op	basis	van	de	verschillen	in	emotio-
nele	problemen	en	gedragsproblemen	en	in	het	gebruik	van	copingstrategieën	tussen	
allochtone	en	autochtone	kinderen	en	adolescenten,	pleiten	onder	andere	Collins,	
Murphy	en	Bierman	(2004)	en	Yasui	en	Dishion	(2007)	voor	aangepaste	interven-
ties	voor	etnische	minderheden.	Anderen	daarentegen	zijn	juist	van	mening	dat	er	
geen	aparte	programma’s	nodig	zijn	voor	de	allochtone	bevolking	(zie	o.a	Hermanns,	
2008;	Jones	et	al,	2010).	Aangezien	binnen	het	wibo-programma	de	preventiewer-
ker	 rekening	kan	houden	met	eventuele	 etniciteitsverschillen	 in	zowel	 (probleem)
gedrag	als	in	copingstrategieën,	is	de	verwachting	(in	lijn	met	Hermanns,	2008	en	
Jones	et	al,	2010)	dat	de	allochtone	leerlingen	evenveel	van	het	wibo-lesprogramma	
leren	als	de	autochtone	leerlingen:	er	werd	geen	etniciteitseffect	verwacht.
	
Als	 laatste	werd	 in	de	 vragenlijststudie	het	 ervaringseffect	 van	de	preventiewerker	
onderzocht.	Dit	 is	belangrijk	omdat	verschillende	 studies	hebben	aangetoond	dat	
interventieresultaten	samenhangen	met	de	kwaliteit	van	de	implementatie	van	een	
interventieprogramma	(Domitrivick	&	Greenberg,	2000;	Durlak	&	DuPre,	2008;	
Visser,	2011).	Doordat	 elke	wibo-preventiewerker	 een	uitgebreide	 training	moest	
ondergaan	van	anderhalf	jaar,	werd	er	geen ervaringseffect	verwacht.	
	
Naast	de	voor-	en	nameting	is	er	bij	de	wibo-scholen	nog	een	extra	nameting	afge-
nomen.	Deze	nameting	vond	meteen	plaats	nadat	de	kinderen	aan	het	wibo-lespro-
gramma	hadden	deelgenomen.	Deze	nameting	noemen	we	de	wibo-tussenmeting.	
Aan	 de	 hand	 van	 deze	 drie	 meetmomenten	 (nu	 inclusief	 de	 wibo-tussenmeting)	
werd	het	ontwikkelingsverloop	van	de	wibo-competenties	in	beeld	gebracht	bij	de	
wibo-kinderen.	
	
Samengevat:	naast	de	hoofdvraag	of	wibo	werkt,	is	exploratief	onderzocht	of	de	ef-
fecten	van	wibo	verschillen	op	basis	van	de	beginscores	op	de	voormeting.	Daarnaast	
is	er	gekeken	naar	het	verschil	in	wibo-effect	voor	(a)	de	gender	van	de	kinderen:	het	
verschil	in	wibo-effect	tussen	jongens	en	meisjes,	(b)	de	etniciteit	van	de	kinderen:	
het	verschil	in	wibo-effect	tussen	allochtone	en	autochtone	(achterstands)kinderen	
en	(c)	de	ervaring	van	de	wibo-preventiewerkers.	Als	laatste	is	aan	de	hand	van	de	
drie	meetmomenten	(nu	inclusief	de	wibo-tussenmeting)	het	ontwikkelingsverloop	
van	de	wibo-competenties	in	beeld	gebracht	bij	de	wibo-kinderen.

Vragenlijststudie geplaatst in de taxonomie
Net	als	de	meeste	evaluatieonderzoeken	maakt	de	vragenlijststudie	gebruik	van	een	
macro-statische	invalshoek,	waarbij	door	middel	van	vragenlijsten	zowel	op	korte-	
als	op	langetermijn	het	interventie-effect	wordt	gemeten.	Het	afnemen	van	vragen-
lijsten	heeft	als	voordeel	dat	het	onderzoek	relatief	goedkoop	is,	over	het	algemeen	
niet	 arbeidsintensief	 is	 en	 een	 vrij	 hoge	 reproduceerbaarheid	 heeft	 (Van	 Loon	 et

3.1.2
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al,	2011).	Zowel	kinderen	(directe)	als	 leerkrachten	(indirect)	en	ouders	(indirect)	
dienden	in	de	wibo-evaluatie	als	informatiebron,	waarbij	de	gemiddelde	scores	voor	
en	na	de	interventie	met	elkaar	werden	vergeleken.	Zie,	voor	een	grafische	weergave	
van	de	vragenlijststudie	in	de	taxonomie,	figuur	3.1.

Overzicht van de positie van de vragenlijststudie in de taxonomie

Methode vragenlijststudie

Deelnemers vragenlijststudie wibo-onderzoek
De	deelnemende	scholen	zijn	geworven	in	de	gemeente	Den	Bosch	en	in	de	provincie	
Groningen.	In	totaal	hebben	28	scholen	meegedaan	aan	het	onderzoek	(zie	tabel	3.1	
en	bijlage	4	voor	een	totaaloverzicht	van	de	deelnemende	scholen).	Zowel	het	openbaar	
onderwijs	als	het	Christelijk	onderwijs	was	in	deze	steekproef	vertegenwoordigd.	De	
werving	van	de	wibo-	en	controlescholen	vond	op	verschillende	wijzen	plaats.	De	scho-
len	die	hadden	besloten	een	wibo-lesprogramma	te	laten	uitvoeren	in	het	schooljaar	
2006-2007,	werden	gevraagd	mee	te	doen	aan	het	onderzoek.	Indien	een	wibo-school	
toezegde,	is	geprobeerd	voor	het	onderzoek	in	dezelfde	gemeente/buurt	een	school	te	
vinden	die	als	controleschool	zou	kunnen	worden	opgenomen	in	het	onderzoek.	

Overzicht scholen en kinderen die deelnamen aan de vragenlijststudie 

Figuur			3.1
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Tabel		3.1

Jaar;	maanden
Let	op:	aangezien	op	sommige	scholen	meerdere	groepen	deelnamen	aan	het	onderzoek	wijkt	het	
aantal	scholen	(28)	af	van	het	aantal	groepen	(35).

*	|
**|

Gender

Meisjes	(n=192)
Jongens	(n=230)	
Meisjes	(n=180)
Jongens	(n=162)

Leerlingen

n=422

n=342

Groepen

wibo-groepen	(n=20)

Controlegroepen	(n=15)

Leeftijd*

10;7
10;6
10;6
10;6

Scholen**(n=28)
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Om	antwoord	te	krijgen	op	de	hoofdvraag	werden	de	resultaten	van	de	422	wibo-
kinderen	vergeleken	met	de	resultaten	van	de	342	controlekinderen.	
	
Voor	het	verschil	in	wibo-effect	in	gender	zijn	de	resultaten	van	392	jongens	(230	
wibo-jongens	en	162	controlejongens)	vergeleken	met	de	resultaten	van	372	meisjes	
(192	wibo-meisjes	en	180	controlemeisjes).	Naast	het	gendereffect	is	(exploratief )	
nagegaan	of	er	een	verschil	was	in	interventie-effect	voor	allochtone	en	autochtone	
kinderen.	Echter,	de	etniciteit	van	de	kinderen	kon	in	dit	onderzoek	niet	adequaat	
worden	vastgesteld,	omdat	we	de	noodzakelijke	gegevens	(geboorteland	van	ouders	
en	kind)	van	het	merendeel	van	de	kinderen	niet	konden	verzamelen.	Veel	scholen	
hadden	 vanuit	 privacyoverwegingen	 bezwaar	 tegen	 het	 verstrekken	 van	 gegevens	
over	geboortelanden	of	etniciteit,	en	wilden	deze	gegevens	niet	beschikbaar	stellen.	
Daarentegen	konden	bij	het	merendeel	van	de	scholen	wel	de	zogenaamde	leerling-
gewichten	van	de	kinderen	worden	verzameld11.	Het	leerlinggewicht	wordt	in	het	
basisonderwijs	gebruikt	als	een	indicator	voor	een	potentiële	onderwijsachterstand.	
Een	 leerlinggewicht	 van	1.00	betekent	dat	 er	 geen	onderwijsachterstand	 zou	be-
staan,	afgaande	op	de	opleiding	van	de	ouders	van	het	kind.	Tot	deze	groep	van	
leerlingen	met	leerlinggewicht	1.00,	in	de	regel	leerlingen	zonder	gewicht	genoemd,	
kunnen	zowel	autochtone	als	allochtone	kinderen	behoren.	Achterstandsleerlingen	
zijn	 kinderen	 waarvan	 beide	 ouders	 geen	 of	 een	 lage	 opleiding	 hebben;	 achter-
standsleerlingen	 met	 een	 leerlinggewicht	 van	 1.25	 zijn	 autochtone	 achterstands-
leerlingen	(met	autochtone	ouders),	terwijl	leerlingen	met	een	leerlinggewicht	van	
1.90	allochtone	achterstandsleerlingen	zijn	(met	allochtone	ouders).	Om	een	goede	
vergelijking	te	kunnen	maken	tussen	autochtone	en	allochtone	kinderen,	werden	
kinderen	met	het	leerlinggewicht	van	1.25	(autochtoon)	en	kinderen	met	het	leer-
linggewicht	van	1.90	 (allochtoon)	met	elkaar	vergeleken.	Dit	kwam	neer	op	een	
vergelijking	van	het	verschil	in	wibo-effect	tussen	117	allochtone	en	76	autochtone	
achterstandskinderen.	

Om	de	ervaring	van	de	wibo-preventiewerkers	te	meten	is	onderzocht	of	er	een	ver-
schil	was	in	wibo-effect	tussen	leerlingen	in	Groningen	(n=259),	waar	wibo-preven-
tiewerkers	al	een	aantal	jaren	ervaring	hadden	met	wibo,	en	in	Den	Bosch	(n=163),	
waar	wibo-preventiewerkers	het	wibo-lesprogramma	slechts	één	keer	eerder	hadden	
uitgevoerd.
	
Half	augustus	2006	is	de	eerste	voormeting	van	het	wibo-onderzoek	afgenomen	bij	
wibo-scholen	in	Den	Bosch.	In	juni	2007	werd	de	laatste	nameting	in	Groningen	
afgenomen.	Voor	een	overzicht	van	de	metingen	zie	tabel	3.2.	

Van	721	kinderen	die	meededen	aan	het	onderzoek,	was	het	leerlinggewicht	bekend.	Van	de	overige	
43	kinderen	wilden	de	scholen	uit	privacyoverwegingen	ook	het	leerlinggewicht	niet	beschikbaar	
stellen.	Het	verschil	tussen	kinderen	zonder	gewicht	(528	kinderen)	en	kinderen	met	een	leerling-
gewicht	(193	kinderen)	is	vanwege	het	grote	verschil	in	groepsgrootte	niet	getoetst.

11|
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Overzicht afname metingen

Meetinstrumenten vragenlijststudie wibo-onderzoek
De	keuze	van	de	meetinstrumenten	voor	evaluatie-onderzoek	wordt	door	Van	Loon	et	al.	
(2011)	als	één	van	de	methodologische	problemen	genoemd	waar	onderzoekers	tegenaan	
kunnen	 lopen	tijdens	een	effectevaluatie:	voor	het	meten	van	 interventie-effecten	zijn	
dikwijls	geen	gestandaardiseerde	vragenlijsten	voorhanden.	Een	oplossing	voor	dit	tekort	
is	het	ontwikkelen	van	nieuwe,	ad-hoc	geconstrueerde,	op	een	bepaald	leerdoel	gerichte	
meetinstrumenten.	Voordelen	hiervan	zijn	dat	vooruitgang	op	de	concrete	 leerdoelen	
goed	worden	gedekt.	Helaas	hebben	deze	op	maat	gemaakte	instrumenten	als	nadeel	dat	
ze	de	vergelijking	met	andere	interventies	die	ongeveer	hetzelfde	doel	nastreven,	bemoei-
lijken.	Daarbij	komt	dat	er	een	spanningsveld	ontstaat	tussen	de	objectiviteit	(betrouw-
baarheid,	vergelijkbaarheid)	en	de	relevantie	van	een	meetinstrument	(De	Groot,	1994,	
volgens	Van	Loon	et	al.,	2011).	Objectiviteit	mag	niet	ten	koste	gaan	van	de	inhoud	of	
validiteit	van	de	vragenlijst:	 er	dient	bijvoorbeeld	 rekening	worden	gehouden	met	de	
tijdsbelasting	van	de	deelnemers	en	de	taalbeheersing	(Van	Loon	et	al,	2011).	

Operationalisatie van wibo-leerdoelen in de concrete instrumenten 
Aangezien	er	geen	geschikte	gestandaardiseerde	vragenlijsten	voorhanden	waren	die	
de	 specifieke	 leerdoelen	van	wibo	maten,	 zijn	 er	 voor	het	onderzoek	drie	nieuwe	
meetinstrumenten	ontwikkeld:	een	leerkrachtvragenlijst,	een	oudervragenlijst	en	een	
scenariovragenlijst	voor	de	leerlingen	zelf.	Om	het	begrip	weerbaarheid	meetbaar	te	
maken	volgens	onze	weerbaarheidsdefinitie,	die	zegt	dat	‘weerbaarheid verwijst naar 
de capaciteit om adaptief copinggedrag te vertonen in een negatief psychologisch stressvolle 
situatie’,	is	bij	de	ontwikkeling	van	het	instrumentarium	uitgegaan	van	de	concrete	
leerdoelen	van	het	wibo-lesprogramma	 (zie	 tabel	1.2	 en	bijlage	1).	 In	deze	 sectie	
worden	deze	meetinstrumenten	nader	toegelicht.	

Door	zowel	de	leerkracht	als	de	ouders	en/of	verzorgers	bij	het	onderzoek	te	betrek-
ken,	werd	de	weerbaarheid	van	het	kind	vanuit	verschillende	invalshoeken	onder-
zocht.	Met	behulp	van	de	leerkrachtvragenlijst	is	een	beeld	gevormd	van	hoe	weer-
baar	het	kind	was	 in	de	 schoolsituatie.	Hield	het	kind	bijvoorbeeld	 rekening	met	
zijn	of	haar	klasgenootjes?	Kon	het	voor	zichzelf	opkomen	op	het	schoolplein?	En

Tussenmeting

december-
januari

Voormeting

augustus-
september
september

september-
okober
september-
oktober

School

wibo-scholen		

Controlegroepen	

wibo-scholen		

Controlegroepen		

Nameting

mei-juni

mei-juni

juni

juni

Locatie

Den	Bosch

Provincie
groningen

Tabel		3.2

3.2.2
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voelde	het	kind	zich	op	school	veilig	genoeg	om	dingen	te	vragen	of	juist	te	vertel-
len?	De	weerbaarheid	van	een	kind	in	de	schoolsituatie	kon	echter	verschillen	van	de	
weerbaarheid	van	hetzelfde	kind	in	de	thuissituatie.	Misschien	voelde	het	kind	zich	
thuis	meer	op	zijn	of	haar	gemak,	en	durfde	het	kind	makkelijker	een	eigen	mening	
te	geven.	Of	juist	niet?	De	weerbaarheid	van	het	kind	in	de	thuissituatie	werd	vast-
gesteld	door	middel	van	de	oudervragenlijst.	Verder	gaven	de	zogenaamde	scenario’s	
(fictieve	verhalen	over	extreme	gebeurtenissen)	een	beeld	van	hoe	het	kind	dacht	dat	
het	zich	zou	gedragen	in	extreme	situaties.	De	scenariovragenlijst	mat	de	houding	
van	de	kinderen	ten	opzichte	van	weerbaarheid	(de weerbaarheidattitude).	

Leerkracht- en oudervragenlijst: de weerbaarheid in de school- en thuissituatie
De	leerkrachtvragenlijst	is	gebaseerd	op	de	algemene	leerdoelen	van	het	wibo-pro-
gramma	(zie	tabel	1.2	en	bijlage	1).	De	leerkrachten	kregen	per	kind	zeventien	stel-
lingen	voorgelegd	(zie	tabel	3.3).	

Overzicht stellingen leerkrachtvragenlijstTabel		3.3

Stellingen

Stelling	1:
De	leerling	kan	zich	goed	inleven	in	anderen.
	

Stelling	2:
De	leerling	vraagt	makkelijk	om	hulp	(aan	u	of	aan	een	
klasgenoot/vriend/vriendinnetje).

Stelling	3:
De	leerling	helpt	vaak	anderen.

Stelling	4:
De	leerling	kan	goed	omschrijven	hoe	hij/zij	zich	voelt.

Stelling	5:
De	leerling	voelt	goed	aan	wanneer	iets	voor	hem/haar	ge-
noeg	is.	De	leerling	kent	zijn/haar	grenzen.	Bijvoorbeeld	
bij	een	aanraking	of	als	andere	kinderen	het	kind	plagen.

Stelling	6:
De	leerling	kan	goed	duidelijk	maken	aan	anderen	tot	
hoe	ver	ze	kunnen	gaan.

Stelling	7:
De	leerling	kan	goed	voor	zichzelf	opkomen,	
als	er	iets	gebeurt	wat	hij	of	zij	niet	wil.

Stelling	8:
De	leerling	heeft	goed	door	hoe	andere	mensen	zich	
voelen.

wibo-leerdoel /Kinderen kunnen:

Sociaal	1:
Zich	verplaatsen	in	het	standpunt	
van	een	ander

Sociaal	3:
Hulp	vragen	en	bieden

Sociaal	2:
Hun	gevoelens	en	emoties	verwoor-
den

Sociaal	4:
Hun	eigen	grenzen	voelen,	stellen	
en	verdedigen	

Emotioneel	1:
Hun	eigen	gevoelens	en	emoties
en	die	van	een	ander	herkennen.
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Stellingen

Stelling	9:
De	leerling	kan	goed	zien	hoe	anderen	zich	voelen,	alleen	
door	naar	hun	houding	en	gezictsuitdrukking	te	kijken.

Stelling	10:
De	leerling	kan	goed	omgaan	met	de	gevoelens	en	emo-
ties	van	andere	mensen.

Stelling	11:
De	leerling	kan	met	lichaamstaal	(gezichtsuitdrukking	en	
houding	van	het	lichaam)	goed	aangeven	hoe	hij/zij	zich	
voelt.

Stelling	12:
De	leerling	weet	van	zichzelf	hoe	hij/zij	zich	voelt.

Stelling	13:
De	leerling	kan	goed	omgaan	met	situaties	waar	veel	
emoties	bij	vrijkomen.

Stelling	14:
Als	de	leerling	ruzie	heeft	op	het	schoolplein	dan	is	het	
kind	in	staat	zich	lichamelijk	te	verdedigen	door	bij-
voorbeeld	te	schoppen	of	het	andere	kind	weg	te	duwen	
(fysiek	veilige	situatie).
Stelt	u	zich	eens	voor:	De	leerling	is	na	schooltijd	aan	
het	spelen	op	het	schoolplein.	Iedereen	is	al	naar	huis.	
Opeens	is	daar	een	man.	Hij	grijpt	de	leerling	stevig	vast.	
Het	doet	pijn!	(fysiek	onveilige	situatie)

Stelling	15:
In	deze	situatie	is	de	leerling	in	staat	zich	lichamelijk	te	
verdedigen	door	bijvoorbeeld	de	man	te	schoppen	of	
proberen	weg	te	duwen.

Onveilige	situaties:	Kinderen	kunnen	in	onveilige	situ-
aties	terecht	komen.	Een	situatie	kan	op	verschillende	
manieren	onveilig	zijn	voor	een	kind.	Misschien	moet	een	
kind	langs	een	groepje	grote	jongens	lopen.	Of	misschien	
vraagt	een	vriendelijke	meneer	of	het	kind	naar	zijn	jonge	
puppy’s	wil	komen	kijken.
Stelling	16:
De	leerling	kan	goed	inschatten	wat	een	onveilge	situatie	
is.

Stelling	17:
De	leerling	reageert	adequaat	op	onveilge	situaties.

wibo-leerdoel /Kinderen kunnen:

Sociaal	6:
Lichaamstaal	toepassen	en	inter-
preteren

Emotioneel	2:
Omgaan	met	eigen	en	andermans
gevolens	en	emoties

Sociaal	6:
Lichaamstaal	toepassen	en	inter-
preteren

Emotioneel	1:
Hun	eigen	gevoelens	en	emoties	en	
die	van	een	ander	herkennen

Emotioneel	3:
Omgaan	met	emotioneel	beladen	
situaties

De	zeven	fysieke	leerdoelen

Sociaal	5:
Adequaat	omgaan	met	machtsver-
houdingen
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De	stellingen	hadden	alle	betrekking	op	de	weerbaarheid	van	het	kind	in	de	school-
situatie.	 Elke	 stelling	 was	 gebonden	 aan	 een	 wibo-leerdoel.	 De	 stellingen	 waren	
ongelijk	 verdeeld	 over	 de	 competenties:	 de	 weerbaarheidcompetenties	 die	 in	 het	
wibo-lesprogramma	meer	aandacht	toebedeeld	kregen,	kwamen	ook	in	de	vragen-
lijst	vaker	aan	bod.

Het	was	de	bedoeling	dat	de	leerkracht	voor	elke	stelling	aangaf	in	welke	mate	deze	
van	toepassing	was	op	het	kind,	zoals	het	in	de	afgelopen	maand	was	geweest.	Er	
waren	vijf	antwoordmogelijkheden,	lopende	van	niet waar	tot	waar	(zie	figuur	3.2).

De voorbeeldvraag in de leerkrachtvragenlijst

Aangezien	in	het	wibo-lesprogramma	kinderen	een	verschil	leren	maken	tussen	vei-
lige	en	onveilige	situaties,	werd	in	de	leerkrachtvragenlijst	bij	de	fysieke	competen-
tie	onderscheid	gemaakt	tussen	veilige	en	onveilige	situaties.	In	een	veilige	situatie,	
bijvoorbeeld	op	het	 schoolplein	onder	 schooltijd,	 is	het	beter	hulp	 te	vragen	aan	
de	aanwezige	 leerkracht	dan	er	meteen	op	los	te	slaan.	Daarentegen	is	het	 in	een	
onveilige	situatie	misschien	wel	verstandig	om	de	verschillende	wibo	stoot-,	slag-	of	
traptechnieken	toe	te	passen.	Het	heeft	immers	weinig	zin	om	een	aardig	en	fatsoen-
lijk	gesprek	te	beginnen	met	een	enge	man	die	het	kind	in	het	donker	hardhandig	
beetpakt	en	pijn	doet.	
	
De	cognitieve	competentie	van	het	kind	kon	met	behulp	van	de	leerkrachtvragenlijst	
niet	worden	gemeten.	Deze	competentie	heeft	namelijk	meer	met	de	kennis	van	het	
kind	over	weerbaarheid	te	maken	dan	met	het	concrete	weerbaarheidgedrag	dat	het	
kind	dagelijks	in	de	klas	laat	zien.	Het	werd	onwaarschijnlijk	geacht	dat	leerkrachten	
een	goed	beeld	zouden	hebben	van	deze	kennis	bij	individuele	kinderen,	aangezien	
deze	in	het	reguliere	onderwijs	niet	wordt	onderwezen	noch	getoetst.

Vanwege	de	inhoudelijke	overlap	werden	in	het	vragenlijstonderzoek	de	sociale	en	

Figuur	3.2

1. De leerling speelt graag op het schoolplein.

In	het	bovenstaande	voorbeeld	is	aangegeven	dat	de	stelling	“De	leerling	speelt	graag	op	het	
schoolplein”	waar	is,	zoals	hij/zij	nu	is	of	in	de	afgelopen	maand	is	geweest.

2. De leerling speelt graag op het schoolplein.

In	dit	tweede	voorbeeld	is	aangegeven	dat	de	stelling	“De	leerling	speelt	graag	op	het	school-
plein”	niet waar is.

Niet waar                                                        Waar

Niet waar                                                        Waar

75



emotionele	 competentie	 bij	 elkaar	 genomen.	 Deze	 beslissing	 kon	 worden	 onder-
steund	door	de	correlaties	van	de	sociale	en	emotionele	competentieschalen	van	de	
leerkracht-	en	oudervragenlijst	(respectievelijk	r=.77;	grote	samenhang	en	r=.48;	me-
dium	samenhang).
	
Samengevat	werden	in	de	vragenlijststudie	met	behulp	van	de	leerkrachtvragenlijst	
de	volgende	drie	aspecten	van	weerbaarheid	(afhankelijke	variabelen)	in	de	schoolsi-
tuatie	onderzocht	(zie	tevens	tabel	3.3):
] De	fysieke	competentie	van	het	kind,	onderverdeeld	in:	de	fysieke	competentie		
						van	het	kind	in	de	veilige situatie	(1	vraag)	en	de	fysieke	competentie	van	het	kind	
					in	de	onveilige situatie	(1	vraag)
]  De	sociaal-	emotionele	competentie	van	het	kind	(15	vragen)
	
De	oudervragenlijst	bevatte	precies	dezelfde	 stellingen	als	de	 leerkrachtvragenlijst.	
Alleen	waren	in	deze	vragenlijst	de	stellingen	van	toepassing	op	het	kind	in	de	thuis-
situatie:	‘de	leerling’	werd	door	‘uw	kind’	vervangen.	Verder	werden	bij	stelling	14	en	
stelling	15	andere	situaties	geschetst.	

Betrouwbaarheid en validiteit: leerkracht- en oudervragenlijst
Om	te	kijken	 in	hoeverre	de	verzameling	van	de	15	 items	 (sociaal	 en	emotionele	
competentie)	een	zelfde	construct	maten	(homogeniteit)	is	voor	zowel	de	leerkracht	
als	de	oudervragenlijst	de	interne	consistentie	voor	de	sociaal-emotionele	competen-
tie	met	behulp	van	Cronbach’s	Alpha	uitgerekend	(zie	tabel	3.4).	Voor	schalen	die	
attitudes	of	gedrag	meten	wordt	vaak	een	alpha	van	.70	gehanteerd	(Nunnally,	1979	
volgens	Peterson,	1994).	Hoe	hoger	de	alpha	is,	des	te	hoger	de	onderliggende	cor-
relaties	tussen	de	items	zijn.	

Cronbach’s Alpha’s van de sociaal-emotionele competentieschaal per meetmoment, apart 
voor leerkracht- en oudervragenlijst

De	alpha	voor	de	leerkrachtvragenlijst	is	goed.	De	alpha	voor	de	oudervragenlijst	is	
daarentegen	matig.	
	
Wat	betreft	de	validiteit	van	de	vragenlijsten	is	er	gekeken	naar	de	inhoudsvaliditeit	
(content	validity).	Aangezien	de	stellingen	direct	zijn	afgeleid	van	de	concrete	wibo-
leerdoelen,	kan	verondersteld	worden	dat	de	stellingen	een	goede	afspiegeling	vor-
men	van	de	verschillende	weerbaarheidcompetenties.	Daarbij	zijn	de	stellingen	zeer	
algemeen	gesteld,	zodat	de	onderzoekers	een	geaggregeerd	beeld	van	de	onderzochte

Tabel		3.4

Oudervragenlijst

.43

.68

.49

Voormeting
Tussenmeting
Nameting

	

Sociaal-emotioneel

Leerkrachtenvragenlijst

.78

.76

.75
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weerbaarheidcompetenties	verkregen.	

Scenario’s kinderen: weerbaarheidattitude en -cognitie
De	weerbaarheid	van	kinderen	wordt	vooral	op	de	proef	gesteld	als	er	zich	stressvolle	
situaties	voordoen:	een	buurman	die	zijn	handen	niet	kan	thuis	houden	of	een	oppas	
die	begint	te	schelden	en	te	slaan	als	ze	dronken	is.	Of	misschien	vindt	een	kind	het	
eng	om	langs	een	groep	grote	jongens	te	lopen,	of	om	iets	te	moeten	vragen	in	een	
winkel.	

Om	de	weerbaarheid	van	een	kind	te	bepalen	moet	onder	andere	bekend	zijn	wat	
het	kind	in	een	stressvolle	situatie	zou	doen.	Om	er	zeker	van	te	zijn	dat	het	kind	een	
bepaalde	situatie	als	stressvol	zou	beschouwen,	werd	in	dit	onderzoek	alleen	uitgegaan	
van	extreme	situaties.	Gelukkig	komen	zulke	situaties	in	het	dagelijks	leven	van	kin-
deren	niet	vaak	voor.	Er	is	daarom	gekozen	voor	het	meten	van	de	attitude	en	cognitie	
van	de	kinderen	ten	opzichte	van	weerbaarheid:	hoe	denken	de	kinderen	dat	ze	zou-
den	reageren	in	een	bepaalde	situatie?	Een	dergelijke	weerbaarheidattitude	en	-cogni-
tie	van	de	kinderen	werd	in	het	onderzoek	gemeten	met	behulp	van	de	zogenaamde	
scenariovragenlijst.	Deze	vragenlijst	bestaat	uit	vijf	korte	verhaaltjes	(scenario’s)	die	
een	extreme	(bedreigende)	situatie	schetsten	(zie	bijvoorbeeld	figuur	3.3).		

Voorbeeld van een scenario: Het park

De	 scenario’s	 en	 bijbehorende	 vragen	 zijn	 afgeleid	 uit	 de	 competenties	 die	 in	 het	
wibo-lesprogramma	 aan	 bod	 komen	 (zie	 bijlage	 5).	 De	 kinderen	 werd	 opgedra-

Figuur	3.3
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gen	om	zich	in	te	beelden	dat	ze	zich	in	de	geschetste	situatie	bevonden.	Na	het	lezen	
van	het	scenario	werd	de	kinderen	gevraagd	wat	ze	zouden	doen	als	ze	zich	in	deze	si-
tuatie	zouden	bevinden.	Ieder	scenario	doet	een	beroep	op	andere	vaardigheden,	die	
allemaal	onder	de	leerdoelen	van	wibo	vallen.	In	een	bepaald	scenario	kan	een	kind	
bijvoorbeeld	het	beste	hulp	vragen	aan	een	volwassene	(sociaal-emotionele	compe-
tentie),	terwijl	een	ander	scenario	een	beroep	doet	op	het	vermogen	om	zich	fysiek	te	
verdedigen	in	een	onveilige	extreme	situatie	(fysieke	competentie).	In	het	voorbeeld	
in	figuur	3.3	wordt	de	fysieke	competentie	gemeten.	

De	scenario’s	waren	verschillend	voor	de	voor-,	tussen-	en	nameting.	Dit	is	gedaan	
om	de	effecten	van	proefpersoongewenning	zoveel	mogelijk	te	voorkomen.	Ook	wer-
den	de	scenario’s	per	meting	in	een	andere	volgorde	aangeboden.	De	competenties	
die	in	elk	scenario	werden	getest,	bleven	echter	wel	hetzelfde.	Bij	de	voormeting	werd	
de	kinderen	bijvoorbeeld	het	scenario	voorgelegd	waarin	het	kind	hardhandig	wordt	
gegrepen	door	een	man	in	het	park,	bij	de	tussenmeting	ging	het	om	een	man	in	
het	bos	en	bij	de	nameting	speelde	dezelfde	situatie	zich	af	in	een	donkere	steeg	(zie	
bijlage	5	voor	de	opzet	van	de	drie	parallelversies	van	de	scenariovragenlijst).
	
Met	behulp	van	de	vijf	scenario’s	werden	de	volgende	zeven	aspecten	van	de	weer-
baarheidattitude	en	-cognitie	van	de	kinderen	onderzocht	(zie	tevens	tabel	3.5):
]  De	fysieke	competentie	van	het	kind

]  De	sociaal-emotionele	competentie	van	het	kind

]  De	cognitieve	competentie	van	het	kind	(deze	hangt	in	deze	vragenlijst	samen	met
					competentie	‘Hulp	vragen	in	onveilige	situatie’)

De	fysieke	competentie	van	het	kind	in	de	onveilige	situatie.	Bij	de	scenario’s	
wordt	er	niet	gekeken	naar	de	fysieke	competentie	van	het	kind	in	een	veilige	
situatie,	aangezien	de	kinderen	leren	dat	zij	alleen	de	wibo-vechttechnieken	
mogen	toepassen	in	onveilige	situaties.

Hulp bieden	in	een	veilige	situatie.	Bijvoorbeeld:	helpt	het	kind	andere	kinde-
ren	als	deze	worden	gepest	op	het	schoolplein?	Het	schoolplein	wordt	gezien	
als	een	‘veilige’	situatie	aangezien	er	duidelijke	regels	gelden	en	er	leerkrachten	
aanwezig	zijn	die	kunnen	ingrijpen.
Hulp bieden	in	een	onveilige	situatie.	Bijvoorbeeld:	helpt	kind	A	kind	B,	als	
kind	B	zich	in	een	onveilige	(‘ongewone’)	situatie	bevindt,	dus	in	een	situatie	
waarmee	de	meeste	kinderen	niet	elke	dag	worden	geconfronteerd?	Bijvoor-
beeld:	kind	B	wordt	thuis	geestelijk	en	lichamelijk	mishandeld.	
Hulp vragen	in	een	onveilige	situatie.	Daaronder	wordt	het	vertellen	van	een	
moeilijk	en/of	pijnlijk	onderwerp	verstaan.	De	reactie	wordt	gecodeerd	als	wel	
of	niet	vertellen.
Grenzen voelen,	stellen	en	verdedigen	in	een	onveilige	situatie.	
Bijvoorbeeld:	een	buurman	wil	het	kind	op	een	niet	gepaste	manier	aanraken	
en	het	kind	voelt	dat	dit	ongepast	is,	weet	zijn	of	haar	grenzen	te	stellen	en	
kan	die	ook	verdedigen.	
	

Benoemen	van	sociaal netwerk:	kan	het	kind	mensen	in	zijn	directe	omgeving	
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										opnoemen	bij	wie	het	kind	terecht	kan	met	problemen?	
										Benoemen	van	belangrijke hulpverlenende instanties:	weet	het	kind,	wanneer	het
										problemen	heeft,	welke	instanties	het	kan	benaderen	(zoals	de	kindertelefoon)?

Betrouwbaarheid en validiteit: scenariovragenlijst
Om	de	betrouwbaarheid	te	meten	tussen	de	drie	parallelversies	van	de	scenariovra-
genlijst,	is	er	gebruik	gemaakt	van	de	test-hertest-methode:	bij	20	leerlingen	(negen	
jongens	en	elf	meisjes)	werden	de	drie	parallelle	versies	van	de	scenariovragenlijst,	is	
er	gebruik	gemaakt	van	de	 test-hertest-methode:	bij	20	 leerlingen	 (negen	 jongens	
en	 elf	meisjes)	werden	de	drie	parallelle	 versies	 van	de	 scenariovragenlijst	 afgeno-
men.	Tussen	meting	één	en	twee	zat	één	week.	Door	omstandigheden	werd	meting	
drie	pas	twee	maanden	later	afgenomen.	Voor	de	items	van	de	drie	scenarioversies	
samengenomen,	is	er	een	Cronbach’s	alpha	gevonden	van	.69:	er	is	voldoende	over-
eenkomst	van	de	items	tussen	de	drie	parallelversies.	Wat	betreft	de	validiteit	van	de	
scenario’s	is	er	gekeken	naar	de	inhouds	(content)-validiteit.	Aangezien	de	vijf	sce-
nario’s	direct	zijn	afgeleid	van	de	concrete	wibo-leerdoelen	(zie	bijvoorbeeld	figuur	
3.4	waarin	 in	de	achterliggende	gedachte	van	scenario	Het park	 is	afgebeeld),	kan	
verondersteld	worden	dat	de	scenario’s	een	redelijk	goede	afspiegeling	vormen	van	de	
verschillende	weerbaarheidcompetenties.	We	noemen	deze	afspiegeling	redelijk,	aan-

Thema, competentie en vraag: scenario Het parkFiguur	3.4

Thema 2
Sterk staan, Gronden, Centreren

Thema 5
Zelfverdediging

Vraag
De man grijpt je...

Wat doe jij?

Fysieke competentie
Kinderen kunnen:
  1. Verschillende afweer- en ontwijkings
      technieken toepassen
  2. Verschillende stoot-, slag- en trap
      technieken toepassen
  3. Verschillende bevrijdingstechnieken
      toepassen
  4. Actief gebruik maken van ademkracht
  5. Kracht inzetten vanuit hun basis
  6. De principes van gronden en 
      centreren toepassen
  7. Ze kennen hun eigen fysieke
      mogelijkheden en onmogelijkheden

Fysieke competentie
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De	scenariovragenlijst	bestond	in	het	begin	van	het	opderzoek	uit	26	verschillende	scenario’s	per	
meetmoment.	Echter,	afname	van	deze	26	scenario’s	per	kind	werd	als	een	onverantwoorde	belasting	
van	het	kind	beschouwd,	daar	de	leerlingen	al	één	uur	deden	over	het	beantwoorden	van	de	vragen	
van	de	uiteindelijke	vijf	overgebleven	scenario’s.
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gezien	de	scenario’s	één	concrete	situatie	beschrijven	en	hierdoor	slechts	een	beperkt-
beeld	geeft	van	alle	denkbare	situaties12.

Weerbaarheidscore	
Om	op	basis	van	de	drie	bovengenoemde	meetinstrumenten	iets	te	kunnen	zeggen	
over	de	weerbaarheid	van	een	kind,	werden	aan	de	antwoorden	punten	toegekend.	
Deze	 punten	 vormden	 omgerekend	 per	 meetinstrument	 de	 weerbaarheidscore	 van	
een	kind.

Weerbaarheidscore leerkracht- en oudervragenlijst
De	weerbaarheidscore	van	de	leerkracht-	en	oudervragenlijst	werd	gemeten	met	een	
vijfpunts-Likertschaal	 (zie	 figuur	 3.2).	 Van	 de	 vijf	 antwoordmogelijkheden	 kreeg	
per	vraag	het	meest	linkse	hokje,	één	punt	toebedeeld	(de	genoemde	stelling	is	niet 
waar).	Aan	het	meest	rechtse	hokje	(de	genoemde	stelling	is	waar)	werden	vijf	pun-
ten	toegekend.	
	
Voor	de	sociaal-emotionele	competentie	werden	de	vijftien	scores	gemiddeld	tot	één	
algemene	score.	
	
In	totaal	leidden	zowel	de	leerkracht-	als	oudervragenlijst	tot	drie	weerbaarheidsco-
res:	twee	fysieke	scores,	een	fysieke	score	voor	een	veilige	situatie	(1	vraag),	en	een	
fysieke	score	voor	een	onveilige	situatie	(1	vraag),	en	een	gemiddelde	sociaal-emoti-
onele	score	(de	gemiddelde	score	van	15	vragen).	

Weerbaarheidscore scenariovragenlijst
De	weerbaarheidattitude	en	-cognitie	van	het	kind,	onderzocht	door	middel	van	de	
scenariovragenlijst,	kreeg	ook	een	weerbaarheidscore	toegekend.	Daartoe	is	er	aller-
eerst	een	algemeen	codeermodel	gemaakt.	De	Self-Report	Coping	Measure	(SRCM)	
van	Causey	en-	Dubow	(1992)	vormde	de	basis	van	het	algemene	codeermodel.	
	
De	SRCM	onderscheidt	verschillende	copingstrategieën	op	drie	niveaus	(zie	bijlage	
7,	 tabel	7.3).	Het	 laagste	niveau	 (niveau	3)	 zijn	 ‘specifieke’	 gedragingen	 (bijvoor-
beeld:	Persoon	probeert	te	begrijpen	waarom	dit	hem/	haar	is	overkomen;	zie	bij-
lage	7,	tabel	7.1).	Deze	specifieke	gedragingen	zijn	onder	te	verdelen	in	vijf	typen	
copingstrategieën	(niveau	2):	Hulp	Zoeken	(HZ),	Probleem	Oplossen	(PO),	Niet	
Aantrekken	(NA),	Internaliseren	(I)	en	Externaliseren	(E).	Op	het	hoogste	niveau	
(niveau	1)	vallen	de	eerste	drie	typen	copingstrategieën	(HZ,	PO	en	NA)	onder	de	
copingstijl	 ‘Benaderingsstrategieën’	en	de	laatste	twee	typen	(I	en	E)	onder	de	co-
pingstijl	‘Ontwijkingstrategieën’.	

3.2.3
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Naast	de	specifieke	copingstrategieën	van	de	SRCM	leren	de	wibo-deelnemers	een	
aantal	 specifieke	 wibo-gedragingen.	 Fysieke	 gedragsvoorbeelden	 hiervan	 zijn	 het	
zogenaamde	‘zeemanskusje’	en	de	‘olifantentrap’13.	Deze	twee	verdedigingstechnie-
ken	 konden	 worden	 ondergebracht	 onder	 de	 reeds	 bestaande	 copingstrategie	 van	
de	SRCM-vragenlijst:	externaliseren	(niveau	2).	Echter,	niet	alle	wibo-gedragingen	
waren	in	te	delen	onder	de	vijf	al	bestaande	typen	copingstrategieën	van	de	SRCM.	
Daarom	 werden	 twee	 nieuwe	 type	 copingstratgieën	 (niveau	 2)	 aan	 het	 algemene	
codeermodel	 toegevoegd:	Hulp	Geven	 (HG)	en	Zelfbewustzijn	 (ZB)	 (zie	voor	de	
specifieke	gedragingen	bijlage	7,	tabel	7.1).	Beide	typen	copingstrategieën	vallen	on-
der	de	algemene	copingstijl:	benaderingsstrategieën	(niveau	1).	

Na	toevoeging	van	de	twee	nieuwe	type	copingsstrategieën	konden	op	niveau	2	zeven	
typen	copingstrategieën	worden	onderscheiden:	de	vijf	typen	van	de	SRCM	(HZ,	
PO,	NA,	I	en	E)	plus	de	twee	wibo-copingstrategieën	Hulp	Geven	(HG)	en	Zelf-
bewustzijn	 (ZB).	Deze	 zeven	 type	 copingstrategieën	 (met	 bijbehorende	 specifieke	
gedragingen)	vormden	het	Algemeen	Codeerschema	waarop	de	coderingsmodellen	
van	de	scenariovragenlijst	gebaseerd	zijn	(zie	bijlage	7,	tabel	7.1).	
	
De	weerbaarheidscores	voor	de	scenario’s	werden	in	drie	stappen	berekend.	Ten	eerst	
werden	per	scenario	alle	copingstrategieën	(zie	bijlage	3)	van	het	Algemeen	Codeer-
schema	(zie	bijlage	7,	tabel	7.1)	op	volgorde	gezet:	van	adaptieve	copingstrategieën	
naar	 maladaptieve	 copingstrategieën.	 Of	 een	 bepaalde	 copingstrategie	 al	 dan	 niet	
adaptief	was,	was	sterk	afhankelijk	van	de	situatie.	Een	kind	dat	externaliserend	ge-
drag	toepaste	bij	een	klasgenoot	die	hem	per	ongeluk	pijn	deed,	werd	gezien	als	ma-
ladaptief.	Maar	als	het	kind	daarentegen	fysiek	gedrag	vertoonde	wanneer	het	(zoals	
in	scenario	Het park)	werd	aangevallen	door	een	volwassen	man,	dan	werd	hetzelfde	
gedrag	bestempeld	als	adapief	copinggedrag.	
	
Nadat	 voor	 elk	 scenario	de	 copingstrategieën	waren	 geordend	 van	meest	 adaptief	
naar	minst	adaptief,	kreeg	elke	copingstrategie	twee	soorten	weerbaarheidscores	toe-
bedeeld:	score	A	en	score	B.	Beide	scores	bestonden	uit	weerbaarheidpunten.	Adap-
tieve	copingstrategieën	kregen	bij	score	A	veel	weerbaarheidpunten	(maximum	van	
tien	 punten),	 maladaptieve	 copingstrategieën	 kregen	 daarentegen	 geen	 of	 weinig	
punten	(zie	bijlage	7,	tabel	7.2).	Score	B	was	een	aanvullende	‘bonus’	score	(	maxi-
mum	van	 twee	punten).	Het	 totaal	aantal	weerbaarheidpunten	kon,	per	 scenario,	
maximaal	12	punten	aannemen.	

Het	 zeemanskusje	 is	 een	 externaliserende	 copingstrategie	 (verdedigingstechniek)	 waarbij	 de	 uit-
voerder	de	huid	van	de	tegenstander	tussen	twee	vinger(nagel)s	neemt	en	de	vastgenomen	huid	al	
knijpend	ronddraait.	Deze	handeling	geeft	een	venijnige	pijn.	De	olifantentrap	is	het	gericht	naar	
achteren	schoppen,	wanneer	de	tegenstander	de	uitvoerder	tegen	zijn	wil	van	achteren	vasthoudt.	
De	bedoeling	is	dat	de	hak	van	de	uitvoerder,	langs	de	schenen	van	de	tegenstander,	de	tenen	van	
de	tegenstander	hard	raakt.
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Als	laatste	werden,	om	de	totale	weerbaarheidscores	te	meten,	per	antwoord	de	drie14	
meest	adaptieve	copingstrategieën	geselecteerd.	Samen	vormden	zij	de	totale	weer-
baarheidscores.	Voor	de	meest	adaptieve	copingstrategie	kreeg	het	kind	de	punten	
van	score	A,	voor	de	twee	overige	antwoorden	werden	de	scores	B	(meestal	één	punt	
per	strategie)	bij	 score	A	opgeteld.	Bijvoorbeeld,	 in	bijlage	7,	 tabel	7.2	(voorbeeld	
puntenschema	 scenario’s	1)	 is	de	 ‘Fysieke	wibo-manier’	 een	 adaptieve	 copingstra-
tegie.	Dit	 is	 een	externaliserende	copingstrategie	die	 als	 score	A,	10	punten	krijgt	
toebedeeld	en	als	score	B,	2	punten.	De	maximaal	haalbare	score	op	een	antwoord	is	
hierdoor	twaalf	punten.	Bijvoorbeeld,	het	antwoord	“Ik zou schoppen en heel hard gil-
len”	krijgt	een	totaalscore	van	9	punten.	Het	gedeelte	“Ik zou schoppen”,	valt	namelijk	
onder	‘Persoon	past	stoot-,	slag-	en	traptechnieken	toe’	en	krijgt	hiervoor	(score	A)	8	
punten	toebedeeld.	Het	gedeelte	“heel hard gillen”,	valt	onder	‘Persoon	maakt	actief	
gebruik	van	Ademkracht/roepen’	en	krijgt	hiervoor	(score	B)	1	punt.	Er	is	rekening	
gehouden	met	de	‘afstand’	tussen	één	of	meerdere	antwoorden.	Dit	houdt	in	dat	het	
verschil	in	adaptiviteit	tevens	tot	uitdrukking	komt	in	de	totaalscoring	(ook	na	optel-
ling	van	score	A	en	score	B).	

Vergelijkbaarheid van de weerbaarheidscores
De	weerbaarheidscores	op	de	drie	meetinstrumenten	werden	op	een	zodanige	manier	
berekend	dat	de	drie	weerbaarheidscores	met	elkaar	te	vergelijken	waren.	
	
De	weerbaarheidscores	van	de	leerkracht-	en	oudervragenlijst	liepen	uiteen	van	0.2	
tot	1,	waarbij	de	0.2-score	(1	gedeeld	door	5)	staat	voor	niet	weerbaar	en	de	1-score	
(5	gedeeld	door	5)	voor	heel	weerbaar;	1	 is	het	minimum	aantal	punten	en	5	het	
maximaal	aantal	punten	voor	de	twee	vragen	over	fysieke	competentie	en	de	gemid-
delde	score	voor	de	sociaal-emotionele	competentie.
	
De	 totale	 weerbaarheidscore	 van	 de	 scenariovragenlijst	 werd	 per	 scenario	 gedeeld	
door	de	maximaal	haalbare	score	(12	punten)	zodat	er	een	totale	weerbaarheidscore	
uitkwam	tussen	0	en	1,	waarbij	de	0-score	stond	voor	niet	weerbaar	en	de	1-score	
voor	heel	weerbaar.	
					
De	weerbaarheidscores	gaven	een	kwantitatief	beeld	van	hoe	weerbaar	een	kind	was	
op	 een	bepaald	moment,	 voor	 een	bepaalde	weerbaarheidcompetentie,	 in	 een	be-
paalde	situatie.	De	weerbaarheidscore	werd	niet	bepaald	in	vergelijking	met	anderen,	

Dit	maximale	aantal	(drie	copingstrategieën	per	antwoord)	werd	gehanteerd	daar	de	meisjes	de	nei-
ging	hadden	uitgebreid	verslag	te	doen	over	wat	voor	copingstrategieën	zij	allemaal	wel	niet	zouden	
toepassen	(antwoord	meisje	op	scenario	Het	park:	“Ik	zou	schrikken	en	keihard	gillen.	Ik	zou	ook	
keihard	rennen.	Slingerend	rennen.	En	zo	snel	mogelijk	het	park	uit	rennen	en	een	restaurant	in	
lopen.	En	bellen	naar	huis	of	papa	me	komt	op	halen.”)	De	jongens	waren	daarentegen	dikwijls	veel	
bondiger	van	stof	(antwoord	jongen	op	scenario	Het	park:	“Ruk	me	los	en	ren”).	Door	een	maxi-
mum	van	drie	strategieën	te	hanteren	is	geprobeerd	om	voor	de	uitgebreide	antwoordneigingen	van	
de	meisjes	te	corrigeren.

14|
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maar	was	absoluut	van	aard.	Een	weerbaarheidscore	van	0.4	betekende	in	de	eerste	
plaats	dat	het	kind	nog	0.6	score	weerbaarder	kon	worden.

Een overzicht van de dertien verschillende variabelen waarvoor per meetinstrument de 
weerbaarheidscores zijn berekend

Tabel	3.5

Meetinstrument

Leerkrachtvragenlijst

Oudervragenlijst

Scenario’s	kinderen

Afhankelijke variabelen
(wibo-weerbaarheidcompetenties)

Weerbaarheid	van	kinderen	in	de	
schoolsituatie,	volgens	leerkrachten,	op	
de	volgende	weerbaarheidcompetenties	
(score	van	0.2	tot	1):
Fysieke	competentie
			Veilige	situatie	
			Onveilige	situatie	
Sociaal-emotionele	competentie
Weerbaarheid	van	kinderen	in	de	
thuissituatie,	volgens	ouders,	op	de	
volgende	weerbaarheidcompetenties	
(score	van	0.2	tot	1):
Fysieke	competentie
			Veilige	situatie	
			Onveilige	situatie	
Sociaal-emotionele	competentie
Attitude	en	cognitie	van	kinderen	over	
weerbaarheid	in	extreme	situaties,	op	
de	volgende	weerbaarheidcompetenties	
(score	van	0	tot	1):
Fysieke	competentie
			Onveilige	situatie	
Sociaal-emotionele	competentie
			Hulp	bieden
						Veilige	situatie	
						Onveilige	situatie	
			Hulp	vragen	in	onveilige	situatie	
			Grenzen	voelen,	stellen	en	verde-
			digen	in	onveilige	situatie
Cognitieve	competentie	
(hangt	samen	met	de	vraag
‘Hulp	vragen	in	onveilige	
situatie’)	
			Benoemen	van	sociaal	netwerk	
			Benoemen	van	belangrijke	hulp-
			verlenende	instanties

Oordeel direct
versus indirect

Leerkrachten
(indirect)

Ouders
(indirect)

Kinderen
(direct)
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3.2.4 Opzet en procedure vragenlijststudie
Opzet vragenlijststudie
Om	het	effect	van	het	wibo-lesprogramma	vast	te	kunnen	stellen,	is	vastgesteld	hoe	
weerbaar	de	kinderen	waren	vóór	de	cursus.	Ná	het	wibo-lesprogramma	is	de	weer-
baarheid	van	de	kinderen	nog	een	keer	gemeten.	Op	deze	wijze	kan	worden	nage-
gaan	 in	hoeverre	de	kinderen	al	dan	niet	 vooruit	 zijn	gegaan.	De	nameting	werd	
drie	maanden	na	de	afloop	van	het	wibo-lesprogramma	afgenomen.	Om	er	zeker	
van	te	zijn	dat	de	(eventuele)	verandering	in	de	weerbaarheid	van	leerlingen	die	het	
programma	kregen	een	gevolg	was	van	het	wibo-lesprogramma,	werd	er	gebruik	ge-
maakt	van	controlescholen.	Controlescholen	zijn	scholen	die	wél	aan	het	onderzoek	
meededen,	 maar	 níet	 het	 wibo-lesprogramma	 kregen	 aangeboden.	 Deze	 scholen	
kregen	de	mogelijkheid	na	het	onderzoek,	in	het	schooljaar	2007-2008,	het	wibo-
lesprogramma	in	het	schoolprogramma	op	te	nemen.	De	onderzoeksgegevens	van	de	
controlescholen	geven	de	mogelijkheid	te	controleren	of	veranderingen	het	gevolg	
zijn	 van	 de	 spontane	 ontwikkeling	 van	 de	 kinderen.	 Ook	 bij	 de	 controlescholen	
is	zowel	de	voor-	als	de	nameting	afgenomen	en	vergeleken	met	die	van	de	wibo-
scholen.	

Naast	de	voor-	en	nameting	is	er	bij	de	wibo-scholen	nog	een	extra	nameting	afge-
nomen.	Deze	nameting	vond	meteen	plaats	nadat	de	kinderen	aan	de	wibo-lespro-
gramma	hadden	deelgenomen.	Deze	nameting	noemen	we	de	wibo-tussenmeting	
(zie	figuur	3.5).	

Onderzoeksdesign vragenlijststudie

Procedure vragenlijststudie
Nadat	de	school	had	toegezegd	mee	te	doen	aan	het	evaluatie-onderzoek,	werden	de	
ouders	door	middel	van	een	begeleidende	brief	op	de	hoogte	gebracht	van	het	onder-

				voormeting							wibo-lesprogramma																																																									nameting                                   
                                                       

tussen-	
meting

Onderzoeksdesign wibo-groepen

Meetinstrumenten
1	x	leerkrachtvragenlijst

1	x	oudervragenlijst
1	x	scenariovragenlijst	kinderen

				voormeting																																																																																														nameting                                   
                                                       Onderzoeksdesign controlegroepen

						4	weken																			12	weken													4	weken											12	weken														4	weken

Figuur	3.5
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zoek	en	om	passieve	toestemming	gevraagd.	Bij	elke	meting	kregen	de	leerkrachten	
twee	stapels	vragenlijsten;	de	leerkrachtvragenlijst	en	de	oudervragenlijst.	De	ouder-
vragenlijst	werd	door	de	 leerkrachten	aan	de	kinderen	op	school	uitgedeeld.	Deze	
bevond	zich	in	een	envelop	met	daarbij	een	begeleidende	brief.	Hierin	werd	aan	de	
ouders	van	de	deelnemende	kinderen	gevraagd	de	vragenlijst	over	de	weerbaarheid	
van	hun	kind	in	te	vullen.	Nadat	de	ouders	dat	hadden	gedaan,	gaven	zij	deze	weer	
met	hun	kinderen	mee	in	een	gesloten	enveloppe.	De	leerkracht	voegde	de	ouderen-
veloppen	samen	met	de	leerkrachtvragenlijsten	en	stuurde	ze	op	naar	het	Huis	voor	
de	Sport	Groningen.	Bij	de	verwerking	van	de	resultaten	werden	de	namen	van	de	
kinderen	direct	vervangen	door	een	proefpersoonsnummer.	

De	scenariovragenlijst	werd	klassikaal	afgenomen.	Twee	onderzoekers	namen	de	vra-
genlijst	 af	 volgens	 een	uitgebreid	daarvoor	opgesteld	protocol.	Van	 te	voren	werd	
aan	de	kinderen	duidelijk	gemaakt	dat	er	geen	goede	of	foute	antwoorden	waren.	
De	tafels	van	de	kinderen	stonden	uit	elkaar	en	er	mocht	niet	worden	overlegd.	Eén	
onderzoeker	gaf	voor	de	klas	instructies	en	las	de	scenario’s	één	voor	één	voor.	Per	sce-
nario	werden	de	vragen	tevens	klassikaal	doorgenomen.	Daarna	vulden	de	kinderen	
de	vragen	in.	De	andere	onderzoeker	liep	ondertussen	door	de	klas	om	te	controleren	
of	de	kinderen	alles	snapten	en	om	te	kijken	of	de	vragen	volledig	werden	ingevuld.	
Wanneer	alle	kinderen	klaar	waren	met	het	beantwoorden	van	de	vragen	van	één	
scenario,	werd	het	volgende	scenario	wederom	door	de	onderzoeker	voorgelezen	en	
werd	ook	hier	weer	bij	alle	vragen	langsgegaan.	

Uitkomsten vragenlijststudie: Werkt wibo?15

Om	te	onderzoeken	of	het	wibo-lesprogramma	de	weerbaarheid	van	de	kinderen	
verhoogde,	zijn	aan	de	hand	van	twee	meetmomenten	de	effecten	van	de	cursus	op	de	
weerbaarheidcompetenties	van	kinderen	getoetst	door	een	vergelijking	van	de	weer-
baarheidscores	van	kinderen	op	wibo-	en	controlescholen	(zie	voor	een	overzicht	van	
de	volgorde	waarin	de	resultaten	van	de	verschillende	variabelen	worden	besproken,	
tabel	3.6)	Daarbij	zijn	de	nametingen	gecorrigeerd	voor	verschillen	op	de	voorme-
ting,	zodat	verschillen	op	de	nameting	niet	meer	kunnen	worden	toegeschreven	aan	
reeds	bestaande	verschillen	tussen	wibo-	en	controlescholen	op	de	voormeting.	Als	
deze	correctie	(via	covariantieanalyse)	is	toegepast,	is	dat	in	de	tabel	vermeld.	Soms	
kan	deze	correctie	om	technische	redenen	niet	plaatsvinden;	dan	is	gebruik	gemaakt	
van	verschilscores	waarbij	de	voormeting	is	afgetrokken	van	de	nameting.	

Verder	wordt	er	in	deze	dissertatie	gesproken	van	een	significant	effect	als	er	sprake	
was	van	p	≤	.05.	In	dat	geval	is	de	kans	dat	er	ten	onrechte	wordt	geconcludeerd	dat	
er	in	werkelijkheid	een	effect	is,	vijf	procent	of	kleiner	dan	vijf	procent.	Er	wordt	ge-

Om	deze	dissertatie	toegankelijk	te	maken	voor	een	breder	publiek	dan	alleen	voor	wetenschappe-
lijke	onderzoekers,	worden	de	gebruikte	statistische	methoden	en	begrippen	uitgebreider	uitgelegd	
dan	in	een	proefschrift	gebruikelijk	is.	

15|
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sproken	van	een	aanwijzing	voor	een	effect	bij	een	p-waarde	tussen	0.05	en	0.10	(dit	
noemen	we	ook	wel	marginaal	significant	effect).	Daarbij	worden	in	de	tabellen	ook	
de	 standaarddeviaties	gegeven.	Een	 standaarddeviatie	 zegt	 iets	over	hoe	de	 scores	
om	het	gemiddelde	verdeeld	zijn.	Hoe	kleiner	de	standaarddeviaties,	des	te	dichter	
liggen	de	scores	in	de	buurt	van	het	gemiddelde	en	des	te	kleiner	is	de	spreiding	in	
de	groep.

Een overzicht van de volgorde waarin de dertien resultaten van de verschillende variabe-
len worden besproken

Als	laatste	zijn	bij	de	toetsen	tevens	effectgroottes	vermeld	als	de	verschillen	tussen	
de	beide	condities	significant	waren.	In	het	onderzoek	is	de	effectgrootte	uitgedrukt	
in	de	vorm	van	een	veelgebruikte	maat,	namelijk	Cohen’s	d.	De	meest	eenvoudige	
manier	om	deze	scores	te	berekenen	is	door	de	weerbaarheidsscores	van	de	contro-
legroep	af	te	trekken	van	de	weerbaarheidscores	van	de	groep	die	het	wibo-lespro-
gramma	heeft	gevolgd.	Dit	verschil	deelt	men	dan	door	de	standaarddeviaties	van	de	
verschilscores	(zie	onder	andere	Carr,	2000;	Coe,	2000;	Morris	&	DeShon,	2002;	
Van	Yperen,	2010).	Hierbij	staat	d=.2	(of	benaderende	waarden)	gelijk	aan	een	klein 
effect,	d=.5	(of	benaderende	waarden)	aan	een	redelijk	effect	en	d=.8	(of	benaderende	
waarden	en	groter)	aan	een	groot	effect.

Tabel	3.6

Invalshoek

Schoolsituatie	
(oordeel	leerkracht)
Thuissituatie	
(oordeel	ouders)
Attitude	en	cognitie	kinderen	
(a.d.h.v.	Scenario-Vragenlijst)
Schoolsituatie
(oordeel	leerkracht)
Thuissituatie
(oordeel	ouders)
Attitude	en	cognitie	kinderen	
(a.d.h.v.	Scenario’s)

Attitude	en	cognitie	kinderen	
(a.d.h.v.	Scenario’s)

Competentie

Fysieke	competentie
(paragraaf	3.3.1)

Sociaal-emotionele
competentie
(paragraaf	3.3.2)
			

Cognitieve	compe-
tentie
(paragraaf	3.3.3)

Uitsplitsing naar situatie

Veilige	situatie	
Onveilige	situatie
Veilige	situatie
Onveilige	situatie
Onveilige	situatie

Hulp	bieden	veilige	situatie	
Hulp	bieden	onveilige	situatie
Hulp	bieden	onveilige	situatie
Grenzen	voelen,	stellen	en	verdedigen	
onveilige	situatie
Benoemen	van	sociaal	netwerk
(Hangt	samen	met	de	vraag	‘Hulp	
vragen	in	onveilige	situatie’)
Benoemen	van	belangrijke	hulpverle-
nende	instanties
(Hangt	samen	met	de	vraag	‘Hulp	
vragen	in	onveilige	situatie’)
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In	deze	vragenlijststudie	beschikten	we	zowel	voor	de	controle-	als	voor	de	experi-
mentele	groep	over	een	voor-	en	nameting.	Cohen’s	d	werd	derhalve	als	als	volgt	be-
rekend:	ten	eerste	werd	de	gemiddelde	verschilscore	van	de	controlegroep	(nameting	
controlegroep	min	voormeting	controlegroep)	afgetrokken	van	de	gemiddelde	ver-
schilscore	van	de	wibo-groep	(nameting	wibo-groep	min	voormeting	wibo-groep).	
Deze	uitkomst	werd	vervolgens	gedeeld	door	de	standaarddeviatie	van	de	verschil-
score	van	de	controlegroep.	Er	is	voor	deze	standaarddeviatie	gekozen	aangezien	deze	
een	betere	schatting	geeft	van	de	spontane	variaties	in	de	verschilscores	dan	bijvoor-
beeld	een	standaarddeviatie	berekend	over	de	verschilscores	van	zowel	de	controle	als	
van	de	wibo-groep	(de	gepoolde	standaarddeviatie).	Een	gepoolde	standaarddeviatie	
bevat	 namelijk	 mogelijke	 wibo-effecten	 op	 de	 ‘natuurlijke’	 standaarddeviatie	 van	
verschilscores	(Morris	&	DeShon,	2002).

Deze	berekening	van	effectgroottes	is	ook	toegepast	in	de	exploratieve	studie.	Wan-
neer	er	sprake	was	van	een	significant	effect	van	p	≤	.05,	dan	werd,	aan	de	hand	van	
verschilscores,	onderzocht	waar	het	wibo-effect	zich	precies	manifesteerde.	Wij	ver-
wachtten	dat	de	kinderen	met	de	laagste	beginscores	de	meeste	vooruitgang	zouden	
boeken	op	verschillende	weerbaarheidsvariabelen.	Deze	verwachting	was	ten	eerste	
gebaseerd	op	het	feit	dat	kinderen	die	voor	aanvang	van	het	wibo-lesprogramma	laag	
scoorden	de	meeste	veranderingsruimte	hadden,	zij	konden	in	principe	het	meeste	
opsteken	van	het	volgen	van	het	programma.	Daarnaast	kon	er	sprake	zijn	van	re-
gressie	naar	het	gemiddelde,	waarbij	de	kinderen	met	een	extreme	beginscore	(zowel	
extreem	laag	als	extreem	hoog),	bij	de	nameting	een	minder	extreme	score	krijgen	
toebedeeld.

Verhoogt het wibo-lesprogramma de fysieke competentie?
We	verwachtten	dat	bij	de	kinderen	die	de	wibo-cursus	hebben	gevolgd,	de	fysieke	
weerbaarheidscore	meer	vooruit	was	gegaan	dan	bij	de	controlekinderen.	Daarnaast	
verwachtten	wij	geen	verschillen	 in	wibo-effecten	voor	de	fysieke	competentie	bij	
gender,	etniciteit	en	ervaring	wibo-lesprogramma.	

wibo-effect fysieke competentie in school- en thuissituatie 
Voor	de	fysieke	competentie	in	de	veilige	en	onveilige	situatie	zijn	de	toetsingsgege-
vens	van	verschillen	tussen	wibo	en	controle	in	de	verschuiving	van	voormeting	naar	
nameting	weergegeven	in	tabel	3.7a	en	3.7b.

In	deze	tabellen	is	te	zien	dat	in	de	veilige	situatie	de	wibo-kinderen	in	de	schoolsitu-
atie	significant	meer	vooruit	gingen	op	de	fysieke	competentie	dan	de	controlekinde-
ren.	Bij	de	wibo-kinderen	ging	de	gemiddelde	weerbaarheidscore	van	0.71	naar	0.79	
en	bij	de	controlekinderen	was	de	gemiddelde	score	op	de	voor-	en	nameting	gelijk	
(0.77).	Ook	in	de	onveilige	situatie	ging	volgens	de	leerkrachten	de	fysieke	compe-
tentie	 van	de	wibo-kinderen	 significant	meer	vooruit	dan	de	 fysieke	 competentie	
van	de	controlekinderen.	Wel	laten	de	effectgroottes	zien	dat	beide	wibo-effecten	in	
de	categorie	‘redelijk’	vallen	(respectievelijk	.46	en	.54).	De	vooruitgang	in	zowel	de

3.3.1

87



veilige	als	de	onveilige	situatie	is	niet	alleen	te	zien	aan	een	verschuiving	van	de	ge-
middelden	en	de	effectgroottes,	maar	ook	aan	de	afname	van	de	standaarddeviaties.	
Dit	betekent	dat	de	spreiding	in	weerbaarheidscores	tussen	de	kinderen	kleiner	werd.	
Figuur	3.6	geeft	aan	de	hand	van	histogrammen	informatie	over	de	lokale	verschui-
vingen	die	optraden	nadat	de	wibo-cursus	had	plaatsgevonden.	De	histogrammena-
ten	zien	dat	de	de	weerbaarheidscores	van	de	kinderen	in	hun	geheel	opschoven	naar	
rechts	 en	 verschillen	 tussen	 de	 weerbaarheidscores	 van	 de	 kinderen	 minder	 groot	
werden.	Dit	betekent	dat	er	op	de	nameting	minder	kinderen	waren	met	lage	weer-
baarheidscores,	terwijl	het	aantal	kinderen	met	een	weerbaarheidscore	groter	of	gelijk	
aan	0.8	groter	werd.	

Effecten van wibo, apart voor veilige en onveilige situaties: gemiddeld oordeel (M) en stan-
daarddeviatie (SD) leerkracht over fysieke competentie16..

Effecten van wibo, apart voor veilige en onveilige situaties: gemiddeld oordeel (M) en stan-
daarddeviatie (SD) ouders over fysieke competentie.

wibo versus 
Controle

wibo	(n=277)

Controle	(n=157)

wibo	(n=277)

Controle	(n=157)

Gemiddelde weer-
baarheidscore
fysieke competentie 
(standaarddeviatie)
			Veilige	situatie

			Onveilige	situatie

M Voor-
meting
(SD)

0.71
(0.24)
0.77
(0.20)
0.63
(0.24)
0.72
(0.21)

M Na-
meting
(SD)

0.79
(0.19)
0.77
(0.19)
0.75
(0.20)
0.74
(0.20)

F-toets
waarde 

Significant:
F	(1,	432)	=	15.15,	
p	<	.001
(effectgrootte	d=0.46)
Significant:
F	(1,	432)	=	18.77,	
p	<	.001
(effectgrootte	d=0.54)

Door	 wisseling	 van	 leerkracht	 gedurende	 het	 schooljaar	 is	 één	 controlegroep	 (17	 kinderen)	 niet	
meegenomen	in	de	analyse.

16|

Toetsing	d.m.v	covariantie-analyse	waarbij	gecorrigeerd	is	voor	verschillen	op	de	voormeting.
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wibo versus 
Controle

wibo	(n=183)

Controle	(n=190)

wibo	(n=179)

Controle	(n=183)

Gemiddelde weer-
baarheidscore
fysieke competentie 
(standaarddeviatie)
			Veilige	situatie

			Onveilige	situatie

M Voor-
meting
(SD)

0.78
(0.25)
0.78
(0.25)
0.66
(0.28)
0.67
(0.25)

M Na-
meting
(SD)

0.80
(0.23)
0.78
(0.24)
0.76
(0.23)
0.70
(0.22)

F-toets
waarde 

F	(1,	370)	=	1.19,	
p	=	.274

Significant:
F	(1,	359)	=	10.42,	
p	<	.001
(effectgrootte	d=0.27)

M aan-
gepast*
(nameting)

0.80

0.77

0.76

0.70

Tabel	3.7.a

Tabel	3.7.b
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Figuur	3.6
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Histogrammen weerbaarheidscore fysieke competentie wibo-kinderen volgens de leer-
kracht 

De	oordelen	van	de	ouders	over	de	fysieke	competentie	lieten	een	iets	ander	beeld	
zien:	volgens	hen	had	het	wibo-lesprogramma	geen	effect	wat	betreft	de	veilige	thuis-
situatie.	De	fysieke	weerbaarheidscores	van	zowel	de	wibo-	als	de	controlescholen	
bleven	volgens	de	ouders	nagenoeg	gelijk.	In	de	onveilige	thuissituatie	daarentegen	
ging	de	fysieke	competentie	van	de	wibo-kinderen	wel	significant	meer	omhoog	dan	
die	van	de	controlekinderen.	De	effectgrootte	van	dit	significante	resultaat	was	echter	
klein	(d	=.27).	
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Exploratieve studie: wibo-effect op basis van beginscore in schoolsituatie en 
thuissituatie
Om	precies	te	onderzoeken	welke	leerlingen	het	meeste	baat	hadden	bij	het	wibo-
lesprogramma,	is	er	gekeken	naar	de	gemiddelde	verschilscore	per	beginscore.	Kin-
deren	met	eenzelfde	beginscore	vormden	samen	een	deelgroep.	
	
In	figuur	3.7	is	te	zien	dat	in	een	fysiek	veilige	situatie	in	de	schoolsituatie	zowel	voor	
de	wibo-	als	voor	de	controlegroep	de	meeste	winst	 lijkt	 te	behalen	wanneer	een	
kind	op	de	voormeting	een	weerbaarheidscore	had	van	0.2:	gemiddeld	gezien	gaat	
een	wibo-kind	0.43	omhoog	 terwijl	 een	controlekind	bij	dezelfde	beginscore	 een	
vooruitgang	boekt	van	0.28.	Het	verschil	 in	verschilscore	is	0.15	(0.43-0.28).	Dit	
verschil	is	echter	niet	significant	(zie	tabel	3.8)17.	Het	kleine	aantal	kinderen	(n=20)	
kan	hiervoor	de	oorzaak	zijn.	Het	verschil	in	verschilscore	bij	een	beginscore	van	0.4	
is	daarentegen	wel	significant:	de	wibo-kinderen	met	een	beginscore	van	0.4	gaan	
significant	meer	vooruit	op	de	fysieke	weerbaarheidcompetentie	in	een	veilige	situ-
atie	dan	de	controlekinderen	met	eenzelfde	beginscore	(p=.0005).	Ook	de	wibo-kin-
deren	met	een	beginscore	van	0.6	laten	een	significante	verbetering	zien	(p=.02).	De	
bijbehorende	effectgrootte	voor	de	 (significante)	deelgroepen	werd	berekend	door	
score	van	de	controledeelgroep	af	 te	trekken	van	de	score	van	de	wibo-deelgroep,	
en	deze	te	delen	door	de	standaarddeviatie	van	de	verschilscore	van	de	hele	contro-
legroep.	Er	is	dus	in	deze	rapportage	gekozen	voor	de	standaarddeviatie	van	verschil-
scores	over	de	hele	controlegroep,	en	niet,	wat	logischer	zou	zijn	geweest,	voor	de	
standaarddeviatie	van	de	verschilscore	over	de	betreffende	deelgroep.	Door	telkens	
voor	de	dezelfde	standaarddeviatiemaat	te	kiezen	zijn	de	effecten	voor	de	deelgroepen	
beter	met	elkaar	vergelijkbaar.	Wel	is	er	gecontroleerd	of	er	duidelijk	andere	effectre-
sultaten	uitkwamen	wanneer	de	gepoolde	standaarddeviatie	van	de	verschilscores	van	
de	deelgroepen	werd	genomen,	of	de	standaarddeviatie	van	de	verschilscores	van	de	
deelgroepen.	Dit	was	echter	niet	het	geval.	Bij	alle	drie	de	berekeningswijzen	vielen	
de	 effectgroottes	 binnen	 hetzelfde	 kwaliteitsinterval.	 In	 sommige	 gevallen	 leverde	
de	deling	door	de	standaarddeviatie	van	de	deelgroep	aanzienlijk	grotere	effecten	op	
dan	‘groot’.	Deling	door	de	standaarddeviatie	van	de	scoreverschillen	van	de	gehele	
controlegroep	 levert	dus	een	wat	conservatiever	 schatting	van	de	effectgrootte	op.	
Wibo-kinderen	met	een	beginscore	van	0.4	boekten	een	groot	effect	(d=1.00),	kin-
deren	met	een	beginscore	van	0.6	gingen	redelijk	vooruit	(d=.49).

Bij	een	onveilige	situatie	gingen	de	wibo-kinderen	met	de	laagste	twee	beginscores	
significant	meer	vooruit	dan	de	controlekinderen	 (zie	figuur	3.8	en	 tabel	3.8).	 In	
een	onveilige	 situatie	hadden,	 althans	volgens	de	 leerkracht,	de	kinderen	met	een	
beginscore	van	0.2	(p=.005;	d=1.49	)	en	0.4	(p=.0001;	d=.89)	het	meeste	baat	bij	het	
wibo-lesprogramma.	

Het	significantieniveau	is	berekend	met	de	Monte	Carlo-methode.	Deze	methode	wordt	uitgebreid	
uitgelegd	in	hoofdstuk	4

17|
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Voor	de	fysieke	competentie	in	de	onveilige	thuissituatie	was	de	meeste	winst	te	be-
halen	bij	een	beginscore	van	0.4	(p=.02),	0.6.	(p=.04)	en	1.00	(p=.0001)	(zie	figuur	
3.9	en	tabel	3.9).	De	bijbehorende	effectgroottes	varieerden	van	klein	(deelgroep	met	
beginscore	0.6)	tot	redelijk	(deelgroepen	met	beginscores	0.4	en	1.00).	

Verschilscore per weerbaarheidscore voormeting fysieke competentie veilige situatie wibo- 
en controle kinderen volgens de leerkracht. Wibo= doorgetrokken lijn; controle= stippellijn
	

Verschilscore per weerbaarheidscore voormeting fysieke competentie onveilige situatie 
wibo- en controle kinderen volgens de leerkracht. wibo= doorgetrokkenlijn; controle= stip-
pellijn 
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Verschilscore per weerbaarheidscore voormeting fysieke competentie onveilige situatie 
wibo- en controle kinderen volgens de ouder. wibo= doorgetrokkenlijn; controle= stippellijn 

Effecten verschilscore wibo voor significante resultaten, apart voor veilige en onveilige 
situaties volgens leerkracht 

Effecten verschilscore wibo voor significante resultaten, onveilige situaties volgens ouders
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Deelvragen wibo-effect fysieke competentie in school- en thuissituatie 
Wat	betreft	het	effect	van	de	mogelijke	moderator	variabele	gender	hebben	we	ge-
vonden	dat	de	fysieke	competentie	in	de	school-	en	thuissituatie	voor	zowel	de	veilige	
als	voor	de	onveilige	situatie	geen	aanwijzing	voor	een	verschil	liet	zien	in	wibo-effect	
tussen	jongens	en	meisjes.
	
Ten	aanzien	van	de	variabele	etniciteit	is	met	betrekking	tot	de	fysieke	competentie	
in	de	school-	en	thuissituatie	voor	zowel	de	veilige	als	voor	de	onveilige	situatie	geen 
aanwijzing	voor	een	verschil	gevonden	in	het	wibo-effect	tussen	allochtone	en	au-
tochtone	achterstandskinderen.
	
Tenslotte	geldt	dat	wat	betreft	ervaring	van	de	preventiewerkers	met	het	wibo-les-
programma	er	voor	de	fysieke	competentie	in	de	school-	en	thuissituatie,	voor	zowel	
de	veilige	als	voor	de	onveilige	situatie	geen	aanwijzing	voor	een	verschil	is	gevonden	
in	het	wibo-effect	 tussen	Den	Bosch	 en	Groningen	 (regio’s	die	 verschilden	 in	de	
mate	van	ervaring	van	de	preventiewerkers	met	wibo).	

De wibo-tussenmeting van de fysieke competentie in school- en thuissituatie
Bij	 de	wibo-scholen	 is	meteen	na	het	wibo-lesprogramma	ook	 een	 tussenmeting	
afgenomen.	Het	is	interessant	om	te	zien	hoe	de	verandering	in	een	bepaalde	compe-
tentie	verloopt	na	het	volgen	van	het	wibo-lesprogramma.	Zo	kan	men	zich	afvragen	
of	de	 fysieke	weerbaarheid	meteen	omhoog	gaat	na	het	 aanbieden	van	het	wibo-
lesprogramma.	Of	duurt	het	een	tijdje	voordat	de	kinderen	zeker	genoeg	zijn	om	de	
wibo-technieken	toe	te	(durven)	passen?	Of	misschien	is	het	wel	zo	dat	de	kinderen	
meteen	na	de	cursus	een	flinke	stijging	laten	zien,	maar	dat	na	een	tijd,	bij	de	name-
ting,	de	kennis	is	weggezakt	en	er	geen	effect	meer	te	zien	is.
	
In	tabel	3.10	zijn	de	drie	metingen	van	de	wibo-scholen	op	de	fysieke	competentie	
in	de	school-	en	thuissituatie	weergegeven:	de	voor-,	tussen-	en	nameting.

Weerbaarheidscores, apart voor veilige en onveilige situaties: gemiddeld oordeel (M) en 
standaarddeviatie (SD) leerkracht en ouders over fysieke competentie, inclusief tussen-
meting

Veilig

Onveilig

Veilig

Onveilig

Gemiddelde weerbaarheidscore
fysieke competentie 
(standaarddeviatie) wibo-scholen
Schoolsituatie	(n=208)
(oordeel	leerkracht)

	Thuissituatie	(n=152)
(oordeel	ouders)

M Voormeting
(SD)

069
(0.23)
0.60
(0.23)
0.77
(0.26)
0.65
(0.28)

M Nameting
(SD)

0.81
(0.18)
0.78
(0.18)
0.84
(0.20)
0.72
(0.23)

Nameting
(SD)

0.79
(0.18)
0.74
(0.20)
0.80
(0.23)
0.76
(0.23)

Tabel	3.10
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Wat	opvalt	aan	 tabel	3.10,	 is	dat	 in	alle	vier	gevallen	de	gemiddelde	 scores	 toe-
namen	 van	 de	 voormeting	 naar	 de	 tussenmetingen.	 Daarna	 namen	 drie	 van	 de	
vier	gemiddelde	scores	af,	van	de	tussenmeting	naar	de	nameting.	Van	deze	drie	
dalingen	 in	 scores,	 is	 zowel	 de	 afname	 voor	 de	 fysieke	 competentie,	 volgens	 de	
leerkrachtvragenlijst,	in	een	onveilige	situatie	(t(208)=	3.63,	p<.001)	als	de	afname	
voor	de	fysieke	competentie	volgens	de	ouders	in	de	veilige	situatie	(t(151)=2.29,	
p=.023)	significant.	Na	een	significante	toename	van	voormeting	naar	tussenme-
ting	(t(151)=	-3.82,	p<.001;	zie	ook	figuur	3.10	voor	een	illustratie)	volgt	een	da-
ling	van	de	scores	op	de	oudervragenlijst.	Deze	afname	van	de	weerbaarheidsscore	
kan	deels	 verklaren	waarom	er	geen	wibo-effect	werd	gevonden	voor	de	 fysieke	
weerbaarheid	in	de	veilige	situatie	volgens	het	oordeel	van	de	ouders.	De	overige	
drie	situaties	lieten	wel	een	significant	wibo-effect	zien	tussen	voor-	en	nameting,	
zoals	hiervoor	bleek	(tabel	3.7a	en	3.7b).

Resultaten weerbaarheidsscore op de fysieke competentie in de thuissituatie op de drie 
metingen

wibo-effect fysieke competentie aan de hand van scenario’s
In	tabel	3.11	worden	de	uitkomsten	gepresenteerd	van	de	weerbaarheidattitude	die	
kinderen	hebben	over	hun	fysieke	competentie.	De	scores	zijn	gebaseerd	op	de	ant-
woorden	van	de	kinderen	op	vragen	over	wat	ze	zouden	doen	in	fictieve,	extreme	si-
tuaties.	Voor	de	weerbaarheid	die	op	deze	manier	werd	gemeten,	werd	een	significant	
wibo-effect	 gevonden	 (p=.004).	De	 effectgrootte	 is	weliswaar	klein	 (d=.23),	maar	
de	bijbehorende	standaarddeviaties	laten	zien	dat	de	verschillen	tussen	de	weerbaar-
heidscores	van	de	kinderen	minder	groot	werden.	In	vergelijking	met	de	voormeting	
wisten	de	kinderen	na	het	wibo-lesprogramma	in	onveilige	situaties	significant	meer	
effectieve	(adaptieve)	manieren	te	benoemen	om	aan	een	gevaarlijke	situatie	te	ont-
snappen	of	daar	mee	om	te	gaan	dan	de	controlekinderen.
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Effecten van wibo: gemiddeld oordeel (M) en standaarddeviatie (SD) kinderen over fysieke 
competentie in extreme situaties (scenario’s)

Exploratieve studie fysieke competentie: wibo-effect op basis van beginscore aan 
de hand van scenario’s
Bij	de	scenariovragenlijst	was	voor	de	wibo-kinderen	de	meeste	winst	te	behalen	bij	
een	beginscore	van	0.00	(p=.05)	en	0.25	(	p=.04).	),	zie	figuur	3.11	en	tabel	3.12.	
Dat	de	andere	lage	beginscores	0.17	en	0.33	geen	significante	verbeteringen	lieten	
zien,	komt	waarschijnlijk	door	het	geringe	aantal	proefpersonen.	Het	resultaat	bij	
een	beginscore	van	0.58.	(p=.02)	verdient	extra	aandacht:	hier	scoorden	de	controle-
kinderen	significant	beter	(hogere	verschilscores)	dan	de	wibo-kinderen.	

Verschilscore per weerbaarheidscore voormeting fysieke competentie onveilige situatie 
wibo- en controle kinderen volgens scenariovragenlijst. 
wibo= doorgetrokkenlijn; controle= stippellijn
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Effecten verschilscore wibo voor significante resultaten scenariovragenlijst

Deelvragen wibo-effect fysieke competentie aan de hand van scenario’s
Er	zijn	geen	aanwijzingen	gevonden	voor	een	moderende	rol	van	gender,	etniciteit	en	
ervaring	preventiewerkers	op	het	effect	van	het	wibo-lesprogramma.	

De wibo-tussenmeting fysieke competentie aan de hand van scenario’s 
Hierboven	is	geconstateerd	dat	de	kennis	over	de	fysieke	competentie	van	de	wibo-
kinderen,	in	vergelijking	met	de	controlekinderen,	vooruit	is	gegaan	na	het	krijgen	
van	de	cursus.	Maar	hoe	 is	het	verloop	van	deze	vooruitgang	als	de	 tussenmeting	
erbij	wordt	betrokken?	

Uit	tabel	3.13	blijkt,	dat	er	een	toename	is	van	de	voormeting	naar	de	tussenmeting,	
maar	dat	er	van	tussenmeting	naar	nameting	sprake	is	van	een	daling.	Deze	daling	is	
significant	(t	(380)=.369,	p<.001).	Ondanks	deze	daling,	blijft	er	voor	de	kennis	van	
kinderen	over	de	fysieke	weerbaarheid	wel	een	wibo-effect	bestaan.	

Effecten van wibo: gemiddeld oordeel (M) en standaarddeviatie (SD) kinderen over fysieke 
competentie in extreme situaties (scenario’s), inclusief tussenmeting 

Conclusie fysieke competentie
Het	wibo-lesprogramma	is	erop	gericht	de	kinderen	verschillende	slag-,	stoot-	en-
traptechnieken	te	leren.	Ook	afweer-	en	ontwijkingstechnieken	en	bevrijdingstech-

Tabel	3.12
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M Nameting
(SD)

0.75
(0.12)

Gemiddelde weerbaarheidscore
fysieke competentie 
(standaarddeviatie)
wibo-scholen
Scenario’s	(n=381)
(ingevuld	door	kinderen)

M Voormeting
(SD)

069
(0.19)

M Tussenmeting
(SD)

0.79
(0.12)
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nieken	worden	 tijdens	de	 lessen	geoefend.	De	kinderen	wordt	geleerd	dat	al	deze	
‘vecht’-technieken	alleen	gebruikt	mogen	worden	in	een	zogenaamde	onveilige	situ-
atie.	In	een	veilige	situatie	leren	ze,	wanneer	dat	nodig	is,	zekerheid	uit	te	stralen.
	
Er	werd	verwacht	dat	bij	de	kinderen	die	de	wibo-cursus	hebben	gevolgd,	de	fysieke	
weerbaarheidcompetentie	meer	vooruit	is	gegaan	dan	bij	de	controlekinderen.	
	
Deze	vraag	is	op	vijf	verschillende	manieren	onderzocht:	door	leerkrachten	en	ouders	
te	vragen	naar	het	weerbaarheidgedrag	van	kinderen	 in	 zowel	veilige	 als	onveilige	
situaties	en	door	kinderen	te	vragen	hoe	ze	zouden	reageren	in	onveilige	situaties,	dat	
wil	zeggen	hen	te	vragen	naar	hun	kennis	over	weerbaarheid.	Voor	vier	van	deze	vijf	
manieren	werd	een	wibo-effect	gevonden;	de	kinderen	die	het	wibo-lesprogramma	
hadden	gevolgd,	waren	meer	vooruitgegaan	dan	de	controlekinderen.	Deze	effecten	
waren	klein	tot	redelijk.	
	
Daarnaast	vonden	we	dat	de	mate	van	vooruitgang	afhankelijk	was	van	de	begins-
core,	waarbij	zowel	voor	de	wibo-	als	de	controlegroep	de	kinderen	met	de	laagste	
beginscores	de	meeste	vooruitgang	lieten	zien.	Kinderen	met	de	hoogste	beginscore	
lieten	zelfs	een	geringe	teruggang	zien.	Beide	bevindingen	zijn	een	mogelijk	effect	
van	de	regressie	naar	het	gemiddelde,	van	spontane	leer-	en	veranderingsprocessen,	
of	een	combinatie	van	beide.	In	de	meeste	gevallen	bleken	kinderen	uit	de	wibo-
groep	binnen	het	 lage	beginscorebereik	 relatief	gesproken	meer	 in	gunstige	 zin	 te	
veranderen	dan	kinderen	uit	de	controlegroep	met	het	zelfde	beginscorebereik.	Een	
tegenstrijdig	effect	werd	gevonden	bij	de	scenario’s.	Bij	de	beginscore	van	0.58	ble-
ken	de	controlekinderen	significant	meer	vooruit	te	gaan;	hiervoor	is	voorlopig	nog	
geen	verklaring,	hoewel	een	toevalseffect	niet	kan	worden	uitgesloten.	
	
Wat	betreft	de	tussenmetingen,	die	alleen	werden	uitgevoerd	bij	de	wibo-kinderen,	
kan	worden	vastgesteld	dat	voor	de	meeste	variabelen	er	een	terugval	is	tussen	de	tus-
senmeting	en	de	nameting.	Dit	resultaat	is	conform	de	verwachting	dat	het	grootste	
effect	plaatsvindt	onmiddellijk	na	de	interventie.	Toch	beklijft	het	wibo-effect,	met	
uitzondering	van	de	variabele	fysieke	competentie	in	veilige	situatie	volgens	de	ou-
ders.	
	
Wat	betreft	de	deelvragen	werden,	zoals	verwacht,	geen	verschillen	gevonden	in	ef-
fect	voor	sekse,	etniciteit	en	wibo-ervaring	(Den	Bosch	versus	Groningen).	

Verhoogt het wibo-lesprogramma de sociaal-emotionele com-
petentie?
Er	werd	verwacht	dat	de	kinderen	die	de	wibo-cursus	hadden	gevolgd,	meer	op	
vooruit	zouden	gaan	op	de	sociaal-	emotionele	weerbaarheidsscore	dan	de	contro-
leconditie.	Daarnaast	verwachtten	wij	geen	verschillen	 in	wibo-effecten	voor	de	
sociaal-emotionele	competentie	bij	sekse,	etniciteit	en	ervaring	wibo-lesprogram-
ma.	

3.3.2
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Sociaal- emotionele competentie in school- en thuissituatie
In	tabel	3.14	zijn	de	resultaten	weergegeven	van	de	weerbaarheidsscores	voor	de	
sociaal-emotionele	competentie	op	de	voor-	en	nameting	volgens	de	leerkrachten	
en	de	ouders.	

Effecten van wibo: gemiddeld oordeel (M) en standaarddeviatie (SD)leerkracht en ouders 
over sociaal-emotionele competentie 

Volgens	de	oordelen	van	de	leerkracht	en	de	ouders	is	de	sociaal-emotionele	compe-
tentie	van	de	wibo-kinderen	in	de	school-	en	thuissituatie	significant	meer	vooruit	
gegaan	dan	de	sociaal-emotionele	competentie	van	de	controlekinderen.	Er	is	sprake	
van	een	wibo-effect.	Voor	zowel	de	school-	als	voor	de	thuissituatie	was	de	effect-
grootte	klein.

Exploratieve studie sociaal-emotionele competentie: wibo-effect op basis van be-
ginscore in school- en thuissituatie
Om	te	kijken	bij	welke	kinderen,	volgens	de	leerkracht	en	de	ouders18,	het	meeste	
winst	te	behalen	viel	voor	de	sociaal-emotionele	competentie,	zijn,	in	plaats	van	vaste	
beginpunten,	bepaalde	gebieden	van	beginscores	met	elkaar	vergeleken	(zie	figuur	
3.12,	3.13	en	tabel	3.15).	Aangezien	de	sociaal-emotionele	schaal	bestond	uit	een	
continue	schaal	waarbij	de	weerbaarheidsscore	elke	mogelijke	score	kon	aannemen	
tussen	de	0.2	en	1.00,	kon	voor	elke	willekeurige	beginscore	de	corresponderende	
veranderingsscore	worden	berekend	(anders	dan	bij	de	fysieke	competentie,	waar	als	

Tabel	3.14

wibo 
versus 
controle

Wibo	
(n=279)
Controle
(n=157)
Wibo	
(n=183)
Controle
(n=189)

Gemiddelde 
weerbaarheidscore
sociaal- emotionele
competentie 
(standaarddeviatie)
Schoolsituatie
(oordeel	leerkracht)

Thuissituatie
(oordeel	ouders)

M 
Voormeting
(SD)

069
(0.14)
0.74
(0.14)
0.77
(0.13)
0.79
(0.12)

M 
Nameting
(SD)

0.75
(0.13)
0.75
(0.13)
0.81
(0.12)
0.81
(0.10)

M 
aangepast*
(nameting)

0.76

0.73

0.82

0.80

F-toets
waarde*

Significant:
F(1,	433)=	7.15,	
p	=.008
(effectgrootte	d=	0.38)
F(1,	369)=	3.81,	
p	=.052
(effectgrootte	d=	0.23)

Toetsing	d.m.v.	covariantie-analyse	waarbij	gecorrigeerd	is	voor	verschillen	op	de	voormeting.*		|

Met	een	p-waarde	van	0.052	zou	volgens	de	eerder	gestelde	criteria	het	kijken	naar	de	begin-	en	
verschilscores	eigenlijk	moeten	worden	overgeslagen.	Aangezien	voor	een	aanzienlijk	gedeelte	van	
de	kinderen	geldt	dat	wibo	een	significant	positief	effect	heeft	(gebied	2),	is	ervoor	gekozen	deze	
grafiek	op	te	nemen.	De	iets	hogere	p-waarde	van	de	totaalscore	wordt	waarschijnlijk	veroorzaakt	
door	de	gebieden	1	en	3.

18|
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Verschilscore per weerbaarheidscore voormeting sociaal-emotionele competentie vol-
gens leerkracht. wibo= doorgetrokkenlijn; controle= stippellijn

Verschilscore per weerbaarheidscore voormeting sociaal-emotionele competentie vol-
gens ouders. wibo= doorgetrokkenlijn; controle= stippellijn
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gevolg	van	de	hoeveelheid	vragen	het	aantal	mogelijke	beginscores	beperkt	was).	Fi-
guur	3.12	laat	zien	dat	de	veranderingscores	van	de	wibo-	en	de	controlegroep	elkaar	
op	verschillende	punten	kruisen,	waardoor	er	vier	scoregebieden	ontstaan.	Voor	de	
leerkrachtvragenlijst	zijn	de	verschilscores	van	deze	vier	gebieden	met	elkaar	vergele-
ken	(zie	figuur	3.12),	voor	de	oudervragenlijst	twee.	

Voor	zowel	de	leerkrachtvragenlijst	als	de	oudervragenlijst	zorgden	dit	keer	niet	de	
kinderen	met	de	laagste	beginscores	voor	het	significante	resultaat.	Bij	de	leerkracht	
lieten	de	kinderen,	waarvan	de	beginscores	in	gebied	2	vielen	(van	beginscore	0.44	
t/m	beginscore	0.78)	een	significant	resultaat	zien	(p<.00001),	met	een	redelijke	ef-
fectgrootte	(d=0.65).	Bij	de	ouders	zorgden	kinderen	in	gebied	1	(zie	figuur	3.13),	
met	een	beginscore	van	0.67	t/m	0.87,	daarvoor	(p=.007;	effectgrootte	d=0.34).	

Effecten verschilscore wibo voor significante resultaten sociaal-emotionele competentie 
volgens leerkracht en ouders

Deelvragen wibo-effect sociaal-emotionele competentie in school- en thuissituatie 
Voor	het	effect	van	gender	is	er	voor	de	sociaal-emotionele	competentie	volgens	de	
leerkrachtvragenlijst	geen	verschil	gevonden	tussen	jongens	en	meisjes.	Echter,	als	we	
afgaan	op	de	oordelen	van	de	ouders	was	het	wibo-effect	voor	de	jongens	significant	
groter	dan	voor	de	meisjes	(F(1,367)=5.87,	p=.016).	

Ten	aanzien	van	de	variabele	etniciteit	en	ervaring	preventiewerkers	is	met	betrek-
king	tot	de	sociaal-emotionele	competentie	volgens	de	leerkracht-	en	oudervragen-
lijst	geen	verschil	gevonden	in	het	wibo-effect.	

De wibo-tussenmeting van de sociaal-emotionele competentie in school- en 
thuissituatie
In	tabel	3.16	staat	voor	de	wibo-kinderen	het	verloop	van	de	scores	voor	de	sociaal-
emotionele	competentie	over	de	drie	meetpunten	weergeven.	Uit	deze	tabel	blijkt,	
dat	zowel	volgens	de	oordelen	van	de	leerkrachten	als	van	de	ouders	er	een	vooruit-

Leerkracht

Ouders	

n=10

n=6

n=80

n=94

p=.41 n=193

n=102

p=.007
d=0.34

F-toetswaarde Weerbaarheidsscore meting-0

wibo

Controle

wibo

Controle

n=52

n=51

n=48

n=48

p=.12

p=.21

n=21

n=21

Gebied1													Gebied2												Gebied3													Gebied4																					

Weerbaarheidsscore meting-0
Gebied1																																							Gebied2

p=.07F(1,433)	=	7.15
p	=.008

F(1,369)	=	3.81
p	=.052

(.34	t/m	.44)						(.44	t/m	.78)						(.78	t/m.88)						(.88	t/m	1.00)

(.67	t/m	.83)																																	(.87	t/m.	1.00)						

p<.00001
d=0.65

Tabel	3.15
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gang	is	in	de	scores	van	voormeting	naar	tussenmeting.	Deze	vooruitgang,	vlak	na	de	
cursus,	blijft	behouden	op	de	nameting.	

Effecten van wibo gemiddeld oordeel (M) en standaarddeviatie (SD) leerkracht en ouders 
over sociaal-emotionele competentie, inclusief tussenmeting

Effecten van wibo, apart voor de veilige en onveilige situaties: gemiddeld oordeel (M) en 
standaarddeviatie (SD) kinderen over sociaal-emotionele competentie in extreme situaties 
(scenario’s)

Wibo	
(n=402)
Controle
(n=315)
Wibo	
(n=402)
Controle
(n=315)
Wibo	
(n=402)
Controle
(n=315)
Wibo	
(n=402)

Controle
(n=315)

Gemiddelde weerbaarheidscore
sociaal- emotionele
competentie: 
hulp bieden en hulp vragen 
(standaarddeviatie)
Scenario’s
(oordeel	kinderen)

M 
Voormeting
(SD)

065
(0.18)
0.64
(0.19)
0.49
(0.34)
0.51
(0.32)
0.74
(0.44)
0.75
(0.43)
0.63
(0.22)

0.64
(0.22)

M 
Nameting
(SD)

0.62
(0.21)
0.63
(0.20)
0.57
(0.29)
0.56
(0.30)
0.93
(0.25)
0.90
(0.30)
0.72
(0.11)

0.70
(0.15)

M 
aangepast*
(nameting)

0.61

0.64

0.57

0.56

0.93

0.90

-

-

F-toets
waarde*

F(1,	714)=	2.17,	
p	=.141*

F(1,	714)=	27,	
p	=.604*

F(1,	714)=	2.13,	
p	=.145*

Marginaal	
significant:
F(1,	715)=3.23,	
p	=	.073
effectgrootte
d=	0.21

Hulp	bieden
veilige
siuatie

Hulp	bieden
onveilige
siuatie

Hulp	vragen
onveilige
siuatie

Grenzen	
voelen,	
stellen	en
verdedigen
onveilige	
situatie

Tabel		3.16

Toetsing	via	covariantie-analyse,	waarbij	gecorrigeerd	is	voor	verschillen	op	de	voormeting.*		|

M Nameting
(SD)

0.76
(0.12)
0.82
(0.11)

Gemiddelde weerbaarheidscore
sociaal-emotionele competentie 
(standaarddeviatie)
wibo-scholen
Schoolsituatie	(n=211)
(oordeel	leerkracht)
Thuissituatie	(n=155)
(oordeel	ouder)

M Voormeting
(SD)

0.67
(0.14)
0.77
(0.13)

M Tussenmeting
(SD)

0.75
(0.13)
0.82
(0.11)

Tabel		3.17
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Sociaal-emotionele competentie aan de hand van scenario’s
In	de	scenariovragenlijst	kwam	de	sociaal-emotionele	competentie	vier	keer	aan	bod	
(zie	ook	tabel	3.6).	De	kinderen	kregen	na	het	lezen	van	de	scenario’s	vragen	over	
wat	zij	in	deze	specifieke	situaties	zouden	doen	wat	betreft	‘hulp	bieden	in	een	veilige	
situatie’,	 ‘hulp	bieden	in	een	onveilige	situatie’	en	wat	betreft	 ‘hulp	vragen	in	een	
onveilige	situatie’	(vertellen	aan	derden).	Verder	werd	er	gekeken	of	de	kinderen	in	
staat	waren	hun	‘grenzen	te	verdedigen	in	een	onveilige	situatie’.	In	tabel	3.17	staan,	
voor	elk	van	deze	vier	vragen	apart,	de	resultaten	weergegeven	van	de	toetsing	van	
verschillen	tussen	wibo-	en	controlescholen	in	de	verschuiving	van	voormeting	en	
nameting.

Uit	tabel	3.17	blijkt,	dat	er	voor	drie	van	de	vier	vragen	geen	significant	wibo-effect	
is	gevonden.	Wel	is	er	een	marginaal	significant	effect	gevonden	voor	de	vraag	over	
grenzen	stellen,	hoewel	de	effectgrootte	klein	is.	Kinderen	die	het	wibo-lesprogram-
ma	hebben	gevolgd,	lijken	een	beetje	meer	vooruit	te	zijn	gegaan	in	het	aangeven	van	
hun	grenzen	en	het	verdedigen	dan	de	controlekinderen.

Deelvragen sociaal-emotionele competentie volgens de scenariovragenlijst 
Voor	de	scenariovragenlijst	zijn	er	geen	verschillen	gevonden	in	wibo-effecten	tussen	
jongens	versus	meisjes	wat	betreft	‘hulp	bieden’	in	een	veilige	en	onveilige	situatie,	
‘hulp	vragen’	in	een	onveilige	situatie	en	‘grenzen	stellen,	voelen	en	verdedigen’.	Dit-
zelfde	gold	voor	allochtone	versus	autochtone	achterstandskinderen.	Ten	aanzien	van	
de	variabele	‘ervaring	preventiewerkers’	is	enkel	een	verschil	gevonden	in	het	wibo-
effect	wat	betreft	hulp	vragen.	Hier	leek	het	wibo-effect	groter	te	zijn	in	Den	Bosch	
wat	betreft	hulp	vragen	in	een	onveilige	situatie	(F(1,712)=3.38,	p=.066).

De wibo-tussenmeting van de sociaal-emotionele competentie volgens de sce-
nariovragenlijst
Alleen	wat	betreft	het	kunnen	‘grenzen	stellen’	leek	het	wibo-lesprogramma	effect	te	
hebben.	Met	inbegrip	van	de	tussenmeting	verlopen	de	veranderingen	in	de	sociaal	
emotionele	competenties	zoals	weergegeven	als	in	tabel	3.18.	

Effecten van wibo: gemiddeld oordeel (M) en standaarddeviatie (SD) kinderen over soci-
aal-emotionele competentie in extreme situaties (scenario’s), inclusief voormeting 

Tabel		3.18

M Nameting
(SD)

0.61
(0.21)
0.57
(0.29)

Gemiddelde weerbaarheidscore
sociaal-emotionele competentie 
(standaarddeviatie)
wibo-scholen
Hulp	bieden	veilige	situatie	(n=381)

Hulp	bieden	onveilige	situatie	
(n=381)

M Voormeting
(SD)

0.66
(0.18)
0.49
(0.34)

M Tussenmeting
(SD)

0.60
(0.24)
0.63
(0.34)

102



Wat	opvalt	in	tabel	3.18,	is	het	resultaat	voor	de	vraag	‘hulp	bieden	in	een	onveilige	
situatie’:	hier	is	de	weerbaarheidsscore	duidelijk	gestegen	van	de	voormeting	naar	de	
tussenmeting	(t(380))=5.21,	p<.001).	Van	de	tussenmeting	naar	de	nameting	daalt	
de	score	evenwel	weer,	het	wibo-effect	lijkt	dus	van	tijdelijke	aard	te	zijn.	Voor	deze	
vraag	werd	inderdaad	geen	wibo-effect	gevonden	(zie	tabel	3.17).	Verder	laat	de	tabel	
een	stijgende	lijn	zien	wat	betreft	het	kunnen	stellen	van	grenzen.	Kinderen	leken	
steeds	beter	te	weten	wat	ze	zouden	kunnen	doen.	

Conclusie sociaal-emotionele competentie
Bij	het	wibo-lesprogramma	ligt	de	nadruk	in	het	bijzonder	op	de	integratie	van	de	
fysieke	en	mentale	weerbaarheid	van	de	kinderen.	Veel	aandacht	wordt	besteed	aan	
de	sociaal-emotionele	aspecten	van	weerbaarheid.	Door	te	werken	aan	een	positief	
zelfbeeld,	wilskracht	en	doorzettingsvermogen	wordt	geprobeerd	de	kinderen	te	le-
ren	opkomen	voor	zichzelf.	Bovendien	leren	kinderen	zich	in	te	leven	in	de	gevoelens	
van	anderen,	de	grenzen	van	anderen	te	onderkennen	en	te	respecteren	en	weerstand	
te	bieden	aan	negatieve	groepsdruk.	Er	werd	verwacht	dat	bij	de	kinderen	die	de	
wibo-cursus	hebben	gevolgd,	de	sociaal-	emotionele	weerbaarheidscore	meer	vooruit	
is	gegaan	dan	bij	de	controleconditie.	Deze	verwachting	werd	bevestigd	voor	de	soci-
aal-emotionele	competentie	volgens	het	oordeel	van	de	leerkrachten	en	ouders.	Wat	
opviel,	is	dat	de	kinderen	met	al	een	redelijk	hoge	weerbaarheidscore,	volgens	zowel	
de	 leerkracht	 als	 de	 ouders,	 het	 meeste	 baat	 hebben	 bij	 het	 wibo-lesprogramma.	
Voor	beide	geldt	dat	de	effectgrootte	klein	is.	Het	lijkt	erop	dat	een	kind	al	bepaalde	
sociaal-emotionele	vaardigheden	dient	te	bezitten,	wil	het	optimaal	kunnen	profi-
teren	van	de	wibo-lessen	die	als	doel	hebben	de	sociaal-emotionele	vaardigheden	te	
vergroten.

Voor	 de	 scenariovragenlijst	 die	 door	 de	 kinderen	 werd	 ingevuld,	 werd	 een	 klein	
wibo-effect	gevonden	voor	de	weerbaarheidscompetentie	‘grenzen	stellen’.	Voor	de	
competenties	‘hulp	vragen’	en	‘hulp	bieden’	werd	geen	effect	gevonden.	Voor	‘hulp	
bieden	in	een	onveilige	situatie’	werd	wel	een	toename	gevonden	op	de	tussenme-
ting,	maar	deze	toename	was	in	de	nameting	weer	verdwenen.	

Verder	werd	geen	verschil	in	wibo-effect	verwacht	voor	de	sociaal-emotionele	com-
petentie	 voor	 sekse,	 etniciteit	 en	 ervaring	wibo-lesprogramma	 (Den	Bosch	versus

M Nameting
(SD)

0.93
(0.25)
0.72
(0.11)

Gemiddelde weerbaarheidscore
sociaal-emotionele competentie 
(standaarddeviatie)

Hulp	vragen	in	onveilige	situatie	
(n=381)
Grenzen	stellen	
(n=381)

M Voormeting
(SD)

0.74
(0.44)
0.63
(0.23)

M Tussenmeting
(SD)

0.95
(0.22)
0.68
(0.16)
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Groningen).	 Dit	 gold	 inderdaad	 voor	 het	 merendeel	 van	 de	 toetsen	 die	 hiervoor	
werden	uitgevoerd.	Er	zijn	twee	uitzonderingen:	voor	de	sociaal-emotionele	compe-
tentie	volgens	de	ouders	was	het	wibo-effect	voor	jongens	groter	dan	voor	meisjes	
en	voor	de	weerbaarheidcompetentie	‘hulp	vragen	in	een	onveilige	situatie’	gemeten	
met	de	scenariovragenlijst	was	het	effect	voor	Den	Bosch	groter	dan	voor	Groningen.	

Verhoogt het wibo-lesprogramma de cognitieve competentie?
Als	laatste	werd	de	cognitieve	competentie	onderzocht	die	onder	weerbaarheid	valt.	
Onder	cognitieve	weerbaarheid	valt	de	kennis	die	de	kinderen	hebben	van	hun	eigen	
weerbaarheid.	Ze	weten	wat	weerbaarheid	is	en	kunnen	hun	eigen	sterke	en	zwakke	
kanten	op	dat	gebied	benoemen.	Verder	kunnen	ze	hun	sociale	netwerk	beschrijven	
en	 weten	 ze	 aan	 wie	 ze	 hulp	 kunnen	 vragen	 in	 moeilijke	 en	 stressvolle	 situaties.	
Alleen	 de	 scenariovragenlijst	 brengt	 deze	 competentie	 in	 kaart.	 Aan	 de	 hand	 van	
fictieve	verhaaltjes	is	onderzocht	of	kinderen	weten	wat	ze	bij	moeilijkheden	moeten	
doen:	kunnen	ze	hun	sociale	netwerk	benoemen	en	weten	ze	bij	welke	belangrijke	
hulpverlenende	instanties	ze	kunnen	aankloppen?
	
Er	werd	verwacht	dat	de	kinderen	die	de	wibo-	cursus	hadden	gevolgd	meer	vooruit	
zouden	gaan	op	de	cognitieve	weerbaarheidscore	dan	de	controlekinderen.	Verder	
werd	geen	verschil	verwacht	in	wibo-effect	in	de	cognitieve	competentie	wat	betreft	
sekse,	etniciteit	en	ervaring	met	het	wibo-lesprogramma.	

Cognitieve competentie volgens de scenariovragenlijst
In	tabel	3.19	worden	de	resultaten	voor	de	cognitieve	competentie	op	de	voor-	en	na-
meting	gegeven	voor	de	wibo-kinderen	en	de	controlekinderen.	De	resultaten	van	de	
cognitieve	competentie	voor	zowel	‘het	benoemen	van	het	sociale	netwerk’	als	voor	
‘het	benoemen	van	hulpverlenende	instanties’	hingen	samen	met	de	resultaten	voor	
‘hulp	vragen	in	onveilige	situatie’.	Wanneer	de	kinderen	aangaven	in	een	onveilige	
situatie	geen	hulp	te	vragen	(en	dus	een	weerbaarheidscore	van	0	kregen	toebedeeld),	
dan	kregen	deze	kinderen	automatisch	ook	voor	beide	cognitieve	competenties	een	
weerbaarheidscore	van	0.	Immers,	als	een	kind	in	een	onveilige	situatie	geen	hulp	
vraagt,	dan	is	het	vervolg	-	aan	wie	hij	of	zij	hulp	zou	vragen	-	niet	van	toepassing.	
Een	weerbaarheidscore	van	0	kan	dus	zowel	voor	‘het	benoemen	van	het	sociale	net-
werk’	als	voor	‘het	benoemen	van	hulpverlenende	instanties’	betekenen	dat	het	kind	
geen	hulp	vraagt	in	een	onveilige	situatie	of	dat	een	kind	het	wel	zou	willen	vertellen,	
maar	niet	weet	aan	wie	of	wat.	

Voor	‘het	benoemen	van	het	sociale	netwerk’	is	geen	significant	wibo-effect	gevon-
den.	Wel	 zijn	 er	 aanwijzingen	 voor	 een	 mogelijk	 effect	 hier,	 maar	 ook	 hier	 is	 de	
effectgrootte	zeer	gering	te	noemen.	Voor	‘het	benoemen	van	hulpverlenende	instan-
ties’	is	geen	effect	gevonden.	Wat	bij	deze	laatste	competentie	opvalt,	zijn	de	erg	lage	
scores	op	de	beginmeting	voor	zowel	wibo-	als	controlekinderen.	Voor	beide	groe-
pen	neemt	de	score	toe	op	de	nameting,	maar	deze	is	dan	nog	steeds	laag	vergeleken-
met	de	scores	voor	de	andere	weerbaarheidcompetenties	die	hiervoor	zijn	behandeld.	

3.3.3
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Een	verklaring	voor	deze	lage	weerbaarheidscores	is	te	vinden	in	de	verdeling.	Uit	de	
verdeling	van	zowel	‘het	benoemen	van	het	sociale	netwerk’	als	van	‘het	benoemen	
van	hulpverlenende	instanties’	blijkt,	dat	een	kind	ofwel	een	weerbaarheidscore	van	
nul	scoort	op	de	betreffende	competentie	(kind	vraagt	geen	hulp	of	weet	niet	aan	wie	
of	wat	het	hulp	moet	vragen),	ofwel	een	weerbaarheidscore	krijgt	van	0.70	of	hoger.	
Dat	betekent	dat	veel	kinderen	‘niks’	wisten	of	deden,	maar	dat	de	kinderen	die	wel	
positief	antwoordden,	een	groot	 sociaal	netwerk	benoemden	en/of	veel	hulpverle-
nende	instanties	konden	benoemen.	

Effecten van wibo: gemiddeld oordeel (M) en standaarddeviatie (SD) kinderen over cogni-
tieve competentie in extreme situaties (Scenario’s) 

Deelvragen wibo-effect cognitieve competentie volgens de scenariovragenlijst
Voor	de	scenariovragenlijst	zijn	er	geen	verschillen	gevonden	in	wibo-effecten	tussen	
jongens	versus	meisjes	bij	het	‘benoemen	van	een	sociaal	netwerk’	en	het	‘benoemen	
van	belangrijke	hulpverlenende	instanties’.	
	
Ook	zijn	er	geen	verschillen	gevonden	in	wibo-effecten	tussen	allochtone	versus	au-
tochtone	achterstandskinderen	voor	het	‘benoemen	van	een	sociaal	netwerk’	en	het	
‘benoemen	van	belangrijke	hulpverlenende	instanties’.	
	
Ten	slotte	zijn	er	geen	verschillen	gevonden	in	wibo-effecten	tussen	Den	Bosch	ver-
sus	Groningen	bij	het	‘benoemen	van	een	sociaal	netwerk’.	Het	wibo-effect	is	daar-
entegen	groter	in	Den	Bosch	(relatief	weinig	wibo-ervaring)	wat	betreft	het	‘benoe-
men	van	belangrijke	hulpverlenende	instanties’	(F(1,712)=5.30,	p=.022).

De wibo-tussenmeting van de cognitieve competentie volgens de scenariovragenlijst
Tabel	3.20	geeft	het	verloop	weer	van	de	scores	voor	de	wibo-kinderen	op	de	drie	
meettijdstippen.	Voor	zowel	het	‘benoemen	van	het	sociale	netwerk’	als	het	‘benoe-

Tabel		3.19

wibo 
versus 
controle

Wibo	
(n=402)
Controle
(n=315)
Wibo	
(n=402)
Controle
(n=315)

Gemiddelde 
weerbaarheidscore
cognitieve
competentie 
(standaarddeviatie)
Benoemen	van
sociaal	netwerk

Benoemen	van	
belangrijke	
hulpverlenende
instanties

M 
Voormeting
(SD)

0.55
(0.37)
0.54
(0.38)
0.14
(0.28)
0.14
(0.27)

M 
Nameting
(SD)

0.76
(0.29)
0.72
(0.30)
0.27
(0.34)
0.24
(0.33)

M 
aangepast
(nameting)

0.76

0.72

0.27

0.24

F-toets
waarde*

F	(1,714)=	3.03,	
p	=.082
(effectgrootte	d=	0.10)

F(1,741)=	1.66,	
p	=.198

Toetsing	via	covariantie-analyse,	waarbij	gecorrigeerd	is	voor	verschillen	op	de	voormeting.*		|
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men	van	de	hulpverlenende	instanties’	laat	tabel	3.20	een	stijgende	lijn	zien.	Uit	het	
voorgaande	bleek,	dat	er	evenwel	geen	wibo-effect	werd	gevonden	voor	de	 laatste	
competentie	en	voor	de	eerste	slechts	een	aanwijzing	voor	een	effect.

Effecten van wibo: gemiddeld oordeel (M) en standaarddeviatie (SD) kinderen over cogni-
tieve competentie in extreme situaties (scenario’s), inclusief nameting

Conclusie cognitieve competentie
Er	zijn	geen	duidelijke	wibo-effecten	gevonden	voor	de	cognitieve	competentie	van	
kinderen.	Wel	zijn	er	aanwijzingen	dat	voor	een	van	de	twee	cognitieve	competen-
ties,	het	‘benoemen	van	het	sociale	netwerk’,	wibo-kinderen	meer	zijn	vooruitgegaan	
dan	de	controlekinderen.	Ook	laten	de	voor-,	tussen-	en	nameting	van	deze	compe-
tentie	een	stijgende	lijn	zien.	Opvallend	zijn	de	zeer	lage	scores	voor	‘benoemen	van	
hulpverlenende	instanties’,	zowel	op	de	voor-	als	op	de	nameting	voor	beide	groepen.	
	
Er	werd	geen	verschil	 in	wibo-effect	verwacht	voor	de	sociaal-emotionele	compe-
tentie	voor	sekse,	etniciteit	en	ervaring	wibo-lesprogramma	(Den	Bosch	versus	Gro-
ningen).	 Er	 is	 alleen	 een	 effect	 gevonden	 voor	 wibo-ervaring	 (Den	 Bosch	 versus	
Groningen)	wat	betreft	het	kunnen	‘benoemen	van	hulpverlenende	instanties’.	Het	
wibo-effect	was	voor	Den	Bosch	groter	dan	voor	Groningen.	

Algemene conclusie en discussie gebaseerd op de vra-
genlijststudie

Samenvatting en conclusie vragenlijststudie
Aan	de	hand	van	verschillende	vragenlijsten	(leerkracht-,	ouder-	en	kindvragenlijs-
ten),	zijn	de	effecten	van	het	wibo-lesprogramma	op	de	fysieke,	sociaal-emotionele	
en	cognitieve	weerbaarheidcompetenties	van	kinderen	getoetst.	De	verwachting,	dat	
het	wibo-lesprogramma	effect	zou	hebben,	werd	voor	veel	van	de	onderzochte	weer-
baarheidcompetenties	ondersteund.	Daarbij	 varieerden	de	 effectgroottes	 van	klein	
tot	redelijk.	Deze	resultaten	komen	overeen	met	andere	effectstudies	naar	soortge-
lijke	interventies	(Baar,	2012;	Durlak,	Weissberg,	Dymnicki,	Taylor	&	Schellinger,	
2011;	Swearer,	Espelage,	Vaillancourt	&	Hymel,	2010;	Vreeman	&	Carroll,	2007;	
Wilson	 &	 Lipsey,	 2007).	 De	 effectgroottes	 van	 praktijkstudies	 (studies	 die	 in	 de	
praktijk	worden	afgenomen	in	plaats	van	in	een	streng	gecontroleerde	wetenschap-

Tabel		3.20

M Nameting
(SD)

0.77
(0.29)
0.27
(0.34)

Gemiddelde 
weerbaarheidscore
cognitieve competentie 
(standaarddeviatie)
Benoemen	van	
sociaal	netwerk
Benoemen	van	belangrijke
hulpverlenende	instanties

M Voormeting
(SD)

0.55
(0.37)
0.14
(0.28)

M Tussenmeting
(SD)

0.75
(0.33)
0.22
(0.32)

wibo	(n=381)

wibo	(n=381)

3.4

3.4.1
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pelijke	setting)	liggen	gemiddeld	rond	de	0.40	(Van	Yperen,	2010).

Voor	de	fysieke	competentie	gold	een	positieve	uitkomst	voor	vier	van	de	vijf	ma-
nieren	waarop	fysieke	competentie	werd	gemeten:	voor	de	oordelen	van	leerkrachten	
over	het	weerbaarheidgedrag	van	kinderen	in	veilige	en	onveilige	situaties	op	school,	
volgens	het	oordeel	van	de	ouders	over	het	gedrag	in	onveilige	situaties	thuis,	en	vol-
gens	de	kinderen	zelf	in	hun	beoordeling	van	wat	ze	zouden	doen	in	fictieve	onveilige	
situaties.	Alleen	voor	het	oordeel	van	ouders	over	het	gedrag	in	veilige	situaties	thuis	
werd	geen	wibo-effect	gevonden.	De	effectgroottes	van	deelgroepen	gebaseerd	op	de	
beginscore	waren	voor	de	oordelen	van	de	leerkrachtvragenlijst	redelijk	tot	groot	en	
voor	de	oordelen	van	de	ouders	klein	tot	redelijk.	Voor	de	scenariovragenlijst	lieten	
de	wibo-kinderen	een	kleine	effectgrootte	zien.	Kinderen	met	een	relatief	lage	begin-
score	hadden	het	meeste	baat	bij	de	interventie.	
	
Voor	de	sociaal-emotionele	competentie	werd	zowel	voor	de	oordelen	van	de	leer-
kracht	als	van	de	ouders	een	klein	effect	gevonden.	Opvallend	was	dat	de	kinderen	
met	al	een	redelijk	hoge	weerbaarheidscore	het	meeste	baat	leken	te	hebben	bij	het	
wibo-lesprogramma:	een	kind	diende	al	bepaalde	sociaal-emotionele	vaardigheden	
te	bezitten,	wilde	het	optimaal	kunnen	profiteren	van	de	wibo-lessen.	De	kinderen	
zelf	lieten	alleen	een	marginale	vooruitgang	zien	op	het	stellen,	aanvoelen	en	verde-
digen	van	grenzen.	
	
Voor	de	cognitieve	competentie	is	er	een	zwakke	aanwijzing	gevonden	voor	een	mo-
gelijk	effect	wat	betreft	het	kunnen	benoemen	van	het	sociale	netwerk.	
	
Een	overzicht	van	bovenstaande	uitkomsten	wordt	weergegeven	in	tabel	3.21.	Uit	deze	
tabel	komt	naar	voren,	dat	de	kinderen	voor	veel	van	de	getrainde	competenties	baat	
hebben	gehad	bij	het	wibo-lesprogramma.	Dat	gold	het	sterkst	voor	de	fysieke	com-
petenties	en	in	mindere	mate	voor	de	sociaal-emotionele	competenties.	Voor	de	cog-
nitieve	competentie	was	het	effect	het	minst	duidelijk.	Belangrijk	is	daarbij,	dat	het	ef-
fect	vanuit	verschillende	gezichtspunten	werd	vastgesteld:	door	de	leerkracht	op	school,	
door	ouders	thuis	en	door	de	kinderen	zelf.	Het	gezichtspunt	van	de	leerkracht,	over	het	
gedrag	van	kinderen	in	de	schoolsituatie,	leverde	het	meest	consistente	resultaat	op.	Alle	
drie	de	maten	die	het	oordeel	van	de	leerkracht	weergeven	lieten	een	positief	effect	zien.	
	
In	de	volgende	paragrafen	wordt	een	aantal	kanttekeningen	bij	de	uitkomsten	gezet.

Samenvatting resultaten vragenlijststudie wibo-lesprogramma

Resultaat
wibo	werkt
Effect:	redelijk
wibo	werkt
Effect:	redelijk

Competentie 
Fysieke	
competentie

Uitsplitsing naar situatie
Veilige	situatie

Onveilige	situatie

Schoolsituatie
(oordeel	leerkracht)

Tabel		3.21
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Discussie vragenlijststudie
Hoge scores voormeting
Opvallend	aan	de	resultaten	was,	dat	de	kinderen	over	het	algemeen	al	op	de	voor-
meting	hoge	weerbaarheidscores	lieten	zien	op	de	verschillende	wibo-competenties.	
Kinderen	bleken	bij	aanvang	van	de	cursus	al	behoorlijk	weerbaar	te	zijn.	Toch	moe-
ten	de	hoge	scores	op	de	voormeting	niet	de	indruk	wekken	dat	het	aanbieden	van	
een	weerbaarheidprogramma	zinloos	is.	De	hoge	scores	zijn	immers	gemiddelden,	
wat	inhoudt	dat	een	groot	aantal	kinderen	aanzienlijk	lager	scoort.	Het	is	juist	bij	
deze	minder	weerbare	kinderen	waar	de	winst	te	halen	valt.
	
Verder	viel	op,	dat	de	controlekinderen	op	de	voormeting	gemiddeld	beter	scoorden	
dan	de	wibo-kinderen.	De	manier	van	werving	zou	hiervoor	een	verklaring	kunnen	
zijn:	scholen	meldden	zich	zelf	aan	voor	het	wibo-lesprogramma.	Scholen	met	min-
der	weerbare	kinderen	waren	wellicht	eerder	geneigd	om	zich	op	te	geven.	

Differentiële effectgroottes
De	verwachting	dat	de	kinderen	met	de	laagste	beginscores	het	meeste	en	de	kinde-
ren	met	de	hoogste	beginscores	het	minste	profiteerden	van	het	wibo-lesprogramma,	
werd	voor	de	meeste	variabelen	bevestigd.	Deze	uitkomsten	zijn	consistent	met	een	

Resultaat
Geen	aanwijzing	dat	wibo	werkt:
F(1,368)=	1.09,	p	=.297
Aanwijzing	wibo	werkt
Effect:	klein
wibo	werkt
Effect:	klein
wibo	werkt
Effect:	klein	
wibo	werkt
Effect:	klein
Geen	aanwijzing	dat	wibo	werkt:
F(1,716)=	1.76,	p	=.185
Geen	aanwijzing	dat	wibo	werkt:
F(1,716)=	.357,	p	=.550	
Geen	aanwijzing	dat	wibo	werkt:
F(1,714)=	2.13,	p	=.145
Aanwijzing	wibo	werkt
Effect:	klein
Aanwijzing	wibo	werkt
Effect:	geen
Geen	aanwijzing	dat	wibo	werkt:
F(1,714)=	1.66,	p	=.198

Competentie 
Fysieke	compe-
tentie

Sociaal-emotionele
competentie

Cognitieve
competentie

Uitsplitsing naar situatie
Veilige	situatie

Onveilige	situatie

Hulp	bieden	
veilige	situatie
Hulp	bieden	
onveilige	situatie
Hulp	vragen	
onveilige	situatie
Grenzen	voelen,	stellen	en	
verdedigen	onveilige	situatie
Benoemen	van
	sociaal	netwerk
Benoemen	van	belangrijke	
hulpverlenende	instanties

Thuissituatie
(oordeel	ouders)

Attitude	kinderen
(a.d.h.v.	Scenario’s)
Schoolsituatie
(oordeel	leerkracht)
Thuissituatie
(oordeel	ouders)
Attitude	kinderen
(a.d.h.v.	Scenario’s)

Attitude	kinderen
(a.d.h.v.	Scenario’s)

3.4.2
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positief	 lineair	model19.	Een	onverwachte	uitkomst	was	dat	 het	wibo-effect	 soms	
op	een	niet-lineaire	wijze	(zie	bijvoorbeeld	figuur	3.13)	afhankelijk	was	van	de	be-
ginsituatie.	In	twee	gevallen	(de	sociaal-emotionele	competentie	volgens	leerkracht	
en	ouders)	bleken	kinderen	met	een	relatief	hoge	beginscore,	maar	niet	de	hoogste	
beginscore,	meer	baat	te	hebben	gehad	bij	de	cursus	dan	we	op	basis	van	een	lineair	
model	hadden	verwacht	(zie	sectie	6.4.1	voor	een	uitgebreide	uitleg	vanuit	een	dy-
namische	systeem	perspectief ).	

Blijkbaar	zijn	kinderen	met	een	hogere	beginscore	op	de	sociaal-emotionele	variabe-
len	meer	gevoelig	voor	het	wibo-lesprogramma,	hoewel	hun	winst	door	de	relatief	
hoge	beginscore	ook	onderworpen	was	aan	een	plafondeffect.	Bij	een	grootschalige	
toepassing	van	het	wibo-programma	veronderstellen	wij,	op	basis	 van	deze	 resul-
taten,	dat	met	name	bij	kinderen	met	een	relatief	lage	fysieke	competentie	(bij	een	
lage	fysieke	beginscore	is	er	meer	ruimte	voor	verbetering)	en	bij	kinderen	met	een	
relatief	 hoge	 sociaal-emotionele	 competentie	 (deze	 relatief	 hoge	 beginscore	 op	 de	
sociaal-emotionele	competentie	 lijkt	een	voorwaarde	 te	zijn	voor	een	wibo-effect)	
een	verbetering	in	weerbaarheid	zal	worden	bereikt,	zeker	als	de	intensiteit	van	het	
programma	kan	worden	verhoogd.	
	
Het	verdient	aanbeveling	om	in	nader	onderzoek	verder	te	kijken	naar	de	oorzaak	
van	deze	differentiatie,	bijvoorbeeld	door	het	uitvoeren	van	een	meer	gedetailleerde	
processtudie.	

Het tijdstip van de tussen- en nameting 
Effecten	van	preventie-	of	interventieprogramma’s	worden	vaak	gemeten	vlak	na-
dat	het	programma	is	afgelopen	(kortetermijneffecten).	Op	dat	moment	ligt	het	
getrainde	 nog	 vers	 in	 het	 geheugen	 en	 zullen	 de	 effecten	 maximaal	 zijn.	 In	 het	
huidige	onderzoek	gaf	de	tussenmeting	door	de	afwezigheid	van	een	controlecon-
ditie	géén	informatie	over	een	kortetermijneffect	in	de	strenge	zin	van	het	woord,	
maar	gaf	enkel	een	beeld	van	veranderingen	in	de	weerbaarheid	direct	na	het	vol-
gen	van	het	wibo-lesprogramma.	 In	de	vragenlijststudie	vond	de	nameting	 -	de	
meting	die	was	gebruikt	voor	de	vergelijking	met	de	controlekinderen	-	plaats	drie	
maanden	nadat	de	wibo-kinderen	het	programma	hadden	gevolgd.	Dit	betekende	
dat	er	geen	uitspraken	over	een	langetermijneffect	konden	worden	gedaan.	Pas	na	
(minimaal)	zes	maanden	kan	worden	gesproken	van	een	daadwerkelijk	 langeter-
mijneffect	(NJi.nl).	Toch	boden	de	gevonden	effecten	hoop:	in	onderzoek	wordt	
een	eventueel	 effect	dikwijls,	uitsluitend	gevonden	direct	na	beëindiging	van	de	
interventie	(Prins,	1998;	Visser,	Bijstra	&	Kunnen	2005).	Als	na	drie	maanden	nog	
steeds	een	positief	effect	wordt	gevonden,	is	er	hoop	dat	het	effect	ook	op	langere	
termijn	zal	beklijven.

Een	lineair	model	kan	ook	negatief	zijn	waarbij	de	kinderen	met	de	laagste	beginscores	het	minste	
en	de	kinderen	met	de	hoogste	beginscores	het	meeste	profiteren	van	de	interventie.

19|
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Het verloop van de scores voor de wibo-kinderen
Voor	de	kinderen	die	aan	het	wibo-lesprogramma	deelnamen	was	er	ook	een	meet-
moment	vlak	nadat	de	cursus	was	afgelopen:	de	tussenmeting.	
	
In	het	geval	van	de	fysieke	weerbaarheid	(volgens	leerkracht,	ouders	en	kinderen)	liet	
het	verloop	van	de	weerbaarheidscores	van	voor-,	tussen-	en	nameting	een	interes-
sant	patroon	zien.	Na	een	aanvankelijke	toename	van	voormeting	naar	tussenmeting	
vond	 er	 voor	 vier	 van	 de	 vijf	 maten	 van	 tussenmeting	 naar	 nameting	 een	 daling	
plaats.	Voor	de	fysieke	weerbaarheid	volgens	de	ouders	in	veilige	situaties	had	dit	tot	
gevolg	dat	er	geen	wibo-effect	werd	gevonden	op	de	nameting.	De	vragenlijststudie	
had	immers	alleen	betrekking	op	het	verschil	tussen	voor-	en	nameting,	vergeleken	
met	een	controlegroep.	Naast	de	daling	van	de	fysieke	weerbaarheid	van	tussenme-
ting	naar	nameting,	was	er	volgens	de	scenariovragenlijst	(attitude	kinderen)	tevens	
een	daling	zien	wat	betreft	hulp	vragen	en	hulp	bieden	in	een	onveilige	situatie.
	
De	geconstateerde	structurele	afname	van	de	fysieke	competentie	leidt	tot	de	aanbe-
veling	om	met	name	de	fysieke	wibo-technieken	in	de	cursus	te	herhalen.	De	aange-
leerde	fysieke	wibo-technieken	zijn	voor	de	meeste	kinderen	nieuw	en	worden	na	het	
krijgen	van	het	wibo-lesprogramma	waarschijnlijk	niet	onderhouden.	Dit	geldt	in	
het	bijzonder	voor	de	fysieke	wibo-technieken	die	enkel	mogen	worden	toegepast	in	
onveilige	situaties.	Door	gebrek	aan	oefening	wordt	de	techniek	makkelijk	vergeten.
	
Er	kan	bij	de	daling	tussen	de	tussen-	en	nameting	echter	ook	sprake	zijn	van	een	
zogenaamd	overshooteffect	(Fischer	&	Bidell,	2006).	Dit	houdt	in	dat	na	een	eerste	
relatief	grote	positieve	verandering	(tussenmeting)	dit	effect	voor	de	fysieke	compe-
tentie	weliswaar	afzwakt	(nameting)	maar	daarna	stabiel	blijft	(zie	sectie	6.4.2	voor	
een	uitleg	vanuit	een	dynamische	systeem	perspectief ).	Een	opfriscursus	of	herhaling	
van	de	fysieke	wibo-technieken	zal	in	dit	geval	niet	nodig	zijn.	Ook	is	het	mogelijk	
dat	voor	de	fysieke	competentie	sprake	is	van	een	sleepers effect	(Van	Yperen,	2003),	
een	effect	dat	pas	na	langere	tijd	zichtbaar	wordt.	Het	is	denkbaar	dat	wanneer	een	
wibo-kind	zich	(misschien	pas	jaren)	later	in	een	penibele	situatie	bevindt,	het	zich	
de	 aangeleerde	 wibo-technieken	 zal	 herinneren	 en	 zowel	 de	 olifantentrap	 als	 het	
zeemanskusje	perfect	zal	kunnen	toepassen.	

Gender, etniciteit en ervaring wibo-lesprogramma
Een	belangrijke	vraag	voor	het	wibo-lesprogramma	was	of	het	programma	even	goed	
werkt	voor	verschillende	subgroepen	binnen	de	groep	kinderen	die	de	cursus	heb-
ben	gevolgd.	Er	is	daarom	onderzocht	of	er	verschil	was	in	wibo-effect	voor	gender,	
etniciteit	en	ervaring	met	het	wibo-lesprogramma	(Den	Bosch	versus	Groningen).	
	
Zoals	verwacht	bleek	voor	het	overgrote	deel	van	de	toetsingen	dat	er	geen	verschil	
was	in	effect	van	het	wibo-lesprogramma	tussen	jongens	en	meisjes,	tussen	alloch-
tone	en	autochtone	achterstandskinderen	en	tussen	kinderen	uit	Den	Bosch	en	uit	
Groningen.	De	gevonden	effecten	-	eenmaal	voor	jongens/meisjes	en	tweemaal	voor

110



Den	Bosch/Groningen	-	kwamen	zo	weinig	voor	(slechts	drie	van	dergelijke	effecten	
zijn	gevonden),	dat	ze	moeilijk	te	interpreteren	zijn	en	waarschijnlijk	het	gevolg	zijn	
van	toevalsfluctuaties.	Dat	betekent	dat	het	wibo-lesprogramma	breed	ingezet	kan	
worden	zonder	extra	rekening	te	houden	met	de	mogelijkheid,	dat	de	cursus	voor	
verschillende	groepen	verschillende	effecten	heeft.

Vragenlijststudie: suggesties voor het wibo-lesprogramma
De	 vragenlijststudie	 was	 in	 de	 eerste	 plaats	 bedoeld	 om	 na	 te	 gaan	 of	 het	 wibo-
lesprogramma	de	weerbaarheidcompetenties	van	de	kinderen	die	de	cursus	volgden,	
ook	verbeterde.	Maar	de	vragenlijststudie	 leverde	daarnaast	ook	informatie	op	die	
voor	de	inrichting	en	de	uitvoering	van	het	wibo-lesprogramma	van	belang	is.	
	
Het	wibo-lesprogramma	probeert	in	drie	maanden	tijd	(in	slechts	twintig	lessen)	
iets	substantieel	te	wijzigen	in	het	weerbare	gedrag	van	de	kinderen.	Dit	lijkt	gezien	
het	 relatief	korte	 tijdsbestek	een	bijna	onmogelijke	 taak.	Dishion	en	Stormshack	
(2006)	geven	dan	ook	aan	dat	regelmatige	herhaling,	check	up	en	monitoring	nodig	
zijn	om	 interventie-effecten	 te	doen	beklijven.	Dat	 er	 geen	 terugval	 is	 gevonden	
voor	de	sociaal-emotionele	competentie	(volgens	leerkrachten	en	ouders)	is	dan	ook	
positief	te	noemen.	Wel	lijkt	het	belangrijk	om	met	name	de	fysieke	elementen	uit	
het	wibo-lesprogramma	te	herhalen.	Dit	kan	een	eventuele	daling	van	de	fysieke	en	
sociaal-emotionele	competenties	in	onveilige	situaties	(volgens	de	kinderen)	van	de	
cursus	tegengaan.	Herhaling	kan	er	misschien	voor	zorgen	dat	de	wibo-manieren	
‘ingeslepen’	gedragingen	gaan	worden	die	het	kind	als	 vanzelfsprekend	 (wanneer	
nodig)	in	een	onveilige	situatie	zal	gaan	toepassen.	Er	is	dan	sprake	van	een	stabiel	
interventie-effect	doordat	er	een	nieuwe	positievere	attractorstaat	is	gecreëerd	(zie	
figuur	2.7	en	zie	voor	een	uitleg	vanuit	de	dynamische	systeemtheorie	Visser,	2011,	
pag.	33-36).	

Ondanks	het	feit	dat	de	effectgroottes,	voor	sommige	deelgroepen,	op	basis	van	de	
Cohen’s	d	criteria	gekarakteriseerd	konden	worden	als	redelijk	tot	groot,	zijn	de	bij	
de	kinderen	waarneembare	effecten	(de	grootte	van	de	verschilscores)	toch	nog	steeds	
relatief	bescheiden.	Het	verdient	dus	aanbeveling	om	ouders	en	leerkrachten	bij	toe-
komstige	wibo-cursussen	een	realistisch	beeld	te	geven	van	de	verwachte	effecten.	
Als	ouders	of	leerkrachten	onterecht	zeer	veel	van	het	wibo-lesprogramma	verwach-
ten,	bestaat	de	kans	dat	het	feitelijke	effect	als	teleurstellend	wordt	ervaren,	wat	de	
motivatie	van	de	opvoeders	om	in	het	vervolg	door	te	gaan	met	weerbaarheidsgericht	
opvoeden	kan	verzwakken	of	teniet	kan	doen.
	
Ten	 slotte	 kan	 in	 de	 cursus	 meer	 aandacht	 worden	 geschonken	 aan	 de	 bekend-
heid	van	kinderen	met	hulpverlenende	instanties.	Zowel	de	wibo-kinderen	als	de	
controlekinderen	wisten	daar	erg	weinig	van	af.	Na	het	wibo-lesprogramma	was	de	
kennis	hierover	bij	de	wibo-kinderen	wel	iets	vooruitgegaan,	maar	ook	de	contro-
lekinderen	waren	vooruitgegaan	en	de	kennis	was	voor	beide	groepen	nog	steeds	
erg	laag.	
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De vragenlijsten als evaluatie-instrument
Vragenlijstonderzoek	heeft	verschillende	voordelen.	Over	het	algemeen	zijn	vragen-
lijsten	snel	en	makkelijk	in	te	vullen	door	verschillende	informatiebronnen	en	zijn	de	
resultaten	relatief	eenvoudig	door	de	onderzoeker	in	te	voeren	en	te	verwerken.	Ver-
schillende	 informatiebronnen	 zijn	 belangrijk	 aangezien	 verschillende	 informanten	
het	te	onderzoeken	gedrag	vanuit	verschillende	situaties	belichten	(Stormshak,	Con-
nell,	Dishion,	2009).	Maar	de	verschillende	informanten	brachten	in	deze	studie	te-
vens	een	nadeel	met	zich	mee:	zowel	de	leerkrachten,	als	ouders	en	kinderen	zouden	
hun	waarneming	van	het	weerbare	gedrag	hebben	kunnen	laten	beïnvloeden	door	
een	verwachtingspatroon	of	een	positief	halo-effect.	Ze	wisten	immers	dat	de	kin-
deren	(of	zijzelf )	het	wibo-programma	hadden	gevolgd,	en	beoordeelden	het	weer-
bare	gedrag	na	het	krijgen	van	het	wibo-lesprogramma	daarom	mogelijk	positiever	
dan	het	in	werkelijkheid	was.	Dit	probleem	was	helaas	(voornamelijk	om	praktische	
redenen)	niet	op	te	lossen	met	behulp	van	zogenaamde	‘dubbel-blind-procedures’,	
waarbij	bijvoorbeeld	de	beoordelaar	(leerkrachten,	ouders	en/of	kinderen)	vragenlijs-
ten	invulde	of	videofragmenten	scoorde	waarbij	niet	werd	aangegeven	of	de	situatie	
plaatsvond	voor	of	na	de	training	én	of	het	getrainde	kinderen	of	controlekinderen	
betrof	(Wampold,	1997).
	
Daarnaast	wordt	vragenlijstonderzoek	vaak	gedaan	aan	de	hand	van	gesloten	vragen,	
waarbij	de	vragen	op	macro-niveau	(over	verschillende	gebeurtenissen	heen)	worden	
gesteld.	Dit	gold	ook	voor	onze	vragenlijststudie.	Bij	de	beantwoording	van	de	ge-
stelde	vragen	dienden	de	leerkracht	en	ouder	zich	een	geaggregeerd	beeld	te	vormen	
van	een	bepaald	type	gedrag	of	kenmerk	over	verschillende	situaties	heen.	Dat	be-
tekende	dat	afzonderlijke	situaties	moesten	worden	opgehaald	uit	het	geheugen	en	
worden	gegeneraliseerd	naar	één	antwoord	op	multiple-choice	vraag.	De	vraag	is	hoe	
betrouwbaar	deze	antwoorden	zijn.	
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Inleiding en hoofdvraag dagboekstudie
Uit	de	vragenlijststudie	(hoofdstuk	3)	kwam	naar	voren	dat	het	wibo-lesprogram-
ma	over	het	algemeen	een	positieve	uitwerking	heeft	op	verschillende	aspecten	van	
weerbaarheid.	Hoewel	dit	natuurlijk	een	gunstig	resultaat	is,	geeft	de	vragenlijststu-
die	als	we	de	 taxonomie	bekijken	(paragraaf	2.4)	een	beperkt	beeld,	namelijk	een	
(deels)	indirect	beeld	op	de	statische-macrotijdschaal	van	het	wibo-effect.	Op	basis	
van	de	meetinstrumenten	die	in	de	vragenlijststudie	zijn	gebruikt,	kunnen	er	geen	
uitspraken	worden	gedaan	over	eventuele	veranderingen	op	concreet	gedragsniveau.	
In	interventie-onderzoek	blijkt	er	een	discrepantie	te	bestaan	tussen	de	resultaten	van	
cognitieve	meetinstrumenten	(o.a.	het	beantwoorden	van	vragenlijsten)	en	die	van	
instrumenten	die	daadwerkelijk	gedrag	in	kaart	brengen	(Vreeman	&	Carroll,	2007).	
Wat	betreft	de	antwoorden	van	ouders	en	leerkrachten,	blijft	de	mogelijkheid	bestaan	
dat	zij	de	vragenlijsten	(onbewust)	bevooroordeeld	hebben	beantwoord,	aangezien	
zij	weet	hadden	van	het	feit	dat	de	kinderen	het	wibo-lesprogramma	hadden	gevolgd	
(of	niet).	Daarbij	rapporteerden	leerkrachten	en	ouders	enkele	over	het	gedrag	dat	zij	
konden	waarnemen.	Echter,	veel	antisociale	gedragingen	gebeuren	buiten	het	zicht	
van	leerkracht	en	ouders	om	(Goossens	&	Van	der	Meulen,	2012).	
	
Hoewel	in	de	vragenlijststudie	met	behulp	van	de	scenariovragenlijst	is	geprobeerd	
inzicht	te	krijgen	in	het	gedrag	van	kinderen	in	specifieke	extreme	gebeurtenissen,	
brengen	ook	deze	scenario’s	meer	de	weerbaarheidsattitude	en	-cognitie	van	de	kin-
deren	in	kaart	wat	betreft	weerbaarheid	dan	feitelijk	gedrag.	Dit	betekent	dat,	hoewel	
de	kinderen	meer	kennis	vergaren	over	hoe	ze	zouden	moeten	(of	zouden	willen)	re-
ageren,	deze	kennis	niet	per	definitie	wordt	omgezet	in	concreet	gedrag	in	het	dage-
lijks	leven.	De	vraag	blijft	in	hoeverre	kinderen	daadwerkelijk	in	het	dagelijkse	leven	
op	een	andere	manier	op	stressvolle	situaties	reageren	nadat	ze	het	wibo-lesprogram-
ma	hebben	gevolgd.	Teneinde	deze	vraag	te	beantwoorden,	is	in	deze	studie	waarover	
in	 dit	 hoofdstuk	 (hoofdstuk	 4)	 wordt	 gerapporteerd,	 het	 wibo-effect	 onderzocht	
aan	de	hand	van	waargebeurde	concrete	en	recente	belevenissen	en	gebeurtenissen	
door	middel	van	zelfrapportage.	Op	het	niveau	van	concrete	recente	gebeurtenissen,	
kan	het	wibo-effect	worden	onderzocht	door	na	te	gaan	hoe	kinderen	op	gedragsni-
veau	(i.e.,	coping)	omgaan	met	stressvolle	gebeurtenissen.	Dit	betekent	dat,	indien	
er	sprake	is	van	een	positief	interventie-effect,	het	aantal	stressvolle	situaties	afneemt,	
en	tevens	dat	wanneer	er	een	stressvolle	situatie	plaatsvindt,	het	kind	vaker	op	een	
adaptieve manier	gaat	reageren.	De	twee	hoofdvragen	van	deze	dagboekstudie	luid-
den	als	volgt:	
]  Neemt	het	aantal	 stressvolle	gebeurtenissen	af	na	het	volgen	van	het	wibo-les
						programma?
]   Reageert	de	wibo-groep	na	het	krijgen	van	het	wibo-lesprogramma	op	een	meer
						adaptieve	manier	op	stressvolle	situaties	dan	de	controlegroep?
Verwacht	werd	dat	bij	kinderen	die	het	wibo-lesprogramma	hadden	gevolgd,	stress-
volle	gebeurtenissen	meer	zouden	afnemen	dan	bij	de	controlekinderen.	Daarnaast	
werd	verwacht	dat	wanneer	een	stressvolle	gebeurtenis	zich	voordoet	de	wibo-groep	
na	het	volgen	van	het	wibo-lesprogramma,	op	een	meer	adaptieve	manier	reageert	
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dan	de	controlegroep.	

De	vraag	is	op	welke	manier	concrete	stressvolle	situaties	en	de	daarbij	horende	co-
pingstrategieën	van	kinderen	kunnen	worden	opgespoord.	Standaardmeetinstrumen-
ten	als	vragenlijsten	zijn	hiervoor	niet	geschikt,	met	name	niet	omdat	de	tijdspanne	
waarover	wordt	ondervraagd,	dan	te	lang	is	en	de	herinnering	aan	alle	concrete	ge-
beurtenissen	waarschijnlijk	grotendeels	verdwijnt,	waardoor	er	bij	de	ondervraagde	
hoogstens	 een	 soort	globaal	beeld	van	de	gebeurtenissen	overblijft.	Ook	de	 inter-
viewmethode,	waarbij	een	kind	wordt	geïnterviewd	over	ervaringen	met	stressvolle	
situaties	in	het	verleden	lost	dit	probleem	niet	op.	Wat	nodig	is,	is	een	methode	die	
gedurende	lange	tijd	en	op	zeer	regelmatige	tijdstippen,	het	liefst	onmiddellijk	nadat	
een	vervelende	of	stressvolle	situatie	heeft	plaatsgevonden,	de	reactie	van	de	kinderen	
registreert.	In	deze	studie	is	daarom	gekozen	voor	een	dagboekmethode	waarbij	de	
kinderen	per	gebeurtenis	hun	gevoelens	en	reacties	konden	rapporteren.	

De dagboekmethode 
Bolger,	Davis	en	Rafaeli	(2003)	beschrijven	de	dagboekmethode	als	“capturing life 
as it is lived”.	Met	deze	poëtische	omschrijving	geven	zij	één	van	de	grootste	voorde-
len	van	de	dagboekmethode	weer.	In	tegenstelling	tot	de	meer	gebruikelijke	onder-
zoeksmethoden	kan	met	behulp	van	dagboeken	het	begrip	weerbaarheid	onderzocht	
worden	 in	 een	 natuurlijke	 context,	 waarin	 negatieve	 stressvolle	 situaties	 spontaan	
voortvloeien	uit	 interacties	 van	 alledag.	Met	behulp	 van	dagboeken	kan	 gedetail-
leerde	 informatie	 worden	 verkregen	 over	 persoonlijke	 ervaringen,	 emoties	 en	 ge-
dragingen	tijdens	specifieke	waargebeurde	situaties	 (zie	o.a.	Laurenceau	&	Bolger,	
2005;	Papp,	Goeke-Morey	&	Cummings,	2007;	Välimäki,	Vehvilaïnen-Julkunen	&	
Pietilä,	2007).	Een	tweede	voordeel	is	dat	een	dagboek	in	kan	gaan	op	één	specifieke	
waargebeurde	situatie,	waardoor	er	op	handelingsniveau	inzicht	wordt	verkregen	in	
het	daadwerkelijke	gedrag	van	een	kind	(Lichtwarck-Aschoff	et	al.,	2008).	Tot	slot	
is	de	dagboekmethode	in	mindere	mate	afhankelijk	van	het	geheugen	van	de	kinde-
ren	(en	alle	vertekeningen	die	daarin	kunnen	ontstaan),	aangezien	er	verslag	wordt	
gedaan	 van	de	 specifieke	 gebeurtenis	wanneer	deze	nog	 vers	 in	het	 geheugen	 ligt	
(Nishina	&	Juvonen,	2005).
	
Ondanks	de	aanzienlijke	voordelen	van	de	dagboekmethode	dragen	Bolger	en	col-
lega’s	(2003)	ook	enkele	nadelen	aan.	Zo	benadrukken	de	onderzoekers	dat	de	kinde-
ren	die	het	dagboek	bijhouden	veelal	een	uitvoerige	trainingssessie	moeten	ondergaan	
om	 het	 dagboekprotocol	 volledig	 te	 begrijpen.	 Bovendien	 vergt	 het	 herhaaldelijk	
invullen	van	een	dagboek	een	behoorlijke	toewijding	van	de	kinderen	en	moeten	de	
kinderen	zich	veilig	genoeg	voelen	om	hun	dagelijkse	belevenissen	op	te	schrijven.	
Verder	brengen	de	onderzoekers	als	nadeel	van	de	dagboekmethode	naar	voren	dat	er	
weinig	bekend	is	over	het	effect	van	het	alleen	al	het	invullen	van	een	dagboek.	Treedt	
er	 bijvoorbeeld	 gewenning	op,	 zodat	 op	den	duur	 enkel	 de	 zeer	 extreme	 vormen	
van	 antisociaal	 gedrag	 door	 de	 kinderen	 worden	 gerapporteerd	 in	 de	 dagboeken?	
Of	worden	de	deelnemers	juist	extra	gevoelig	voor	bepaalde	cues	uit	hun	omgeving?	
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Wordt	na	het	herhaaldelijk	invullen	van	de	dagboeken	een	klopje	op	de	rug	sneller	
beoordeeld	als	fysiek	geweld	in	plaats	van	als	een	vriendschappelijk	gebaar?

Dagboekstudie geplaatst in taxonomie
Wat	betreft	de	in	hoofdstuk	2	geïntroduceerde	taxonomie	valt	de	dagboekvragenlijst	
binnen	 de	 microtijdsschaal,	 aangezien	 elke	 dagboekafname	 één	 specifieke	 situatie	
beschrijft,	in	acht	genomen	dat	een	situatie	één	of	meerdere	actie-reactieketens	kan	
omvatten	(zie	figuur	4.1).	Daarbij	vulden	de	kinderen	(directe	informatiebron)	zelf	
de	dagboeken	in.	Wat	betreft	de	data-analyse	worden	de	resultaten	van	de	dagboek-
studie,	net	als	de	vragenlijststudie,	statistisch	verwerkt,	en	wel	op	basis	van	een	syste-
matische	categorisatie	van	de	beschrijvingen	van	de	kinderen.	De	categorieën	dienen	
zo	te	worden	gekozen	dat	ze	een	indruk	te	geven	van	de	kwantiteit	en	kwaliteit	van	
de	weerbare	handelingen	van	kinderen.	Het	 effect	 van	het	wibo-lesprogramma	 is	
bekeken	door	de	weerbaarheid	tussen	voor-	en	nameting(en)	van	de	wibo-	en	con-
trolegroep	met	elkaar	te	vergelijken.	

Plaats dagboekstudie in taxonomie

Methode dagboekstudie en operationalisatie vraagstelling

Deelnemers dagboekstudie
De	deelnemers	van	de	dagboekstudie	zijn	dezelfde	als	de	deelnemers	die	participeer-
den	 in	de	vragenlijststudie.	De	scholen	zijn,	zoals	 tevens	 in	hoofdstuk	3	staat	be-
schreven,	geworven	in	de	gemeente	Den	Bosch	en	in	de	provincie	Groningen.	In	to-
taal	namen	28	scholen	deel	aan	de	dagboekstudie	(zie	tabel	4.1	en	bijlage	2	voor	een	
overzicht	van	de	deelnemende	scholen).	De	werving	van	de	wibo-	en	controlescho-
len	vond	op	verschillende	wijzen	plaats.	De	scholen	die	hadden	besloten	een	wibo-
lesprogramma	te	laten	uitvoeren	in	het	schooljaar	2006-2007,	waren	gevraagd	mee	
te	doen	aan	het	onderzoek.	Indien	een	wibo-school	toezegde,	is	geprobeerd	voor	het

Langetermijn

Macro								Micro

St
at

isc
h	

				
D

yn
am

isc
h

Indirect

Direct

Kortetermijn

Macro								Micro

St
at

isc
h	

				
D

yn
am

isc
h

Indirect

Direct

4.1.2

4.2.1
4.2
Tabel		4.1

119



onderzoek	in	dezelfde	gemeente/buurt	een	school	te	vinden	die	als	controleschool	
zou	kunnen	worden	opgenomen	in	het	onderzoek.	In	totaal	namen	422	wibo-,	en	
342	controle	leerlingen	deel	aan	de	dagboekstudie.

Deelnemers dagboekstudie 

Meetinstrument dagboekstudie
Om	te	onderzoeken	welke	vervelende	gebeurtenissen	kinderen	in	het	dagelijks	leven	
meemaken	en	hoe	ze	hier	mee	omgaan,	hebben	de	kinderen	via	internet	gedurende	
twee	(controlegroepen)	en	drie	(wibo-groepen)	perioden	van	ongeveer	een	maand,	
verspreid	over	het	hele	schooljaar,	een	semigestructureerde	dagboekvragenlijst	inge-
vuld	(zie	bijlage	6	voor	een	schematische	weergaven	van	de	complete	vragenlijst).	
	
De	vragenlijst	was	eenvoudig	van	opzet,	zodat	de	deelnemers	geen	uitvoerige	trai-
ningssessie	hoefden	te	ondergaan	om	het	dagboekprotocol	te	begrijpen.	Hiermee	is	
het	eerste	genoemde	nadeel	van	de	dagboekmethode	die	Bolger	en	collega’s	aandra-
gen	ondervangen.	De	dagboekvragenlijst	bevatte	leuke	animaties,	vrolijke	kleuren	en	
weinig	tekst.	Daardoor,	en	mede	door	de	internet	gebaseerde	vorm,	was	het	invullen	
van	het	dagboek	voor	de	kinderen	weinig	belastend	en	redelijk	aangenaam.	Het	dag-
boek	begon	met	een	algemene	introductie	waarin	zowel	het	doel	van	de	vragenlijst	
als	het	begrip	 ‘niet-leuke	gebeurtenis’	bondig	werden	uitgelegd.	De	zeer	algemene	
benadering	 van	 ‘niet-leuke’	 gebeurtenissen	 is	 gekozen	 om	 het	 complete	 scala	 aan	
gebeurtenissen	die	volgens	onze	definitie	van	weerbaarheid	mogelijk	zijn,	in	kaart	te	
kunnen	brengen.	Immers,	een	situatie	die	bij	één	kind	stress	teweegbrengt,	hoeft	een	
ander	nauwelijks	te	beroeren.	

Wanneer	 een	 kind	 de	 vorige	 dag	 meerdere	 niet-leuke	 gebeurtenissen	 had	 meege-
maakt,	werd	gevraagd	om	de	minst	leuke	gebeurtenis	die	het	kind	had	meegemaakt,	
in	gedachten	te	nemen.	Na	de	inleidende	uitleg	beantwoordden	de	kinderen	achter-
eenvolgens	de	volgende	tien	vragen:
]  Vraag	1:	Heb	jij	gisteren	iets	meegemaakt	wat	je	niet	leuk	vond?
]  Vraag	2:	Gebeurde	dat	bij	jezelf	of	bij	een	ander?
]  Vraag	3:	Wat	gebeurde	er?	
]  Vraag	4:	Waar	gebeurde	het?
]  Vraag	5:	Wie	deed	het?

Gender

Meisjes	(n=192)
Jongens	(n=230)	
Meisjes	(n=180)
Jongens	(n=162)

Leerlingen

n=422

n=342

Groepen

wibo-groepen	(n=20)

Controlegroepen	(n=15)

Leeftijd*

10;7
10;6
10;6
10;6

Scholen**(n=28)

Jaar;	maanden
Let	op:	aangezien	op	sommige	scholen	meerdere	groepen	deelnamen	aan	het	onderzoek	wijkt	het	
aantal	scholen	(28)	af	van	het	aantal	groepen	(35).

*|
**|

4.2.2
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]  Vraag	6:	Hoe	voelde	jij	je?
]  Vraag	7:	Wat	deed	jij?
]  Vraag	8:	Hoe	voelde	jij	je	daarna?
]  Vraag	9:	Had	je	misschien	anders	willen	reageren?
]  Vraag	10:	En	zo	ja:	hoe	had	je	willen	reageren?
Per	vraag	konden	de	kinderen	kiezen	uit	een	aantal	antwoordmogelijkheden	waarvan	
ze	er	één	mochten	aankruisen.	Bij	vragen	3,	4,	5,	7	en	10	kregen	de	kinderen	tevens	
de	optie	te	kiezen	voor	een	open	antwoord.	De	opzet	van	de	dagboekvragenlijst	was	
interactief.	Dit	betekende	dat	de	antwoordmogelijkheden	van	een	vraag	aansloten	
op	het	antwoord	van	de	vorige	vraag.	Op	deze	manier	ondersteunde	het	interactieve	
karakter	van	deze	dagboekvragenlijst	de	kinderen	bij	het	invullen.

De	eerste	vraag	(‘Heb jij gisteren iets meegemaakt wat je niet leuk vond?’)	was	een	ja-
neevraag	en	bepaalde	of	het	kind	al	dan	niet	de	volgende	negen	vragen	diende	te	
beantwoorden.	Wanneer	het	kind	geen	negatieve	gebeurtenissen	had	meegemaakt,	
werd	de	vragenlijst	afgesloten.	Werd	de	eerste	vraag	bevestigend	beantwoord,	dan	
werd	het	kind	automatisch	doorgestuurd	naar	de	tweede	vraag.	

De	 tweede	dagboekvraag	 (‘Gebeurde het bij jezelf of bij een ander?’)	had	 twee	ant-
woordmogelijkheden	en	inventariseerde	of	de	niet-leuke	gebeurtenis	bij	het	kind	zelf	
(eerste	antwoordmogelijkheid)	was	gebeurd	of	bij	een	andere	persoon	(tweede	ant-
woordmogelijkheid).	Deze	vraag	werd	gesteld	aangezien	weerbaarheid	verwijst	naar	
de	capaciteit	om	op	te	komen	voor	zowel	jezelf	als	voor	de	ander	in	een	stressvolle	
situatie.	
	
De	antwoordmogelijkheden	op	de	derde	vraag	(‘Wat gebeurde er?’)	waaruit	de	kinde-
ren	konden	kiezen,	waren	in	eerste	instantie	gebaseerd	op	de	in	de	literatuur	gevon-
den,	algemene	vormen	van	antisociaal	gedrag	(zie	o.a.	Kristensen	&	Smith,	2003)	en	
de	vijf	globale	vormen	van	kindermishandeling	(Klein	Velderman	&	Pannebakker,	
2008)	(zie	hoofdstuk	2).	Hier	werd	de	categorie	cyberpesten	en	de	open	antwoord-
mogelijkheid	aan	toegevoegd,	wat	resulteerde	in	totaal	veertien	antwoordcategorieën	
(zie	tabel	4.2).

Antwoordmogelijkheden vraag 3

Antwoordcategorieen vraag 3:
(1)	Iemand	deed	mij	pijn	(vijf	subantwoorden)
(2)	Iemand	maakte	mij	bang	(vier	subantwoorden)
(3)	Ik	moest	iets	doen	wat	ik	niet	wilde	(vier	subantwoorden)
(4)	Ik	moest	iets	doen	waar	ik	tegenop	zag	(drie	subantwoorden)
(5)	Ik	werd	aangeraakt	op	een	manier	die	ik	niet	wilde	
(6)	Ik	moest	iemand	anders	aanraken	op	een	manier	die	ik	niet	wilde	
(7)	Iemand	zei	iets	gemeens	tegen	of	over	mij	(vijf	subantwoorden)
(8)	Iemand	lachte	mij	uit	

Hoofdcategorie
Fysiek

Groepsdruk

Seksueel

Verbaal

..
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Wanneer	een	kind	één	van	de	veertien	antwoordcategorieën	had	aangekruist,	werd	
het	in	tien	van	de	veertien	categorieën	(antwoordcategorieën	1,	2,	3,	4,	5,	7,	11,	12	
en	13)	doorgestuurd	naar	een	tweede	vraag	omtrent	de	gebeurtenis	om	deze	verder	
te	specificeren.	Wanneer	een	kind	bijvoorbeeld	aankruiste	dat	iemand	hem	pijn	had	
gedaan,	werd	het	doorgestuurd	naar	de	specificatie	van	deze	pijngebeurtenis	en	kon	
het	 kind	 wederom	 uit	 verschillende	 antwoordmogelijkheden	 kiezen:	 (1)	 ‘Iemand 
duwde sloeg of schopte mij’,	(2)	‘Iemand gooide met iets naar mij’,		(3)	‘Iemand viel mij 
aan’,		(4)	‘Iemand gaf me een tik’	en	(5)	‘Er gebeurde iets anders, namelijk…’.	Voor	het	
aantal	subantwoorden	per	antwoordcategorie	zie	tabel	4.2	(zie	voor	de	uitwerking	
bijlage	6).
	
Vraag	4	(‘Waar gebeurde het?’)	en	vraag	5	(‘Wie deed het?’)	dienden	voor	het	bepalen	
van	locatie	en	de	dader.	De	kinderen	konden	in	totaal	kiezen	uit	vier	verschillende	
locaties:	(1)	‘Op school’,	(2)	‘Thuis’,	(3)	‘Sport/hobbyclub’	en	(4)	‘Ergens anders, name-
lijk…’.	Per	locatie	werd	een	aantal	opties	voor	daders	aangeboden.	Wanneer	bijvoor-
beeld	een	kind	de	vierde	vraag	beantwoordde	met:	 ‘Het	gebeurde	op	school’,	dan	
bestonden	de	antwoordmogelijkheden	van	vraag	5	enkel	uit	mensen	die	het	kind	
in	die	context	kan	tegenkomen:	‘Klasgenoot’,	‘Leerkracht’,	‘Vriend/vriendin’,	‘Ikzelf ’	of	
‘Iemand anders’.	De	laatste	antwoordmogelijkheid	kon	het	kind	vervolgens	toelichten	
in	een	open	antwoord.	Voor	de	antwoordmogelijkheden	zie	de	dagboekvragenlijst	in	
bijlage	6.
	
Gevoelsvragen	 6	 en	 8	 beschrijven	 de	 emoties	 van	 het	 kind.	 De	 kinderen	 kregen	
daarin	acht	emoties	aangeboden:	blijheid,	verdriet,	angst,	boosheid,	 trots,	 schuld,	
schaamte	en	verbazing.	Per	emotie	moesten	de	kinderen	met	een	ja-neevraag	aan-
geven	of	 ze	 al	dan	niet	de	 emotie	 voelden,	bijvoorbeeld:	 ‘Voelde jij je verdrietig?’.	
Wanneer	het	kind	de	emotie	bevestigend	beantwoordde,	werd	het	gevraagd	in	welke	
mate	het	kind	deze	emotie	voelde:	‘Hoe verdrietig voelde jij je?’.	Vervolgens	kon	het	
kind	uit	vier	antwoordmogelijkheden	kiezen: ‘Heel klein beetje’,	‘Beetje’,	‘Best wel’	en	
‘Heel erg’.	
	
Voor	de	keuze-opties	met	betrekking	tot	copingreacties	(vraag	7	uit	de	dagboekvra-
genlijst)	is	-	net	als	bij	de	scenariovragenlijst	-	uitgegaan	van	de	SRCM-copinglijst	
van	Causy	en	Dubow	(1992)	(zie	tabel	4.3).	

Hoofdcategorie
Materieel

Sociaal

Cyberpesten

Anders

Antwoordcategorieen vraag 3:
(9)	Iemand	dwong	mij	spullen	aan	hem/	haar	te	geven
(10)	Iemand	maakte	mijn	spullen	kapot	of	is	mijn	spullen	kwijt	geraakt
(11)	Iemand	deed	net	of	ik	er	niet	was.	Hij	of	zij	negeerde	mij
							(drie	subantwoorden)
(12)	Ik	mocht	ergens	niet	aan	mee	doen	(zes	subantwoorden)
(13)	Iemand	pestte	mij	via	e-mail,	msn	en	sms	
							(openantwoordmogelijkheid)
(14)	Er	gebeurde	iets	anders,	namelijk…(open	antwoordmogelijkheid)

..
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Antwoordmogelijkheden vraag 7

Net	als	bij	de	antwoordmogelijkheden	op	vraag	3	werden	ook	bij	vraag	7	de	kinderen	
doorgestuurd	naar	een	tweede	vraag,	ditmaal	om	de	gebruikte	copingstrategie	verder	
te	specificeren.	Wanneer	een	kind	bijvoorbeeld	aankruiste	dat	het	zich	afreageerde,	
werd	het	doorgestuurd	naar	de	specificatie	van	deze	externaliserende	copingstrategie	
en	kon	het	kind	uit	vijf	 verschillende	antwoordmogelijkheden	kiezen:	 (1)	 ‘Ik rea-
geerde me af op anderen omdat ik me verdrietig of boos voelde’,	(2)	 ‘Ik schreeuwde om 
stoom af te blazen’,	(3)	‘Ik schold hardop’,		(4)	‘Ik werd kwaad en gooide met iets. of ik 
sloeg ergens tegen aan’	en	(5)	‘Ik deed iets anders...’.	Voor	het	aantal	subantwoorden	per	
antwoordcategorie	zie	tabel	4.3	(zie	voor	de	uitwerking	bijlage	6).
	
De	laatste	twee	vragen:	‘Had je liever anders willen reageren?’	(vraag	9)	en	‘En zo ja: 
hoe had je liever willen reageren?’	 (vraag	10)	gingen	na	of	het	kind	zelf	al	dan	niet	
tevreden	was	met	de	uitgevoerde	copingstrategie.	Vraag	9	was	een	ja-neevraag.	Vraag	
10	was	gelijk	aan	vraag	7	(zowel	qua	structuur	als	antwoordmogelijkheden).

Opzet en procedure dagboekstudie
Opzet dagboekstudie
Net	als	de	vragenlijststudie	bestond	ook	de	dagboekstudie	voor	de	wibo-groepen	uit	
drie	meetpunten.	Per	meting	werd	de	kinderen	gevraagd	om	gedurende	vier	weken	
één	keer	per	week	de	digitale	dagboekvragenlijst	in	te	vullen.	Half	augustus	2006	is	
de	eerste	voormeting	van	dagboekstudie	afgenomen	bij	wibo-scholen	in	Den	Bosch.	
In	 juni	2007	werd	de	 laatste	nameting	 in	Groningen	afgenomen.	Ook	voor	deze	
studie	kreeg	de	controlegroep	vrijstelling	voor	de	tussenmeting.	Voor	een	overzicht	
van	de	metingen	zie	tabel	4.4.	

Overzicht afname dagboekmetingen

Kinderen	die	meededen	aan	het	wibo-lesprogramma,	beantwoordden	in	totaal	twaalf	
keer	de	dagboekvragenlijst	(viermaal	tijdens	de	voor-,	tussen-	en	tijdens	de	nameting).

Hoofdcategorie
Sociale	steun	zoeken

Probleem	oplossen
Afstand	nemen
Internaliseren
Externaliseren
Anders

Antwoordcategorieen vraag 7:
(1)	Ik	vroeg	hulp/raad	of	vertelde	het	aan	iemand	
					(negen	subantwoorden)
(2)	Ik	deed	iets	om	het	op	te	lossen	(negen	subantwoorden)
(3)	Ik	trok	mij	er	niks	van	aan	(acht	subantwoorden)
(4)	Ik	hield	het	bij	mezelf	(acht	subantwoorden)
(5)	Ik	reageerde	me	af	(vijf	subantwoorden)
(6)	Ik	deed	iets	anders...	(open	antwoordmogelijkheid)

..

Nameting
mei/juni
mei/juni
juni
juni

Locatie
Den	Bosch

Provincie	Groningen

Voormeting
augustus/september
september
september/oktober
september/oktober

Tussenmeting
december/januari

januari/februari

School
wibo-scholen
controlescholen
wibo-scholen
controlescholen

4.2.3
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De	kinderen	in	de	controlegroep	vulden	de	dagboekvragenlijsten	totaal	acht	keer	in	
(viermaal	tijdens	de	voor-	en	tijdens	de	nameting).	Ook	de	kinderen	die	alleen	leuke	
of	neutrale	dingen	hadden	meegemaakt,	werden	aan	het	einde	van	een	meting	(eind	
vierde	week)	uitgenodigd	om	de	vragenlijst	 alsnog	 te	beantwoorden.	 In	dat	 geval	
konden	de	deelnemers	de	eerste	vraag	‘Heb jij gisteren iets meegemaakt wat je niet leuk 
vond?’	ontkennend	beantwoorden	en	werd	de	dagboekvragenlijst	afgesloten.	Op	deze	
manier	vulden	alle	kinderen	de	vragenlijst	vier	keer	per	meting	in.	Ieder	kind	vulde	
één	dagboek	per	week	in	(zie	figuur	4.2).	De	kinderen	gaven	over	het	algemeen	aan	
dat	ze	het	leuk	vonden	om	het	dagboek	in	te	vullen.
	
Voor	het	invullen	van	de	vragenlijst	logden	de	kinderen	tijdens	schooltijd	in	op	een	
daarvoor	bestemde	website.	Door	 in	de	dagboekstudie	 tevens	de	controlegroep	 te	
betrekken,	konden	de	onderzoekers	nagaan	of,	zoals	Bolger,	Davis	en	Rafaeli	(2003)	
suggereerden,	het	herhaaldelijk	invullen	van	de	dagboekvragenlijst	mogelijk	op	zich-
zelf	al	een	effect	bewerkstelligt.	Immers,	wanneer	er	sprake	zou	zijn	van	een	zoge-
naamd	‘dagboekinvuleffect’	op	de	weerbaarheid,	dan	zouden	ook	de	antwoorden	van	
de	controlegroep	verandering	ondergaan.

Onderzoeksdesign dagboekstudie

Procedure dagboekstudie
De	procedure	voor	het	invullen	van	de	dagboekvragenlijst	was	als	volgt:	per	meting	
kreeg	de	leerkracht	een	lijst	toegestuurd	met	daarop	de	namen	van	de	deelnemende	
kinderen.	Het	aantal	 ingevulde	dagboeken	diende	per	kind	op	deze	namenlijst	 te	
worden	bijgehouden.	De	dagboekvragenlijst	werd	door	de	leerkracht	klassikaal	ge-
introduceerd	aan	de	hand	van	een	protocol.	De	 leerkracht	kreeg	de	 instructie	om	
tijdens	 iedere	schooldag	te	 inventariseren	welk	kind	de	vorige	dag	een	 ‘niet-leuke’	
gebeurtenis	had	meegemaakt.	Deze	kinderen	mochten	op	die	dag	achter	de	compu-
ter	plaatsnemen	om	de	dagboekvragenlijst	 individueel	 in	 te	vullen.	Aangezien	het	

				voormeting							wibo-lesprogramma																																																									nameting                                   
                                                       

tussen-	
meting

Onderzoeksdesign wibo-groepen

Meetinstrument
1	x	dagboekvragenlijst	kinderen

				voormeting																																																																																														nameting                                   
                                                       Onderzoeksdesign controlegroepen

						4	weken																			12	weken													4	weken											12	weken														4	weken

Figuur		4.2
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invullen	van	de	vragenlijst	werd	beschouwd	als	 een	 schoolse	activiteit	vereiste	het	
invullen	van	het	dagboek	een	minimale	betrokkenheid	(commitment)	van	de	kin-
deren.	Hiermee	is	het	tweede	bezwaar,	het	bezwaar	van	commitment	van	Bolger	et	
al.	(2003)	overkomen.	Over	het	algemeen	mochten	de	kinderen	alleen	tijdens	een	
zogenaamde	‘vrije	les’	de	dagboeken	invullen.	De	kinderen	konden	dan	kiezen	tus-
sen	bijvoorbeeld	zelfstandig	lezen	of	de	dagboekvragenlijst	invullen.	Op	deze	manier	
interfereerde	het	invullen	van	de	dagboeken	niet	met	het	dagelijkse	schoolse	activi-
teiten.	Aan	het	begin	van	de	dag	startte	de	leerkracht	de	vragenlijstwebsite	op.	De	
leerkracht	hield	het	wachtwoord	van	de	website	geheim	om	te	voorkomen	dat	de	
kinderen	na	schooltijd	de	vragenlijst	voor	de	grap	of	onder	een	andere	naam	zouden	
invullen.	De	ingevulde	dagboekgegevens	werden	automatisch	opgeslagen	en	door-
gestuurd	naar	de	onderzoekers.	De	persoonsgegevens	werden	door	de	onderzoekers	
direct	vervangen	door	de	bijbehorende	proefpersoonnummers.	

Vooronderzoek dagboekstudie
Om	zowel	de	eerste	hoofdvraag	(betreffende	de	afname	van	stressvolle	gebeurtenis-
sen)	als	de	tweede	hoofdvraag	(betreffende	het	adaptieve	copinggedrag)	te	kunnen	
beantwoorden,	werd	er	allereerst	een	vooronderzoek	uitgevoerd	bij	een	subset	van	
alle	 afgenomen	 dagboekvragenlijsten.	 In	 deze	 voorstudie	 werd	 onderzocht	 welke	
stappen	en	coderingen	uitgevoerd	dienden	te	worden	om	uit	de	dagboekantwoorden	
van	de	kinderen	zodanige	variabelen	(stressvolle gebeurtenissen en adaptieve copingstra-
tegieën)	te	destilleren	dat	de	twee	hoofdvragen	konden	worden	beantwoord.	Aan	de	
hand	van	de	dagboekdata	van	twee	schoolklassen	werden	(1)	de	vragen	geselecteerd	
om	de	twee	belangrijkste	variabelen	(stressvolle	gebeurtenissen	en	adaptieve	copings-
trategieën)	te	kunnen	operationaliseren.	Voor	de	twee	variabelen	zijn	daarna	(2)	een	
stappenplan	en	(3)	een	codeersysteem	ontwikkeld.	

Deelnemers vooronderzoek
De	twee	geselecteerde	klassen	vormden	een	subgroep	van	de	35	deelnemende	klassen	
en	zijn	gekozen	op	basis	van	het	volgende	criterium:	alle	kinderen	hadden	per	me-
ting	de	dagboekvragenlijst	vier	keer	ingevuld.	In	totaal	ging	het	in	de	twee	groepen	
samen	om	47	kinderen	 (22	 jongens	 en	25	meisjes).	Hiervan	vulden	26	kinderen	
twaalf	keer	en	21	kinderen	acht	keer	de	dagboekvragenlijst	in.	In	totaal	betrof	dat	
480	dagboeken.	Aangezien	in	de	pilotstudie	niet	ging	om	onderzoek	naar	een	moge-
lijk	wibo-effect,	is	er	geen	onderscheid	gemaakt	tussen	wibo-	en	controleschool,	of	
tussen	voor-	en	nameting.	

Operationalisatie variabelen weerbaarheid
Om	 antwoord	 te	 kunnen	 geven	 op	 de	 vraag	 of	 het	 aantal	 stressvolle	 situaties	 af-
neemt	na	het	volgen	van	het	wibo-lesprogramma	en	of	er	sprake	is	van	een	positief	
interventie-effect	wat	betreft	het	reageren	met	adaptief	copinggedrag	op	stressvolle	
situaties,	zijn	de	volgende	vragen	uit	de	dagboekvragenlijst	van	belang:
]  Vraag	3:	Wat	gebeurde	er?	
]  Vraag	4:	Waar	gebeurde	het?

4.3

4.3.1

4.3.2
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]  Vraag	5:	Wie	deed	het?
]  Vraag	6:	Hoe	voelde	jij	je?
]  Vraag	7:	Wat	deed	jij?
Vraag	 3	 (gebeurtenissen)	 en	 vraag	 7	 (copingstrategieën)	 vormden	 de	 kernvragen,	
op	basis	waarvan	de	hoofdvragen	werden	beantwoord.	De	negatieve	emoties	angst,	
verdriet	 en	 boosheid	 (vraag	 6)	 gaven	 de	 onderzoekers	 handvatten	 om	 te	 kijken	 of	
de	beschreven	situaties	(vraag	3)	daadwerkelijk	als	stressvol	waren	ervaren.	De	ant-
woorden	op	vragen	4	(locatie)	en	5	(dader)	leverden	informatie	om	te	bepalen	of	er	
sprake	was	van	een	veilige	of	onveilige	situatie	(zie	voor	uitleg	van	deze	termen	box	
3.1).	Het	onderscheid	tussen	veilige	versus	onveilige	situaties	was	nodig	om	daarna	
het	bijbehorende	copinggedrag	(vraag	7)	te	kunnen	beoordelen	als	adaptief	dan	wel	
maladaptief	copinggedrag	(zie	4.3.3).

Stappenplan analyse dagboekdata: analyseprotocol
Het	doel	van	het	stappenplan	was	de	antwoorden	van	de	vijf	geselecteerde	dagboe-
kenvragen	 (4.3.2)	zodanig	 te	categoriseren	dat	er	een	adequaat	antwoord	gegeven	
kon	worden	op	de	twee	hoofdvragen.	Om	door	de	categorisatie	van	antwoorden	en	
de	combinatie	van	vragen	de	twee	belangrijkste	variabelen	(stressvolle	gebeurtenissen	
en	adaptief	coping	gedrag)	te	kunnen	bepalen,	werden	de	volgende	vragen	onder-
zocht:
]  Welke	niet-	leuke	gebeurtenissen	kunnen	worden	beoordeeld	als	stressvol?	
]  Wanneer	wordt	een	reactie	beoordeeld	als	adaptief	copinggedrag	en	wanneer	als
					maladaptief	copinggedrag?	
Om	de	stressvolle	gebeurtenissen	in	kaart	te	brengen	werden	de	antwoorden	op	vraag	
3	(gebeurtenissen)	en	vraag	6	(emoties)	nader	bekeken.	De	antwoorden	op	vragen	4	
(locatie)	en	5	(dader)	leverden	informatie	om	het	copinggedrag	(vraag	7)	als	reactie	
op	de	gebeurtenis	(vraag	3)	te	kunnen	beoordelen	op	adaptiviteit.

Niet-leuke gebeurtenissen: stressvolle antisociale interactie-gebeurtenissen
Van	de	480	ingevulde	dagboekvragenlijsten	gaven	de	kinderen	168	keer	(35%)	aan	
dat	ze	de	vorige	dag	iets	hadden	meegemaakt	dat	niet	leuk	was.	Van	deze	niet-leuke	
gebeurtenissen	overkwam	73,8%	(124)	het	kind	zelf.	De	overige	44	niet-leuke	ge-
beurtenissen	(26,2%)	overkwamen	een	ander.	De	ander	kon	zowel	een	ander	kind	
of	volwassene	zijn.	
	
De	meest	voorkomende	gebeurtenissen	waren	dat	iemand	het	kind	(of	een	ander)	
pijn	had	gedaan	(23,8%),	dat	het	kind	(of	een	ander)	ruzie	had	gehad	met	iemand	
(23,2%)	en	dat	iemand	iets	gemeens	tegen	of	over	het	kind	(of	een	ander)	had	gezegd	
(14,9%).	Zie	box	4.1	voor	voorbeelden.	

Voorbeelden van niet-leuke gebeurtenissen

Voorbeelden	van	gebeurtenissen	uit	de	drie	meest	voorkomende	gebeurteniscategorieën.
In	 gebeurteniscategorie	 Fysiek Pijn	 (‘Iemand	 deed	 mij	 pijn’;	 ‘Iemand	 deed	 hem/haar	
pijn’)	 vertelden	de	kinderen	 vaak	dat	 ze	waren	geschopt,	 geslagen,	 gebeten,	 getackeld

4.3.3

Box	4.1
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Bij	de	verwerking	van	de	dagboeken	in	de	pilotstudie	bleek	er	een	onderscheid	ge-
maakt	te	kunnen	worden	tussen	zogenaamde	‘gewone’	niet-leuke	gebeurtenissen	en	
gebeurtenissen	waarbij	er	sprake	was	van	een	stresserende antisociale interactie (sai-ge-
beurtenissen).	Het	is	dit	type	gebeurtenis	dat	bij	het	beantwoorden	van	de	hoofdvra-
gen	van	belang	is.	Het	‘antisociale	interactieve’	gedeelte	is	aan	de	stressvolle	gebeur-
tenis	toegevoegd	aangezien	alleen	de	aanwezigheid	van	negatieve	en	de	afwezigheid	
van	positieve	emoties	niet	voldoende	bleken	te	zijn	om	stressvolle	situaties	in	kaart	te	
brengen	waarbij	weerbaar	gedrag	een	oplossing	kan	geven.	
	
Een	 sai-gebeurtenis	dient	dus	 ten	 eerste	 stresserend	 te	 zijn.	De	aanwezigheid	van	
de	 negatieve	 emoties	 angst,	 verdriet	 en	 boosheid	 en	 daarbij	 de	 afwezigheid	 van	 de	
positieve	emoties	blij	en	trots,	dienden	als	operationalisatie	van	een	situatie	die	als	
stressvol	kon	worden	beschouwd	(vraag	6:	‘Hoe	voelde	jij	je?’).	Ten	tweede	gaat	het	
om	interactie,	aangezien	weerbaarheid	relationeel	van	aard	is	en	enkel	bestaat	in	de	
relatie	tussen	twee	of	meerdere	personen.	Ten	derde	moet	het	een	antisociale	inter-
actie	betreffen,	daar	het	jezelf	of	een	ander	verdedigen	alleen	noodzakelijk	is	in	een	
antisociale	situatie	die	door	het	individu	als	stresserend	wordt	ervaren.	
	
Wanneer	het	kind	aangaf	(bij	vraag	6)	ten	minste	één	van	de	drie	gevoelens	-	angst,	
verdriet	of	boosheid	-	te	ervaren,	dan	voldeed	de	niet-leuke	gebeurtenis	aan	de	eerste	
conditie.	In	dit	onderzoek	is	er	geen	verder	verschil	aangebracht	in	gradatie	(bijvoor-
beeld	beetje verdrietig	tegenover	heel erg verdrietig)	of	combinatie	van	de	drie	emoties	
(bijvoorbeeld	bang,	verdrietig	én	boos tegenover	slechts	één	van	deze	drie	emoties).		

en/of	geknepen.	Maar	ook	dat	ze	waren	aangevallen,	‘gepakt’	en	achterna	werden	gezeten.	
Verder	kwam	het	vaak	voor	dat	iemand	ze	per	ongeluk	pijn	had	gedaan	of	dat	het	hun	
eigen	schuld	was	(“Ik ben gisteren uit een boom gevallen en ik heb twee blauwe pleken op 
mijn been maar dat deet ik zelf en niet door iemand anders ........”).
De	open	antwoorden	van	de	kinderen	in	gebeurteniscategorie	Ruzie	(‘Ik	had	ruzie	met	
iemand’;	‘Hij/zij	had	ruzie	met	iemand’)	varieerden	van	kort	en	bondig	(“Ik had ruzie 
met mijn broer”	of	“Mijn broer hat hele ergen ruzi met mijn ouders”)	tot	heel	uitgebreide	
verhalen	(“Ik ging mijn broer op halen bij mijn oma en toen gingen we naar een voetbal veld 
gingen we ergens op klimmen en toen gingen we naar een speeltuin je had er een klimerek 
en een voetbalvel en een banden schommel ik en nog een klas genootje van mij gingen op die 
banden schommel en mijn broer ging op zon houtepaal klimmen boven ons en spuugde op ons 
toen gingen ik en mijn klasgenootje na huis want wij gingen een dansje oefenen en toen ging 
mijn broer met zijn aansteeker op de band zitten en wij gingen weg toen had hij tegen mijn 
moeder gezecht dat wij hem in de steek lieten ik bleef toen bij mijn klasgenootje eten en toen 
gingen wij naar het eten na buiten en toen sloeg en schopte mijn broer mij dat was niet echt 
leuk maar dit was het verhaal doei”).	In	deze	categorie	konden	de	ruzies	zowel	fysiek	als	
verbaal	zijn.
In	gebeurteniscategorie	Verbaal Gemeen	(‘Iemand	zei	iets	gemeens	tegen	mij’;	 ‘Iemand	
zei	 iets	 gemeens	 tegen	 hem/haar’)	 konden	 de	 antwoorden	 van	 de	 kinderen	 worden	
onderverdeeld	in	uitschelden,	voor	gek	zetten,	iemand	zich	rot	doen	voelen	en	roddelen.	
Vooral	de	categorie	uitschelden	kwam	relatief	vaak	voor	(bijvoorbeeld:	“Uit schelden voor 
snotvreter en duo pesnotti dat was niet leuk dat doen ze bijna elke dag bij me”, “Hij zij iets 
over mijn uiterlijk” of “De kinderen in de klas doen allemaal flouw ze zeggen alle maal 
stomme dingen”).
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Daarbij	dienden	zowel	de	emotie	blijheid	als	de	emotie	trots	volledig	afwezig	te	zijn.	

De	tweede	conditie	vereiste	dat	er	sprake	was	van	interactie,	wilde	de	leuke	gebeur-
tenis	het	etiket	 ‘sai-gebeurtenis’	opgeplakt	krijgen.	 In	de	dagboekvragenlijst	bleek	
meer	dan	eens	dat	kinderen	zelf	de	grootste	bedreiging	vormden	voor	hun	eigen	vei-
ligheid.	Gebeurtenissen	als	“Ik stoote mijn hoofd tegen de kachel”	en	“Ik ben gestruikelt 
over een tegel”	zijn	twee	voorbeelden	uit	een	groot	assortiment	pijnlijke	gebeurtenis-
sen	waarbij	het	kind	zelf	 zowel	 slachtoffer	als	 ‘dader’	was.	 Indien	er	echter	 sprake	
was	van	een	interactie,	behoorde	de	tegenpartij	menselijk	te	zijn.	De	gebeurtenissen	
“Mijn hond was de hele dag in mijn enkels aan het bijten”,	“Er vloog een mug in mijn 
mond”	en “Ik was met mijn broertje en mijn neefje eikels aan het rapen en toen viel een 
eikel op mijn kop”,	vielen	dus	ook	buiten	de	categorie	‘sai-gebeurtenis’.
	
Vanwege	de	derde	conditie	vielen	vanzelfsprekend	alle	niet-leuke	gebeurtenissen	af	
waarbij	er	geen	sprake	is	van	een	antisociale	gedraging.	Zo	werden	weersomstandig-
heden	(“Het regende gisteren op dierendag”)	en	‘overmacht’	in	dit	onderzoek	bij	verde-
re	analyse	buiten	beschouwing	gelaten.	Daarnaast	werden	tevens	zowel	de	medische	
zorg	(“Ik moest naar de tandarts en dat vind ik nooit leuk”)	als	het	verliezen	van	een	spel	
of	sport,	waarbij	het	verlies	zelf	de	niet-leuke	gebeurtenis	was,	niet	geschaard	onder	
de	noemer	sai-gebeurtenis.	Van	de	niet-leuke	gebeurtenissen	die	in	een	thuissituatie	
plaatsvonden,	werden	de	volgende	gebeurtenissen	niet	meegerekend:	huishoudelijke	
zaken	zoals	eten	opeten,	naar	de	kerk	moeten,	kamer	opruimen	en	de	eeuwige	strijd	
van	bedtijd.	Op	school	vielen	de	zogenaamde	educatieve	verplichtingen	en	schoolse	
activiteiten	af	als	sai-gebeurtenissen.	De	onderverdeling	tussen	‘sai-gebeurtenissen’	
en	‘gewone’	niet-leuke	gebeurtenissen	vormden	stap 1	in	het	selectieproces.	
    v   Stap	1:	is	er	sprake	van	een	‘sai-gebeurtenis?’	of	een	‘gewone’	niet-leuke	gebeurtenis?
Van	de	168	keer	dat	de	kinderen	aangaven	de	vorige	dag	iets	niet-leuks	te	hebben	
meegemaakt,	bleek	het	in	73.8%	te	gaan	over	‘sai-gebeurtenissen’.	Hiervan	hadden	
94	sai-gebeurtenissen	direct	op	het	kind	zelf	betrekking.	De	overige	sai-gebeurte-
nissen	gebeurden	bij	een	ander.	De	meeste	sai-gebeurtenissen	die	de	kinderen	mee-
maakten	gebeurden	thuis	(46x),	buiten	op	straat,	in	een	speeltuin	of	park	(36x)	of	
op	school	(25x).	Dit	gold	voor	zowel	de	gebeurtenissen	die	bij	het	kind	zelf	als	bij	de	
ander	plaatsvonden.	Van	de	124	niet-leuke	sai-gebeurtenissen	werd	85,5%	veroor-
zaakt	door	een	ander	kind.	

Adaptief versus maladaptief copinggedrag
Belangrijke	informatie	voor	het	wibo-lesprogramma	is	hoe	de	kinderen	reageren	op	
de	zogenaamde	sai-gebeurtenissen.	Immers,	weerbaarheid	verwijst	naar	het	vermo-
gen	om	adaptief	copinggedrag	te	vertonen	in	een	negatief	psychologisch	stressvolle	
situatie.	Om	een	onderverdeling	te	maken	in	adaptieve	(zowel	aangepast	als	effec-
tief	copinggedrag)	en	maladaptieve	copingstrategieën	werd,	zoals	eerder	gesteld,	het	
copinggedrag	(vraag	7;	‘Wat deed jij?’)	bekeken	in	relatie	tot	vraag	3	(‘Wat gebeurde 
er?)	in	combinatie	met	de	vierde	(‘Waar gebeurde het?’)	en	de	vijfde	vraag	(‘Wie deed 
het?’).	
	
128



Wanneer	stap	1	is	genomen	en	de	situatie	een	sai-gebeurtenis	betreft,	dient	te	wor-
den	beoordeeld	of	de	gebeurtenis	plaatsvond	in	een	veilige	of	onveilige	situatie.	Alleen	
wanneer	 een	 gebeurtenis	 als	 veilig	 dan	 wel	 onveilig	 is	 bestempeld	 kan	 het	 bijbe-
horende	 copinggedrag	 worden	 beoordeeld	 op	 adaptiviteit.	 Neem	 als	 bijvoorbeeld	
fysiek	copinggedrag.	Reageren	met	externaliserend	(fysiek)	copinggedrag	kan	in	een	
onveilige	situatie	als	adaptief	worden	bestempeld,	maar	niet	in	een	veilige	situatie.	
De	beoordeling	van	de	situatie	is	dan	ook	de	tweede	stap	in	het	selectieproces:
    v  Stap	2:	is	er	sprake	van	een veilige	of	onveilige	situatie?
Gebeurtenissen	die	 fysiek	van	aard	waren	en	die	werden	uitgevoerd	door	een	vol-
wassene,	werden	zonder	uitzondering,	ongeacht	de	locatie,	beschouwd	als	onveilig.	
Daarbij	werden	gebeurtenissen	zonder	een	volwassene	in	de	buurt	bij	wie	het	kind	
voor	hulp	terecht	kon,	gezien	als	onveilige	situaties.	Dit	waren	locaties	zoals	in	het	
bos	of	park.	Wanneer	de	gebeurtenis	plaatsvond	‘op	straat’,	werd	gekeken	of	het	een	
fysieke	interactie	betrof.	Ook	dan	kreeg	de	gebeurtenis	de	stempel	‘onveilig’	opge-
plakt.	De	meeste	situaties	gebeurden	echter	in	een	veilige	context.	Dit	waren	situaties	
waar	het	kind	de	hulp	kon	inschakelen	van	een	volwassene,	zoals	op	school	of	in	een	
thuissituatie.	Tevens	werden	de	situaties	die	voortkwamen	in	openbare	gelegenheden	
waar	sprake	was	van	volwassen	supervisie,	zoals	in	een	zwembad,	beschouwd	als	een	
veilige	situatie.	Let	wel	dat	de	termen	veilig	en	onveilig	niets	hebben	te	maken	met	de	
gevoelens	van	het	kind.	De	negatieve	gevoelens	van	een	kind	worden	meegenomen	
in	de	beslissing	of	het	een	sai-gebeurtenis	is	of	niet	(zie	vorige	sectie).	
	
Nadat	een	situatie	is	onderverdeeld	in	een	veilige	dan	wel	onveilige	situatie,	kan	het	
bijbehorende	copinggedrag	worden	beoordeeld	op	adaptiviteit	(stap	3,	zie	voor	het	
codeersysteem	4.3.4).	
    v  Stap	3:	Reageerde	het	kind	op	een	adaptieve	dan	wel	maladaptieve	manier?
Sociale	hulp	zoeken,	sociale	hulp	verlenen,	een	probleem	oplossen	en	zich	zelfbewust	
voelen	 werden	 in	 alle	 gevallen	 beschouwd	 als	 adaptief.	 Ook	 afstand	 nemen	 werd	
beschouwd	als	adaptief,	behalve	wanneer	het	een	fysieke	gebeurtenis	betrof	in	een	
onveilige	 situatie.	 Internaliseren	werd	over	het	 algemeen	beschouwd	als	maladap-
tief,	evenals	externaliseren	en	de	antisociale	handeling	met	gelijke	munt	betalen.	De	
laatste	twee	strategieën	werden	echter	gecodeerd	als	adaptief	copinggedrag	wanneer	
de	gebeurtenis	plaatsvond	in	een	onveilige	situatie	waarbij	de	dader	een	volwassene	
betrof	óf	wanneer	er,	in	een	onveilige	situatie	sprake,	was	van	een	fysieke	interactie.	

Uit	de	pilotstudie	kwam	naar	voren	dat	kinderen	in	veel	gevallen	adaptief	reageerden	
op	 wibo-gebeurtenissen.	 Kinderen	 zochten	 bijvoorbeeld	 vaak	 hulp	 (22x)	 of	 pro-
beerden	een	oplossing	te	vinden	(18x).	Maar	kinderen	lieten	ook	veel	maladaptieve	
reacties	zien,	zoals	externaliserende	(26x)	en	internaliserende	(19x)	reacties.	Verder	
probeerden	de	kinderen	vaak	zich	de	vervelende	gebeurtenis	niet	aan	te	trekken	(Niet	
Aantrekken,	25x),	wat	als	een	adaptieve	reactie	is	opgevat.	Wanneer	we	de	reacties	
in	verband	brengen	met	de	soorten	gebeurtenissen	in	tabel	4.2,	valt	op	dat	kinderen	
vooral	maladaptief	en	neutraal	copinggedrag	lieten	zien	als	er	iets	gemeens	werd	ge-
zegd	of	als	het	kind	ruzie	had.	
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In	de	dagboekvragenlijst	werd	kinderen	niet	alleen	gevraagd	hoe	ze	reageerden,	maar	
ook	of	ze	misschien	anders	hadden	willen	reageren,	en	zo	ja,	hoe	dan.	Uit	de	pilot-
studie	bleek	dat	in	34%	van	de	gevallen	de	kinderen	anders	hadden	willen	reageren.	
Deze	antwoorden	illustreren,	dat	kinderen	kunnen	reflecteren	over	hun	reacties	op	
vervelende	dingen	die	hun	overkomen	en	dat	ze	alternatieve	manieren	van	reageren	
kunnen	aangeven.	In	de	helft	van	de	gevallen	is	dat,	in	wibo-termen,	een	adaptievere	
manier	van	reageren.	Uit	verschillende	 letterlijke	antwoorden	van	kinderen	blijkt,	
dat	ze	vaak	wel	weten	hoe	ze	hadden	moeten	of	willen	reageren,	maar	dat	iets	hen	
tegenhoudt.	Aan	de	ene	kant	zijn	er	kinderen	die	niet	op	een	bepaalde,	oplossingsge-
richte	manier	durven	te	reageren	of	er	om	andere	redenen	niet	toe	komen	(“Ik wou 
het goed maken maar ik durf het niet”,	“Dat hij niet meer zo deed ik wou dat ik dat uit 
kon praten”,	“Ik wou ijgenlijk zegen zullen we dit oplossen”).	Aan	de	andere	kant	zijn	er	
kinderen	die	moeite	hebben	om	niet	op	een	bepaalde,	agressieve	manier	te	reageren,	
maar	die	zich	niet	kunnen	inhouden	(“Ik wilde er niet op reageren en niet op leten en 
niet uit schelden”	of	“Ik had eigenlijk niet boos moeten worden, maar ik vond het toch 
niet leuk en dan is het moeilijk om blij te zijn.”).	
	
Aangezien	de	hoofdvraag	van	de	dagboekstudie	zich	niet	richt	op	de	kwestie	of	de	
kinderen	misschien	anders	hadden	willen	reageren,	werden	vraag	9	en	vraag	10	in	
dagboekstudie	buiten	beschouwing	gelaten.	Ook	vraag	8	(‘Hoe voelde jij je daarna?’)	
werd	in	dit	onderzoek	niet	meegenomen.	

Conclusie analyseprotocol
Het	doel	van	het	analyseprotocol	is	een	systematische	werkwijze	te	bieden	voor	het	
bewerken	van	de	dagboeken	op	zodanige	wijze	dat	een	adequaat	antwoord	kan	wor-
den	geven	op	de	twee	hoofdvragen	rond	het	wibo-lesprogramma.
	
Het	analyseprotocol	bestaat	uit	de	volgende	stappen:
v   Stap	1:	Is	er	sprake	van	een	sai-gebeurtenis?	of	een	‘gewone’	niet-leuke	gebeurte-
							nis?	Gaat	het	om	een	stressvolle	antisociale	interactie?
v   Stap	2:	Is	er	sprake	van	een veilige	of	onveilige	situatie?
v   Stap	3:	Reageerde	het	kind	op	een	adaptieve	dan	wel	maladaptieve	manier?
Door	middel	 van	het	 stappenplan	werden	de	 twee	belangrijkste	 variabelen	uit	de	
dagboekdata	afgeleid:	stressvolle	antisociale	interacties	en	adaptieve	copinggedragin-
gen.	Voor	de	eerste	variabele	(sai-gebeurtenis)	behoefde	enkel	stap	1	te	worden	ge-
nomen.	Voor	de	beoordeling	op	adaptiviteit	moesten	de	drie	stappen	worden	door-
lopen.	Verder	kan	uit	de	resultaten	van	de	pilotstudie	worden	geconcludeerd	dat	de	
antwoorden	van	de	kinderen	 voldoende	 variatie	 laten	 zien	om	de	onderzoeker	 in	
staat	te	stellen	eventuele	verbeteringen	in	de	copingstrategieën	waar	te	nemen.

Codeersystemen dagboekdata
Om	de	stappen	van	het	analyseprotocol	uit	te	kunnen	voeren	dienden	de	antwoor-
den	van	de	kinderen	op	de	open	antwoordmogelijkheden	gecodeerd	te	worden.	Voor	
stap	1	in	het	protocol	moesten	de	antwoorden	op	vraag	3	(‘Wat gebeurde er?’)	worden	

4.3.4
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gecategoriseerd.	De	antwoorden	van	de	kinderen	op	vragen	4	(locatie)	en	5	(dader)	
moesten	worden	gecodeerd	om	stap	2	te	kunnen	voltooien.	De	laatste	stap,	stap	3,	
vereiste	categorisering	van	vraag	7	(‘Wat deed jij?’).	De	twee	meest	complexe	codeer-
systemen	waren	bedoeld	voor	de	codering	van	vraag	3	(niet-leuke	gebeurtenissen)	
en	vraag	7	(copingstrategieën).	Deze	twee	codeersystemen	worden	 in	de	volgende	
secties	besproken.	De	andere	twee	codeersystemen	(locatie	en	dader)	zijn	aanzienlijk	
minder	complex	en	worden	samen	weergegeven	in	bijlage	6.
	
Een	valide	codeersysteem	dient	aan	een	aantal	eisen	te	voldoen.	Ten	eerste	moet	er	
sprake	zijn	van	overeenstemming	tussen	de	gekozen	codeercategorieën	en	de	achter-
liggende	 theorie	 (begripsvaliditeit).	Daarnaast	dient	het	 codeersysteem	omvattend	
genoeg	 te	 zijn	om	de	meeste	data	onder	 te	kunnen	brengen.	Als	 laatste	moet	het	
codeersysteem	betrouwbaar	zijn.	Dit	houdt	in	dat	twee	beoordelaars,	onafhankelijk	
van	elkaar,	de	dagboekdata	op	dezelfde	manier	zullen	scoren.

Codeersysteem niet-leuke gebeurtenissen
Om	een	codeersysteem	te	ontwikkelen	voor	de	categorisering	van	niet-leuke	gebeur-
tenissen	werden	van	de	dagboekvragenlijst	de	antwoorden	op	vraag	3	‘Wat gebeurde 
er?’	nader	bekeken.	De	antwoorden	op	de	gebeurtenisvraag	varieerden	van	tamelijk	
onschuldige	gebeurtenissen	(zoals	“Ze bleven iets doen wat ik saai vond”	en	“Nou, mijn 
stoel is stiekem omgewisselt maar niemand wil zeggen wie dat heeft gedaan”)	tot	levens-
grote	veranderingen	(“Ik heb gister gehoort dat ze dondderdag gaan praaten over waneer 
ik weg ga en waar ik kom (in een kindertehuis) ik ben naamelijk een pleeg kind”).	Tij-
dens	het	bestuderen	van	de	dagboekdata	kwam	naar	voren	dat	de	deelnemers	graag	
gebruik	maakten	van	de	open	antwoordmogelijkheden.	Ook	wanneer	het	antwoord	
van	een	kind	ondergebracht	kon	worden	in	één	van	de	gegeven	categorieën,	kozen	de	
kinderen	in	53%	van	de	gevallen	er	toch	voor	om	hun	ervaringen	uitgebreider	op	te	
schrijven.	Teneinde	deze	open	beschrijvingen	ook	te	kunnen	classificeren,	is	gezocht	
naar	een	samenhangend	en	valide	codeersysteem	voor	het	beschrijven	van	stressvolle	
gebeurtenissen.	
	
De	keuze	van	de	codeercategorieën	werd	grotendeels	bepaald	door	het	ontwerp	van	
de	dagboekvragenlijst.	De	niet-leuke	gebeurtenissencategorieën	en	situaties	waaruit	
de	kinderen	in	de	dagboekvragenlijst	konden	kiezen,	waren	in	eerste	instantie	geba-
seerd	op	de	in	hoofdstuk	2	beschreven	algemene	vormen	van	antisociaal	gedrag	(zie	
o.a.	Kristensen	&	Smith,	2003)	en	op	de	vijf	globale	vormen	van	kindermishande-
ling	 (Klein	Velderman	 &	 Pannebakker,	 2008;	 zie	 hoofdstuk	 2).	 Op	 deze	 manier	
kregen	de	twee	centrale	wibo-thema’s	‘pesten’20	en	‘groepsdruk’	en	‘kindermishandeling’ 
ook	in	de	dagboekstudie	een	plek.	Samen	konden	de	tien	vormen	van	antisociaal-
gedrag	en	kindermishandeling	worden	onderverdeeld	in	29	gebeurteniscategorieën	

In	plaats	van	de	strenge	definitie	van	pesten	wordt	er	 in	dit	onderzoek	uitgegaan	van	antisociale	
gedragingen	in	het	algemeen.	Antisociaal	gedrag	kan	namelijk	ook	stress	veroorzaken,	ook	al	gebeurt	
de	gedraging	niet	met	opzet,	is	er	geen	sprake	van	herhaling	en	zijn	de	machtsverhoudingen	gelijk.
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(voor	een	overzicht	zie	bijlage	2,	tabel	2.1).	Ter	controle	zijn	de	29	gebeurteniscate-
gorieën	vergeleken	met	de	uitkomsten	van	het	stressonderzoek	op	de	basisschool	van	
Hendrikson	 (1990).	 Na	 vergelijking	 bleek	 dat	 niet-taakgerichte	 stressvormen	 van	
Hendriksen	sterk	overeenkwamen	met	de	in	literatuur	meest	beschreven	vormen	van	
antisociaal	gedrag.	Hiermee	leek	de	representativiteit	van	de	categorieën	voldoende	
gewaarborgd	en	had	het	codeersysteem	voldaan	aan	de	eerste	eis:	begripsvaliditeit.	
Er	leek	sprake	te	zijn	van	overeenstemming	tussen	de	gekozen	codeercategorieën	en	
de	achterliggende	theorie	(beschreven	in	hoofdstuk	2):	de	29	gebeurteniscategorieën	
konden	worden	gezien	als	stressvolle	gebeurtenissen.	
	
Om	de	antwoordcategorieën	voor	de	kinderen	zo	eenvoudig	mogelijk	te	houden,	
werden	 de	 29	 gebeurteniscategorieën	 heringedeeld	 in	 twaalf	 subcategorieën.	 Zo	
werden	 bijvoorbeeld	 de	 gebeurtenissen	 ‘Iemand beledigen of uitschelden’ (verbaal),	
‘Iemand belachelijk maken of voor schut (voor gek, voor paal) zetten’	(verbaal),	‘Iemand 
met opzet in verlegenheid brengen’	(verbaal)	en ‘Roddelen of lelijke dingen zeggen over 
andere kinderen’	 (sociaal),	 samengevat	 in	 de	 subcategorie	 ‘Iemand zei iets gemeens 
tegen of over iemand’.	Deze	subcategorie	viel	samen	met	subcategorie	‘Iemand	werd	
uitgelachen’	onder	de	hoofdcategorie	‘Verbaal’.	De	twaalf	heringedeelde	subcatego-
rieën	 werden	 aangevuld	 met	 twee	 nieuwe	 subcategorieën:	 ‘Cyberpesten’:	 ‘Iemand 
werd gepest via e-mail, msn en sms’	 en	 ‘Restcategorie’:	 ‘Er gebeurde iets anders…’.	
Tijdens	de	verwerking	van	de	pilotstudie	bleek	daarnaast	de	noodzaak	om	nog	meer	
hoofdcategorieën	aan	te	maken.	Zo	bleken	de	deelnemers	vaak	last	te	hebben	van	
liefdesverdriet	(“Hij dee de verkering stoppen”,	“Iemand deed mij pijn in mijn hart”	
en	“Een redelijk goede vriend van me werd gisteren afgewezen door een meisje”),	ge-
broken	vriendschappen	 (“Iemand zei dat ze me hartsvriendin niet meer wou zijn”)	
of	niet	nagekomen	beloften	(“Mijn vriendin kwam gisteren bij mij om te spelen en 
ik moest nog wat doen voor mijn moeder dus ik zij: misschien straks toen zij ze beloof? 
beloofd! en ik wou naar haar toe toen ik klaar was en ik zag haar met een ander spelen! 
terwijl we hadden beloofd”).	Daarnaast	bleek	dat	de	kinderen	soms	‘onterecht’	van	
iets	werden	beschuldigd	(“Ik kreeg op m’n kop tewijl ik niets had gedaan”	en	“Ach, 
juf geeft mij altijd de schuld als er iets in het tafelgroepje gebeurt. Volgens mij heeft ze 
echt een hekel aan mij. SOFIE!!!’ niet zo kletsten gilt ze dan, terwijl een ander het doet 
geeft ze mij de schuld. En dan zegt ze dat ik iets heb afgeraffeld, omdat ze de kleur niet 
goed kon lezen, terwijl ik er vet hard aan gewerkt heb”).	Verder	werden	het	verliezen	
van	sportwedstrijden,	ziektes	en	het	overlijden	van	zowel	dierbare	mensen	als	van	
lievelingshuisdieren	vaak	genoemd	als	niet-leuke	gebeurtenissen.	In	totaal	werden	
de	gebeurteniscategorieën	uitgebreid	naar	veertien	hoofdcategorieën	en	twintig	sub-
categorieën	(zie	tabel	4.5).

Eindcategorieën niet-leuke gebeurtenissen

Hoofdcategorie
Fysiek

Subcategorieen:
Iemand	deed	mij	pijn		
iemand	maakte	mij	bang

..

Tabel	4.5
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Na	uitbreiding	 van	 zowel	 de	hoofd-	 als	 subcategorieën	 leek	het	 coderingssysteem	
omvattend	genoeg	te	zijn	om	de	meeste	niet-leuke	gebeurtenissen	(98%)	onder	te	
kunnen	brengen.	Hiermee	werd	voldaan	aan	de	tweede	eis	voor	een	goed	codeersys-
teem.
	
Van	200	dagboeken	 is	de	 interbeoordelaarsbetrouwbaarheid	berekend,	om	de	be-
trouwbaarheid	van	het	codeersysteem	te	kunnen	vaststellen.	Er	is	gekozen	voor	de	
berekening	van	het	percentage	overeenstemming;	dit	percentage	geeft	de	overeen-
stemming	tussen	de	twee	beoordelaars	weer.	Om	waarde	te	kunnen	hechten	aan	dit	
percentage,	werd	de	kans	berekend	dat	dit	percentage	toevallig	is.	Dit	is	gedaan	door	
middel	 van	 een	 randompermutatietoets	 (zie	 4.4.1).	 Het	 percentage	 overeenstem-
ming	werd	berekend	over	200	gebeurtenissen.	Van	deze	gebeurtenissen,	kwamen	174	
overeen.	Dit	resulteerde	in	een	percentage	overeenstemming	van	87%	(p<.00001).	
Dit	betekent	dat	er	waarde	kan	worden	gehecht	aan	de	berekende	percentages	over-
eenstemming;	de	kans	dat	ze	toevallig	zijn,	is	verwaarloosbaar	klein.	

Codeersysteem copingstrategieën
Om	een	codeersysteem	te	ontwikkelen	voor	de	categorisering	van	copingstrategieën	
werden	van	de	dagboekvragenlijst	de	antwoorden	op	vraag	7	‘Wat	deed	jij?’	nader	
onderzocht.	Net	als	bij	vraag	3	(‘Wat	gebeurde	er?’)	kozen	ook	hier	de	kinderen	er	
toch	voor	om	hun	gedragingen	uitgebreider	op	te	schrijven.	Ook	wanneer	het	ant-
woord	van	een	kind	ondergebracht	kon	worden	in	één	van	de	gegeven	categorieën,	
gaven	de	kinderen	in	47%	van	de	gevallen	aan	dat	ze	anders	hadden	gereageerd.
	
Net	als	bij	de	gebeurteniscategorieën	werd	de	keuze	wat	betreft	de	copingstrategieën

Subcategorieen:
Ik	moest	iets	doen	wat	ik	niet	wilde		
Ik	moest	iets	doen	waar	ik	tegenop	zag	
Ik	werd	aangeraakt	op	een	manier	die	ik	niet	wilde	
Ik	moest	iemand	anders	aanraken	op	een	manier	die	ik	niet	wilde	
Iemand	zei	iets	gemeens	tegen	of	over	mij
Iemand	lachte	mij	uit	
(Iemand	dwong	mij	spullen	aan	hem/	haar	te	geven
Iemand	maakte	mijn	spullen	kapot	of	is	mijn	spullen	kwijt	geraakt
Iemand	deed	net	of	ik	er	niet	was.	Hij	of	zij	negeerde	mij
Ik	mocht	ergens	niet	aan	mee	doen	
Iemand	pestte	mij	via	e-mail,	msn	en	sms
Ik	mocht	iets	niet
Ik	had	ruzie	met	iemand
Ik	kreeg	(onterecht)	straf
Er	gebeurde	iets	wat	niet	leuk	was,	maar	daar	kon	niemand	iets	aan	doen
Ik	had	liefdesverdriet	(vriendschap	gestopt	etc.)
Het	antwoord	is	niet	serieus	ingevuld
Er	gebeurde	iets	anders

Hoofdcategorie
Groepsdruk

Seksueel

Verbaal

Materieel

Sociaal

Cyerpesten
Verbieden
Ruzie
Straf
Geen	schuld
Liefdesverdriet
Niet	serieus
Restcategorie

..
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reeds	grotendeels	bepaald	bij	het	ontwerp	van	de	dagboekvragenlijst.	De	copings-
trategieën	waaruit	de	kinderen	in	de	dagboekvragenlijst	konden	kiezen,	waren	ge-
baseerd	op	Self-Report	Coping	Measure	(SRCM)	van	Causey	en	Dubow	(1992).	Er	
is	voor	deze	lijst	gekozen	daar	de	methode	een	zelfrapportage	betreft	en	het	instru-
ment	is	onderzocht	en	goed	bevonden	bij	jongeren	van	acht	tot	en	met	dertien	jaar	
(Hunter	&	Boyle,	2004).	De	lijst	bestaat	uit	de	vijf,	al	eerder	in	hoofdstuk	2	en	3	
besproken,	hoofdcategorieën:	sociale	steun	zoeken	(zeven	subcategorieën),	zelfred-
zaamheid	(acht	subcategorieën),	afstand	nemen	van	de	situatie	(zes	subcategorieën),	
internaliseren	 (zeven	 subcategorieën)	 en	 externaliseren	 (vier	 subcategorieën).	 Aan	
deze	copinglijst	werd	één	antwoordcategorie,	ten	behoeve	van	de	codering	van	vraag	
7,	van	de	dagboekvragenlijst	toegevoegd:	sociale	steun	geven	(zeven	subcategorieën).	
De	 toevoeging	 van	 deze	 categorie	 was	 van	 belang	 aangezien	 de bekwaamheid om 
adaptief copinggedrag te vertonen in een negatief psychologisch stressvolle situatie (defini-
tie	weerbaarheid,	zie	hoofdstuk	2)	zowel	voor	een	persoon	zelf	moet	kunnen	worden	
ingezet	als	voor	een	ander.	
	
Daarnaast	is	als	aanvulling	op	de	subcategorieën	van	de	SCRM	geprobeerd	om	de	
wibo-leerdoelen	(zie	bijlage	1)	 in	te	passen	in	de	vijf	bestaande	hoofdcategorieën.	
Deze	aanvulling	werd	gedaan	aangezien	veel	leerdoelen	van	het	wibo-lesprogramma	
kunnen	 worden	 beschouwd	 als	 copingstrategieën.	 Neem	 bijvoorbeeld	 het	 wibo-
leerdoel	‘hulp	vragen’	(sociale	competentie).	Dit	wibo-leerdoel	kan	onder	de	hoofd-
categorie	‘sociale	steun	zoeken’	van	de	SRCM	worden	geplaatst.	Daarnaast	kan	het	
wibo-leerdoel	 ‘bevrijdingstechnieken	 toepassen’	 (fysieke	 competentie)	 worden	 ge-
schaard	onder	de	SRCM	hoofdcategorie	‘externaliseren’.	Over	het	algemeen	konden	
ook	de	andere	wibo-leerdoelen	goed	worden	ondergebracht	bij	de	hoofdcategorieën	
van	de	SRCM	(zie	bijlage	7	voor	een	volledig	overzicht	van	de	hoofdcategorieën).	
Alleen	de	twee	wibo-leerdoelen	die	een	inschatting	van	‘eigen	kunnen’	vergden,	kon-
den	niet	bij	de	SRCM	worden	ondergebracht.	De	leerdoelen	‘kind	kent	eigen	fysieke	
mogelijkheden	en	onmogelijkheden’	 (fysieke	competentie)	en	 ‘kind	gaat	adequaat	
om	met	machtsverhoudingen’	(sociale	competentie)	vormden	samen	de	hoofdcate-
gorie:	zelfbewustzijn.	Door	de	uitbreiding	van	de	SRCM	met	de	wibo-leerdoelen	
kwamen	de	copingstrategieën	op	een	totaal	van	zeven	hoofdcategorieën:	‘Hulp	vra-
gen’	(negen	subcategorieën),	‘Hulp	bieden’	(elf	subcategorieën),	‘Probleem	oplossen’	
(acht	subcategorieën),	 ‘Afstand	nemen’	(zes	subcategorieën),	 ‘Zelfbewustzijn’	(twee	
subcategorieën),	 ‘Internaliseren’	 (tien	 subcategorieën)	 en	 ‘Externaliseren’	 (veertien	
subcategorieën).	 Als	 laatste	 werd	 er	 een	 zogenaamde	 restcategorie	 toegevoegd:	 ‘Ik 
deed iets anders, namelijk…’.	

Aangezien	de	SRCM	wordt	beschouwd	als	een	valide	meetinstrument	en	deze	de	
basis	vormt	van	het	codeersysteem,	is	het	aannemelijk	dat	de	scoring	van	de	coping-
categorieën	aan	de	hand	van	het	ontworpen	categorieënsysteem	eveneens	valide	is.	
Daarbij	komt	dat	de	wibo-leerdoelen	die	centraal	staan	in	het	wibo-lesprogramma,	
ook	worden	opgenomen	in	het	codeersysteem.	Dit	zorgt	voor	een	overeenstemming	
tussen	de	 gekozen	 codeercategorieën	 en	het	doel	 van	het	wibo-lesprogramma.	Al
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met	al	kan	worden	geconcludeerd	dat	ook	dit	tweede	codeersysteem	voldeed	aan	de	
eerste	eis	voor	een	goed	codeersysteem,	namelijk	begripsvaliditeit.	

Om	aan	de	tweede	eis	te	voldoen,	diende	het	codeersysteem	omvattend	genoeg	te	
zijn	om	de	meeste	data	onder	te	kunnen	brengen.	Om	dit	te	bewerkstelligen	hoefde	
tijdens	de	pilotstudie	enkel	de	categorie	‘Terug	doen’21	te	worden	toegevoegd.	Met	
deze	kleine	toevoeging	voldeed	ook	dit	codeersysteem	aan	de	tweede	eis.
	
Net	 als	bij	het	 codeersysteem	van	de	niet-leuke	gebeurtenissen	werd	ook	voor	de	
copingstrategieën	 de	 betrouwbaarheid	 van	 het	 codeersysteem	 gemeten.	 Nogmaals	
scoorden	twee	beoordelaars	onafhankelijk	van	elkaar	200	dagboeken,	wat	neerkomt	
op	200	toepassingen	van	copingstrategieën.	Van	deze	copingstrategieën	kwamen	184	
overeen.	Dit	resulteerde	in	een	percentage	overeenstemming	van	92%	(p<.00001).	

Conclusie codeersystemen dagboekdata
Om	zowel	de	eerste	hoofdvraag	(betreffende	de	afname	van	stressvolle	gebeurtenis-
sen)	als	de	tweede	hoofdvraag	(betreffende	het	adaptieve	copinggedrag)	te	kunnen	
beantwoorden,	dienden	vier	codeersystemen	ontwikkeld	te	worden:	niet-leuke	ge-
beurtenissen,	locatie,	dader	en	copingstrategieën.	Hiervan	zijn	de	belangrijkste	twee	
(niet-leuke	gebeurtenissen	en	copingstrategieën)	uitgewerkt	in	bovenstaande	secties.	
Eén	systeem	diende	om	de	antwoorden	van	vraag	3	van	de	dagboekvragenlijst	‘Wat 
gebeurde er?’	te	coderen.	Het	andere	systeem	diende	om	de	copingstrategieën	(vraag	
7)	te	coderen	die	de	kinderen	aangaven	te	hebben	gebruikt	in	reactie	op	de	niet-leuke	
gebeurtenis.	
	
Beide	coderingssystemen	voldeden	aan	de	drie	eisen	waar	een	goed	coderingssyteem	
aan	dient	te	voldoen:	
]  Bij	beide	coderingssystemen	was	er	sprake	van	overeenstemming	tussen	de	geko-
					zen	codeercategorieën	en	de	achterliggende	theorie	(begripsvaliditeit).	
]  Beide	codeersystemen	waren	omvattend	genoeg	om	het	merendeel	van	de	data
					onder	te	brengen	in	de	ontworpen	categorieën.
]  Op	beide	codeersystemen	scoorden	onafhankelijke	beoordelaars	de	dagboekdata
					op	dezelfde	manier.
Er	kan	worden	geconcludeerd	dat	de	twee	codeersystemen	zowel	valide	als	betrouw-
baar	zijn.	

Hoofdonderzoek dagboekstudie: werkt wibo?
In	het	hoofdonderzoek	zijn	met	behulp	van	het	ontwikkelde	codeersysteem	en	het	
analyseprotocol	de	dagboekdata	verwerkt.	De	verwerkte	dagboekdata	van	de	pilot-

Onder	de	categorie	‘Terug	doen’	vallen	verschillende	categorieën.	Wanneer	een	kind	reageert	met	
‘Terug	doen’	wanneer	het	werd	uitgescholden,	dan	staat	de	copinggedraging	‘Terug	doen’	voor	ver-
baal	antisociaal	gedrag.	Wanneer	het	kind	werd	geslagen	dan	staat	de	categorie	‘Terug	doen’	voor	
fysiek	antisociaal	gedrag.
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4.4.1

studie	werden	in	het	hoofdonderzoek	meegenomen	samen	met	de	data	van	de	andere	
33	klassen	(wibo-groep:	n=	422	x	12=	5064	dagboeken	(1688	dagboekvragenlijsten	
per	meting);	controlegroep:	n=	342	x	8	=	2736	dagboeken	(1368	dagboekvragenlijs-
ten	per	meting)).	Door	middel	van	het	stappenplan	werden	uit	elke	dagboekvragen-
lijst	de	twee	belangrijkste	variabelen	naar	voren	gehaald	met	het	doel	de	hoofdvragen	
te	kunnen	beantwoorden:
]  Neemt	het	aantal	stressvolle	gebeurtenissen	meer	af,	in	vergelijking	met	de	con-
					troleconditie,	na	het	volgen	van	het	wibo-lesprogramma?
]  Reageert	de	wibo-groep	na	het	krijgen	van	het	wibo-lesprogramma	op	een	meer
					adaptieve	manier	op	stressvolle	situaties	dan	de	controlegroep?
Er	 werd	 verwacht	 dat	 bij	 kinderen	 die	 het	 wibo-lesprogramma	 hadden	 gevolgd,	
stressvolle	gebeurtenissen	meer	zouden	afnemen	dan	bij	de	controlekinderen.	Daar-
naast	werd	verwacht	dat	wanneer	een	stressvolle	gebeurtenis	zich	voordoet,	de	wibo-
groep	 na	 het	 volgen	 van	 het	 wibo-lesprogramma	 op	 een	 meer	 adaptieve	 manier	
reageert	dan	de	controlegroep.	De	 resultaten	worden	 in	 twee	verschillende	 secties	
gepresenteerd.	Aangezien	de	statistische	methode	waarmee	de	dagboekresultaten	zijn	
getoetst,	 verschilt	 van	de	 standaardmethodes	die	werden	 gebruikt	 in	hoofdstuk	3	
(anova	en	ancova),	zullen,	alvorens	er	wordt	ingegaan	op	de	twee	hoofdvragen,	de	
belangrijkste	kenmerken	van	deze	methode	in	de	volgende	paragraaf	worden	uitge-
legd.	

Statistische analyse: Monte Carlo-methode
Om	de	vraag	te	beantwoorden	of	kinderen	weerbaarder	zijn	geworden	na	het	volgen	
van	het	wibo-lesprogramma	in	vergelijking	met	de	controlekinderen,	is	er	gebruik	
gemaakt	van	een	random	permutatietoets.	Deze	behoort	tot	een	bredere	groep	van	
statistische	toetsingsmethoden,	die	bekend	staan	onder	de	term	Monte	Carlo-me-
thode	(zie	o.a.	Good,	1999;	Manly,	1997;	Mooney,	1997;	Todman	&	Dugard,2001).	

Verantwoording Monte Carlo-methode
Er	is	voor	de	Monte	Carlo-methode	gekozen	aangezien	deze	methode	op	flexibele	
wijze	rekening	kan	houden	met	allerlei	eigenaardigheden	van	een	bepaalde	verzame-
ling	data,	zoals	in	dit	geval	het	aantal	ingevulde	dagboekvragenlijsten	per	kind,	dat	
tussen	kinderen	aanzienlijk	uiteenliep.	Zo	vulde	het	ene	wibo-kind	de	dagboekvra-
genlijst	twaalf	keer	in,	terwijl	een	ander	in	totaal	maar	drie	keer	achter	de	computer	
had	 plaatsgenomen.	 Dit	 verschil	 in	 frequentie	 kwam	 echter	 niet	 alleen	 door	 een	
verschil	 in	 het	 aantal	 meegemaakte	 niet-leuke	 gebeurtenissen	 (ontkennende	 ant-
woorden	op	dagboekvraag	1),	maar	ontstond	tevens	door	een	aanzienlijk	aantal	niet	
ingevulde	vragenlijsten	(de	zogenaamde	missende waarden).	Deze	missende	waarden	
konden	niet	enkel	worden	toegeschreven	aan	het	vergeten	of	het	niet	willen	invullen	
van	de	dagboekvragenlijst.	Ondanks	dat	de	leerkrachten	waren	aangemoedigd	om	
ook	kinderen	die	alleen	leuke	of	neutrale	dingen	hadden	meegemaakt,	aan	het	einde	
van	een	meting	(eind	vierde	week)	uit	te	nodigen	om	de	vragenlijst	alsnog	in	te	vul-
len,	werd	aan	deze	maatregel	dikwijls	voorbijgegaan.	Het	 is	daarom	niet	duidelijk	
of	een	missende	waarde	al	dan	niet	staat	voor	het	niet	meemaken	van	een	niet-leuke			
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gebeurtenis.	Doordat	zowel	de	ingevulde	dagboeken	als	de	missende	waarden	kon-
den	worden	gezien	als	een	‘kenmerk’	van	een	bepaald	kind,	diende	deze	informatie	
meegenomen	te	worden	in	de	analyses.	In	dit	geval	is	statistische	simulatie	van	de	
nulhypothese,	waarbij	ook	de	missende	waarden	worden	gesimuleerd,	een	aangewe-
zen	techniek	voor	statistische	toetsing.

Uitleg Monte Carlo-methode
De	nulhypothese	is	dat	de	twee	verschillende	groepen,	bijvoorbeeld	de	kinderen	die	
wibo	hebben	gevolgd	en	de	kinderen	die	dat	niet	hebben	gedaan,	in	feite	één	groep	
vormen,	waarbij	de	verschillen	tussen	individuen	geen	samenhang	hebben	met	het	
al	of	niet	volgen	van	het	wibo-lesprogramma.	Op	basis	van	deze	nulhypothese	wor-
den	bij	 een	 random	permutatietoets	de	data	 van	de	 verschillende	 groepen,	 in	dit	
geval	 de	 dagboekdata	 van	 de	 wibo-groep	 en	 die	 van	 de	 controlegroep,	 bij	 elkaar	
gebracht,	zodat	er	één	groep	ontstaat.	Vanuit	deze	samengestelde	groep	worden	de	
data	(met	de	computer)	dooreengeschud	en	naar	evenredigheid	random	herverdeeld	
over	de	twee	groepen	(permutatie).	Dit	betekent	dat	wanneer	er	in	de	oorspronke-
lijke	groep	een	x	aantal	proefpersonen	zat,	dit	aantal	na	hergroepering	van	de	data	
wordt	aangehouden:	de	wibo-groep	kreeg	na	elke	permutatie	de	dagboeken	van	422	
kinderen	toegewezen,	de	controlegroep	van	342	kinderen.	De	toewijzing	diende	bij	
de	dagboekstudie	random	te	gebeuren	zonder	zogenaamde	‘teruglegging’,	aangezien	
een	kind	niet	kon	deelnemen	aan	beide	condities	en	de	dagboeken	van	ieder	kind	
uniek	waren.	Wat	met	een	random	permutatietoets	wordt	onderzocht,	is	wat	de	kans	
is	dat	toevallige	toewijzing	aan	een	conditie	(wibo	of	controle)	dezelfde	of	‘betere’	
resultaten	oplevert	dan	de	verkregen	uitkomsten.	Wanneer	deze	kans	te	groot	wordt,	
dus	wanneer	de	van	te	voren	vastgestelde	p-waarde	wordt	overschreden,	betekent	dit	
dat	er	geen	onderscheid	gemaakt	kan	worden	tussen	een	systematisch	(door	wibo-	
veroorzaakt	effect)	en	een	toevallig	effect.	Neem	bijvoorbeeld	de	eerste	hoofdvraag:	
neemt	het	 aantal	 stressvolle	gebeurtenissen	af	na	het	volgen	van	het	wibo-lespro-
gramma?	 Gesteld	 dat	 het	 aantal	 stressvolle	 wibo-gebeurtenissen	 inderdaad	 meer	
afneemt	bij	de	wibo-groep	dan	bij	de	controlegroep,	dan	 is	de	vraag	wat	de	kans	
is	dat	dit	 verschil	puur	 toevallig	 is.	Wanneer	deze	kans	 een	bepaalde	grenswaarde	
overschrijdt,	wordt	de	nulhypothese	behouden	en	kan	de	alternatieve	hypothese	dat	
het	 wibo-lesprogramma	 werkt	 (nog)	 niet	 worden	 aangenomen.	 Net	 als	 in	 de	 ef-
fectstudie	(hoofdstuk	3)	werd	er	in	de	dagboekstudie	gesproken	van	een	significant	
effect	wanneer	er	sprake	was	van	p	≤	.05.	Dan	is	de	kans	dat	er	ten	onrechte	wordt	
geconcludeerd	dat	er	in	werkelijkheid	een	wibo-effect	is,	vijf	procent	of	kleiner	dan	
vijf	procent.	In	de	praktijk	komt	de	random	permutatietoets	(zonder	teruglegging)	
op	de	volgende	stappen	neer:	
] Ten	eerste	 is	 er	 een	geobserveerd	 resultaat:	het	aantal	 stressvolle	gebeurtenissen
					neemt	in	de	wibo-groep	meer	af	na	het	volgen	van	de	cursus	dan	in	de	controle-
					groep.
] Dit	geobserveerde	 resultaat	wordt	getoetst:	wat	 is	de	kans	 (groter	dan	5%)	dat		
					toevallige	toewijzing	dezelfde	of	‘betere’	resultaten	oplevert	dan	wat	geobserveerd
					is?
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]  De	dagboeken	van	de	764	kinderen	(wibo-	en	controlegroep)	worden	bij	elkaar
							gebracht	en	dooreengeschud	(daarbij	is	er	gebruik	gemaakt	van	de	Poptools	add-in
						voor	Excel,	een	programma	dat	een	groot	aantal	betrouwbare	randomisatieproce-
					dures	bevat	(Hood,	2010).
]  De	wibo-groep	krijgt	random	de	dagboeken	van	422	kinderen	toegewezen,	de
					controlegroep	van	342	kinderen.
]  Er	wordt	een	nieuw	resultaat	berekend	over	de	gepermuteerde	data:	neemt	het
					aantal	stressvolle	gebeurtenissen	van	de	wibo-groep	meer	af	dan	dat	van	de	con-
					trolegroep?
]  Deze	procedure	wordt	10,000	keer	herhaald.	Vervolgens	wordt	bepaald	hoe	vaak	
					de	toevalsprocedure	een	verschil	heeft	opgeleverd	dat	even	groot	of	groter	is	dan
	 	 	het	 geobserveerde	 resultaat.	 Dit	 aantal	 gedeeld	 door	 het	 aantal	 permutaties		
					(10,000)	geeft	de	p-waarde.

Werkt wibo? Nemen sai-gebeurtenissen af?
Om	te	onderzoeken	of	het	wibo-lesprogramma	de	weerbaarheid	van	de	kinderen	
verhoogde,	zijn	aan	de	hand	van	twee	meetmomenten	(voor-	en	nameting)	de	ef-
fecten	van	de	cursus	op	de	weerbaarheid	in	het	dagelijks	leven	van	kinderen	getoetst	
door	eerst	te	kijken	of	het	aantal	sai-gebeurtenissen	van	de	kinderen	significant	af-
nam	na	het	krijgen	van	het	wibo-lesprogramma.	Verwacht	werd	dat	bij	kinderen	die	
het	wibo-lesprogramma	hadden	gevolgd,	sai-gebeurtenissen	meer	zouden	afnemen	
dan	bij	de	controlekinderen.
	 	
Om	antwoord	te	kunnen	geven	op	de	eerste	hoofdvraag	zijn	de	data	bewerkt	vol-
gens	stap	1	van	het	analyseprotocol.	Met	deze	stap	werden	de	gebeurtenissen	waar-
bij	er	geen	sprake	was	van	een	stresserende antisociale interactie	(sai-gebeurtenissen)	
uit	de	data	gefilterd.	Deze	kregen	in	de	analyse	een	andere	code	toebedeeld.	Alleen	
de	daadwerkelijke	wibo-gebeurtenissen	waren	bij	het	beantwoorden	van	de	eerste	
hoofdvraag	van	belang	(zie	tabel	4.6	voor	een	overzicht	van	vraag	1	en	vraag	3	van	
de	dagboekvragenlijsten).	 In	deze	 tabel	 staat	beschreven	hoeveel	kinderen	vraag	1	
bevestigend	beantwoordden	(vraag	1:	 ‘Heb jij gisteren iets meegemaakt dat niet leuk 
was?’,	antwoord:	‘ja’),	hoeveel	kinderen	vraag	1	ontkennend	beantwoordden	(vraag	
1:	‘Heb jij gisteren iets meegemaakt dat niet leuk was?’,	antwoord:	‘nee’)	en	het	aantal	
missende	waarden	(het	aantal	niet	ingevulde	vragenlijsten).	Daarnaast	laat	tabel	4.6	
de	onderverdeling	zien	op	vraag	3	tussen	de	zogenaamde	niet-leuke	gebeurtenissen	
en	de	sai-gebeurtenissen.	
	
In	tabel	4.6	komt	naar	voren	dat	het	aantal	sai-gebeurtenissen	bij	de	wibo-groep	af-
nam	met	60%	(100-(190/473*100)),	p<.00001.	Het	aantal	sai-gebeurtenissen	bij	de	
controlegroep	nam	af	met	17%	(100-(304	/366*100)),	p<.00001.	Bij	beide	groepen	
nam	het	aantal	sai-gebeurtenissen	dus	significant	af.	Wat	echter	opvalt,	is	het	aantal	
missende	waarden,	dat	drastisch	was	toegenomen.	Tabel	4.6	laat	zien	dat	het	aantal	
missende	waarden	van	de	wibo-groep	bij	de	nameting	(897)	bijna	tweeënhalf	keer	
zo	groot	is	als	bij	de	voormeting	(374).	Dit	verschil	is	bij	de	controlegroep	aanzien-

4.4.2
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lijk	 minder	 groot	 (missende	 waarden	 voormeting:	 308;	 missende	 waarden	 name-
ting;	342).	Na	nader	onderzoek	kon	worden	vastgesteld	dat	de	missende	waarden	
geen	verband	hadden	met	specifieke	groepen	kinderen.	Het	minder	invullen	van	de	
dagboeken	kon	worden	toegeschreven	aan	het	feit	dat	sommige	leerkrachten	de	kin-
deren	minder	achter	de	computer	lieten	plaatsnemen.	Deze	leerkrachten	vormden	
een	aselecte	steekproef,	dat	wil	zeggen	dat	het	onwaarschijnlijk	is	dat	het	leerkrachten	
waren	van	‘problematische’	klassen,	bijvoorbeeld	klassen	waarin	het	wibo-program-
ma	niet	goed	zou	zijn	toegepast.	

Dagboekvragenlijsten: sai-gebeurtenissen voor- nameting. wibo-groep versus controle-
groep

Om	te	onderzoeken	of	de	sai-gebeurtenissen	bij	kinderen	die	het	wibo-lesprogramma	had-
den	gevolgd,	meer	waren	afgenomen	dan	bij	de	controlekinderen,	moest	er	eerst	worden	
bekeken	of	het	gegeven	dat	het	aantal	sai-gebeurtenissen	aanzienlijk	afneemt,	geen	artefact	
is	van	het	feit	dat	de	kinderen	over	het	geheel	genomen	minder	dagboeken	invulden.	
	
De	correctie	 vond	op	de	volgende	wijze	plaats:	het	percentage	van	de	missende	
waarden	bij	de	voormetingen	(van	zowel	de	wibo-	als	controlegroep)	werd	gelijk	
getrokken	met	het	percentage	missende	waarden	bij	de	nametingen.	Dit	houdt	voor	
de	wibo-groep	in	dat	39,8%	van	alle	ingevulde	dagboeken	bij	de	wibo-voormeting	
op	toevallige	basis	werden	veranderd	in	zogenaamde	missende	waarden.	Het	ver-
schil	in	percentage	missende	waarden	bij	de	voormeting	((374/1688)*100=22%)	
en	het	percentage	missende	waarden	op	nameting	((897/1688)*100=53%)	komt	
neer	op	31%	(53%-22%=	31%).	Dit	betekent	dat	31%	van	de	1688	dagboeken,	
dit	is	gelijk	aan	523	ingevulde	dagboekenvragenlijsten	(zowel	bevestigend	als	ont-
kennend	beantwoord)	op	basis	van	toevallige	trekking	moet	bestaan	uit	missende	
waarden.	

Op	 de	 wibo-voormeting	 was	 er	 sprake	 van	 1314	 ingevulde	 dagboeken	 (734+	

734	
(473	sai-gebeurtenis)
580
374

1688
596	
(366	sai-gebeurtenis)
456
308

1360

Antwoord vraag 1:
Is er iets gebeurd?

Bevestigend

Ontkennend	
Missende	waarden

Totaal
Bevestigend

Ontkennend	
Missende	waarden

Totaal

296	
(190	sai-gebeurtenis)
495
897

1688
479	
(304	sai-gebeurtenis)
539
342

1360

wibo-groep	
(n=422)

Controlegroep
(n=342)

Antwoord vraag 3: Wat gebeurde er?
     
Voormeting               Nameting

Tabel	4.6
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580=1314).	 Van	 deze	 1314	 dagboekvragenlijsten	 werden	 52322	 op	 basis	 van	 toe
vallige	trekking	vervangen	door	een	missende	waarde.	Bij	de	controlegroep	kwam	
dit	percentage	omgerekend	neer	op	3%.	De	vervanging	op	basis	van	een	toevallige	
trekking	vond	steeds	opnieuw	plaats	bij	elke	stap	van	de	random	permutatietoets	(in	
totaal	10.000	keer).
 
Na	bovenstaande	correctie	voor	het	grote	verschil	in	missende	waarden	kon	worden	
getoetst	of	het	 aantal	 sai-gebeurtenissen	bij	 kinderen	die	het	wibo-lesprogramma	
hadden	gevolgd,	meer	zou	afnemen	(60%)	dan	bij	de	controlekinderen	(17%).	Het	
bleek	dat	ook	na	correctie	van	het	aantal	missende	waarden	het	wibo-resultaat	posi-
tief	was	(p	<	.00001;	effectgrootte	d=.21).	Dit	betekent	dat	de	kans	dat	de	geobser-
veerde	afname	op	toeval	is	gebaseerd,	kleiner	is	dan	1	op	10.000.	Op	basis	van	het	
dagboekcriterium	‘afname	sai	gebeurtenissen’	kan	dus	worden	geconcludeerd	dat	het	
wibo-programma	een	statistisch	significant	effect	heeft	met	een	kleine	effectgrootte.	
Het	feit	dat	het	aantal	sai-gebeurtenissen	aanzienlijk	afneemt	(afname	van	60%),	is	
dus	geen	artefact	van	het	gegeven	dat	de	kinderen	over	het	geheel	genomen	minder	
dagboeken	invullen.	

wibo-tussenmeting afname sai-gebeurtenissen
Tabel	4.7	geeft	het	verloop	weer	van	de	sai-gebeurtenissen	van	de	wibo-kinderen	
op	de	drie	meettijdstippen.	De	tabel	laat	een	dalende	lijn	zien	wat	betreft	stressvolle	
antisociale	interacties	(voormeting	473;	tussenmeting	273;	nameting	190).	Om	te	
vermijden	dat	de	daling	van	de	tussenmeting	ten	opzichte	van	de	voormeting	een	
artefact	is	van	het	feit	dat	de	kinderen	over	het	geheel	genomen	minder	dagboeken	
invullen,	is	voor	deze	missende	waarden	op	dezelfde	wijze	gecorrigeerd	zoals	hierbo-
ven	beschreven.	Net	als	bij	de	nameting	lijkt	tevens	het	verschil	in	afname	van	sai-
gebeurtenissen	tussen	de	voormeting	en	tussenmeting	geen	artefact	te	zijn	van	het	
feit	dat	de	kinderen	over	het	geheel	genomen	minder	dagboeken	invullen.	Ook	voor	
de	wibo-tussenmeting	werd	er	een	positief	wibo-effect	gevonden	(p=.02),	weliswaar	
met	een	zeer	kleine	effectgrootte	(d=.10).

Dagboekvragenlijsten: sai-gebeurtenissen wibo-groep drie metingen

Dit	kwam	er	op	neer	dat	de	gegevens	van	39,8%	((523/1314)*100)	van	de	ingevulde	dagboeken	
werd	omgezet	in	een	missende	waarde.

22|

Tabel	4.7

Antwoord vraag 3: Wat gebeurde er
Voormeting             Tussenmeting            Nameting

734	
(473	sai-gebeurtenis)
580
374

1688

Antwoord vraag 1:
Is er iets gebeurd?

Bevestigend

Ontkennend	
Missende	waarden

Totaal

296	
(190	sai-gebeurtenis)
495
897

1688

wibo-groep	
(n=422)

451	
(273sai-gebeurtenis)
430
807

1688
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Conclusie afname sai-gebeurtenissen
Na	correctie	van	het	verschil	in	aantal	missende	waarden	bij	de	voor-	en	de	nameting	
kon	de	verwachting	worden	bevestigd:	het	aantal	sai-gebeurtenissen	nam	significant	
meer	af	bij	kinderen	die	het	wibo-lesprogramma	hadden	gevolgd	dan	bij	de	contro-
lekinderen	(p	<	.00001).	Deze	uitkomst	is	naar	alle	waarschijnlijkheid	geen	artefact
van	het	feit	dat	de	kinderen	over	het	geheel	genomen	minder	dagboeken	invullen.	
Ook	de	wibo-tussenmeting	liet	na	correctie	van	het	aantal	missende	waarden	verbe-
tering	zien.	Wel	moet	aan	deze	conclusies	worden	toegevoegd	dat	beide	effecten	klein	
zijn	(respectievelijk	d=.21	en	d=.10).	

Werkt wibo: Reageren kinderen op een meer adaptieve manier?
Om	te	onderzoeken	of	het	wibo-lesprogramma	de	weerbaarheid	van	de	kinderen	
verhoogde,	zijn	aan	de	hand	van	twee	meetmomenten	(voor-	en	nameting)	de	ef-
fecten	van	de	cursus	op	de	weerbaarheid	in	het	dagelijks	leven	van	kinderen	getoetst	
door	te	kijken	of	het	aantal	adaptieve	copingstrategieën	van	de	kinderen	significant	
toenam	na	het	krijgen	van	het	wibo-lesprogramma.	Er	werd	verwacht	dat	kinderen	
die	het	wibo-lesprogramma	hadden	gevolgd,	vaker	met	adaptief	copinggedrag	zou-
den	reageren	na	het	volgen	van	de	cursus	afnemen	dan	de	controlekinderen.	
	
Om	antwoord	te	kunnen	geven	op	de	tweede	hoofdvraag	zijn	de	data	bewerkt	vol-
gens	stap	2	en	stap	3	van	het	analyseprotocol	(zie	paragraaf	4.3.3).	Met	deze	stappen	
werden	de	locaties	van	de	sai-gebeurtenissen	onderverdeeld	in	veilige	en	onveilige	
situaties	 (stap	 2),	 waarna	 de	 copingstrategieën	 werden	 beoordeeld	 op	 adaptiviteit	
(stap	3,	adaptief	versus	maladaptief	copinggedrag).	Zie	voor	de	samenvattende	ge-
gevens	tabel	4.8.

Veilig versus onveilig en adaptief versus maladaptief 

Om	te	onderzoeken	of	de	kinderen	die	het	wibo-lesprogramma	hadden	gevolgd,	
adaptiever	reageerden	op	sai-gebeurtenissen	dan	controlekinderen,	werd	er	gekeken	
naar	het	verschil	 in	 adaptieve	 copingstrategieën	bij	de	voor-	 en	de	nameting.	Dit	
verschil	werd	uitgedrukt	in	procenten.	Zo	reageerde	de	wibo-groep	in	de	voormeting	

4.4.3

Tabel		4.8

Antwoord vraag 7: Wat deed jij?
              Voormeting                                Nameting  
                     473                                            190

																					366                                           304

			
Veilig
371

Adaptief
329

Veilig
291

Adaptief
271

sai-gebeurtenis
Stap	2

Stap

sai-gebeurtenis
Stap	2

Stap	3

wibo-groep	
(n=422)

Controlegroep
(n=342)

Onveilig
102

Maladaptief
144

Onveilig
75

Maladaptief
95

	
Veilig
125

Adaptief
145
	

Veilig
244

Adaptief
209

Onveilig
65

Maladaptief
45

Onveilig
60

Maladaptief
95
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in	69,5%	van	de	gevallen	((329/473)*100)	met	een	adaptieve	copingstrategie.	In	de	
nameting	betrof	dit	een	percentage	76,3%	((145/190)*100).	Dit	kwam	neer	op	een	
verbetering	 van	 6,8%	 (76,3%-69,5%=6,8%).	 Bij	 de	 controlegroep	 kwamen	 deze	
percentages	 neer	 op	 respectievelijk	 74%	 (voormeting)	 en	 68,9%	 (nameting),	 wat	
daarmee	leidde	tot	een	verslechtering	van	-5,1%.

Om	te	toetsen	of	het	aantal	adaptieve	copingstrategieën	van	de	kinderen	significant	
toenam	na	het	krijgen	van	het	wibo-lesprogramma	vergeleken	met	de	controlegroep,	
is	er	naar	het	verschil	gekeken	tussen	de	wibo-verschilscore	(6,8%)	en	de	verschilsco-
re	van	de	controlegroep	(-5,1%).	De	totale	verschilscore	tussen	beide	groepen	kwam	
neer	op	11,9%	(6,8%	+	5,1%).	Voor	dit	percentage	(11,9%)	werd	met	de	random	
permutatietoets	(Monte	Carlo)	getoetst	of	het	aantal	adaptieve	copingstrategieën	bij	
kinderen	die	het	wibo-lesprogramma	hadden	gevolgd,	significant	meer	waren	toege-
nomen	dan	bij	de	controlekinderen.	Het	resultaat	was	positief	(p=.033;	effectgrootte	
d=.20).	Ook	voor	dit	resultaat	gold	dat	het	percentage	missende	waarden	per	toeval-
lige	trekking	werden	gelijkgeschakeld	bij	elke	stap	van	de	random	permutatietoets	
(in	totaal	10.000	keer),	en	dat	het	gevonden	effect	dus	geen	artefact	is	van	het	feit	
dat	er	in	de	wibo-groep	meer	missende	waarden	voorkomen	tijdens	de	nametingen	
dan	in	de	controlegroep.

wibo-tussenmeting toename adaptieve copingstrategieën
Tabel	4.9	geeft	het	verloop	weer	van	het	aantal	adaptieve	copingreacties	van	de	wibo-
kinderen	op	de	drie	meettijdstippen.	De	 tabel	 laat	een	 stijgende	 lijn	zien	wat	be-
treft	het	percentage	adaptieve	copingstrategieën:	voormeting	69,5%;	tussenmeting	
74,4%;	nameting	76,3%.	Echter,	de	 stijging	van	adaptieve	copinggedragingen	op	
de	tussenmeting	(in	vergelijking	met	de	voormeting)	is	met	een	p-waarde	van	.08	
marginaal	significant	(d=.10).	

Veilig versus onveilig en adaptief versus maladaptief: sai-gebeurtenissen wibo-groep drie 
metingen

Conclusie toename adaptieve copingstrategieën
De	verwachting	dat	kinderen	die	het	wibo-lesprogramma	hadden	gevolgd	met	meer	
adaptief	copinggedrag	zouden	reageren	na	het	volgen	van	de	cursus	dan	de	controle-
kinderen,	is	bevestigd	(p=.03).	Het	wibo-effect	is	klein	(d=.20	).

Antwoord vraag 7: Wat deed jij?
                            Voormeting   Tussenmeting     Nameting
                         									473																		273																	190			

Veilig
Onveilig
Adaptief

Maladaptief

sai-gebeurtenis
Stap	2

Stap	3

Totaal

wibo-groep	
(n=422) 371

102
329

(69,5%)
144

473

	
205
68

203
(74,4%)

70

273

125
65

145
(76,3%)

45

190

Tabel	4.9
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Algemene conclusie en discussie gebaseerd op de dag-
boekstudie

Samenvatting en conclusie dagboekstudie
Met	behulp	van	de	dagboekstudie	is	onderzocht	in	hoeverre	kinderen	daadwerkelijk	
op	een	andere	manier	op	stressvolle	situaties	reageren	in	het	dagelijkse	leven	nadat	ze	
het	wibo-lesprogramma	hebben	gevolgd.	

Uit	de	pilotstudie	kwam	naar	voren	dat	de	manieren	van	reageren	van	de	kinderen	
op	vervelende	gebeurtenissen	varieerden	en	ze	goed	konden	ingedeeld	worden	in	de	
wibo-categorieën	adaptief	en	maladaptief	gedrag.	
	
In	het	hoofdonderzoek	 stonden	 twee	hoofdvragen	 centraal.	Ten	 eerste	 is	 er	 geke-
ken	of	het	aantal	stressvolle	antisociale	interacties	(sai-gebeurtenissen)	afnam	na	het	
volgen	van	het	wibo-lesprogramma.	Daarnaast	is	onderzocht	of	de	wibo-groep	na	
het	krijgen	van	het	wibo-lesprogramma	op	een	meer	adaptieve	manier	reageerde	op	
stressvolle	situaties	dan	de	controlegroep.	
	
Het	aantal	sai-gebeurtenissen	nam,	na	correctie	voor	het	verschil	in	aantal	missende	
waarden	op	de	voor-	en	nameting,	 significant	meer	af	bij	kinderen	die	het	wibo-
lesprogramma	hadden	gevolgd	dan	bij	de	controlekinderen.	Daarnaast	kon	conform	
de	verwachting	worden	vastgesteld	dat	kinderen	die	het	wibo-lesprogramma	hadden	
gevolgd	meer	adaptief	copinggedrag	lieten	zien	na	het	volgen	van	de	cursus	dan	de	
controlekinderen.	Statistische	significantie	mag	echter	niet	worden	verward	met	ef-
fectgrootte:	het	effect	bleek	in	beide	gevallen	klein.	

Discussie dagboekstudie
Missende waarden
In	de	dagboekstudie	was	er	sprake	van	veel	missende	waarden.	Het	grote	aantal	mis-
sende	waarden	zou	hebben	kunnen	voortkomen	uit	een	afname	van	de	toewijding	
die	het	invullen	van	de	dagboeken	vergde	van	de	deelnemers.	Een	mindere	mate	van	
toewijding	kan	gepaard	gaan	met	een	afnemende	validiteit	(Bolger	et	al.,	2003).	In	
de	dagboekstudie	 leek	het	 echter	dat	het	 ‘vermoeidheidseffect’	niet	primair	bij	de	
kinderen	lag.	Het	aantal	open	antwoorden	dat	tijdens	de	nameting	door	de	kinderen	
werd	ingevuld,	nam	niet	af	in	vergelijking	met	de	voormeting.	Dit	houdt	in	dat	de	
kinderen	ook	tijdens	de	nameting	niet	minder	gemotiveerd	waren	om	hun	verha-
len	te	vertellen.	Wanneer	de	kinderen	achter	de	computer	plaatsnamen,	werden	de	
antwoorden	even	uitgebreid	ingevuld.	De	missende	waarden	leken	hierdoor	vooral	
een	gevolg	van	het	feit	dat	tijdens	de	nameting	de	kinderen	minder	vaak	achter	de	
computer	plaatsnamen.	De	vraag	was	of	het	niet	meer	plaatsnemen	achter	de	com-
puter	kenmerkend	was	voor	een	bepaalde	groep	kinderen	(selectieve	uitval).	Uit	het	
patroon	van	uitval	konden	we	afleiden	dat	de	missende	waarden	geen	uitdrukking	
waren	van	selectieve	uitval	bij	de	kinderen,	maar	dat	er	eerder	sprake	was	van	niet-se-
lectieve	uitval	bij	de	leerkrachten.	Waarschijnlijk	wezen	sommige	leerkrachten	tijdens
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de	nameting	de	kinderen	minder	op	de	mogelijkheid	het	dagboek	in	te	vullen.	Deze	
afnemende	verwijzing	zou	te	maken	kunnen	hebben	met	een	soort	‘wibo-vermoeid-
heid’	die	gaandeweg	bij	de	leerkracht	was	ontstaan.

Verandering van gebeurtenissen of verandering van perceptie?
Net	als	de	vragenlijst	was	de	dagboekmethode	een	methode	die	gebruik	maakte	van	
de	perceptie	van	de	respondent	van	gebeurtenissen.	Daardoor	is	het	lastig	een	onder-
scheid	te	maken	tussen	een	feitelijke	verandering	in	aantal	en	aard	van	de	gedrags-
gebeurtenissen	enerzijds	en	mogelijke	veranderingen	in	de	subjectieve	perceptie	en	
evaluatie	van	de	respondent	anderzijds.	Bij	de	positieve	dagboekuitkomsten	blijft	het	
de	vraag	of	het	wibo-effect	bestond	uit	een	feitelijke	vermindering	van	sai-gebeur-
tenissen,	of	alleen	uit	een	verandering	van	de	perceptie	van	bepaalde	gebeurtenissen	
of	gedragingen	door	de	kinderen	die	de	interventie	hadden	gevolgd:	de	niet-leuke	
gebeurtenis	werden	minder	snel	als	stressvol	ervaren.	Echter,	in	beide	gevallen	is	er	
bij	de	kinderen	na	de	interventie	sprake	van	een	verbetering	van	de	situatie.

Dagboekstudie: suggesties voor het wibo-lesprogramma
De	dagboekmethode	geeft	een	beeld	van	het	daadwerkelijk	weerbare	gedrag	van	de	
kinderen	zoals	dat	kort	voor	het	invullen	van	het	dagboek	plaatsvond.	Hierdoor	geeft	
deze	methode	een	realistischer	beeld	van	het	weerbaarheidgedrag	dan	vragenlijsten	
die	betrekking	hebben	op	een	samentrekking	van	gebeurtenissen	die	langer	geleden	
zijn	gebeurd.	Het	bestuderen	van	de	dagboeken	liet	zien,	dat	de	niet-leuke	gebeurte-
nissen	die	kinderen	noemden,	over	het	algemeen	veel	minder	extreem	waren	dan	de	
gebeurtenissen	in	de	fictieve	scenariovragenlijst.	Desondanks	kwam	uit	de	dagboe-
ken	duidelijk	naar	voren,	dat	kinderen	met	enige	regelmaat,	vooral	thuis,	niet-leuke	
of	vervelende	antisociale	interacties	meemaakten,	die	ze	als	stressvol	ervaarden.	
	
Een	verklaring	voor	de	bescheiden	effectgroottes	kan	zijn	dat	het	wibo-lesprogram-
ma	een	schoolse	activiteit	was	en	dat	het	geleerde	enkel	werd	toegepast	in	een	school-
se	context,	terwijl	weerbaar	gedrag	juist	in	de	thuissituatie	nodig	lijkt	te	zijn	(Baar,	
2012;	Monks	et	al.,	2010;	Swearer	et	al.,	2010).	Het	is	daarom	zinvol	dat	het	wibo-
lesprogramma	zich	niet	alleen	richt	op	extreme	gebeurtenissen,	maar	ook	op	de	meer	
alledaagse	situaties,	op	school	maar	ook	thuis:	een	grotere	 inzet	van	ouders	bij	de	
uitvoering	van	de	cursus	is	aan	te	bevelen	(zie	voor	deze	suggestie	ook	Smith,	2011;	
Ttofi	&	Farrington,	2011).
	
Daarnaast	bleek	uit	de	dagboeken	in	de	pilotstudie,	dat	op	de	hoogte	zijn	van	‘goed’	
copinggedrag	niet	automatisch	leidde	tot	ernaar	handelen.	Obstakels	als	‘het	willen,	
maar	niet	durven’	kon	kinderen	in	de	weg	staan	om	met	adaptief	wibo-gedrag	te	
reageren.	Dit	is	een	belangrijk	element	om	in	een	weerbaarheidprogramma	als	het	
wibo-lesprogramma	aandacht	aan	te	schenken.

De dagboeken als evaluatie-instrument
Dagboeken	leveren	rijk	materiaal	op:	de	eigen	perceptie	en	evaluatie	van	de	kinderen	
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van	de	stressvolle	situaties	wordt	duidelijk	in	beeld	gebracht.	
	
De	dagboekstudie	kent	ook	enkele	nadelen.	Anders	dan	vragenlijsten	met	meestal	
gesloten	vragen,	moesten	de	antwoorden	van	de	kinderen	nog	worden	gecodeerd.	
Dit	is	arbeidsintensief.	De	tijdsinvestering	heeft	echter	wel	geresulteerd	in	betrouw-
bare	coderingen	van	de	antwoorden.	Een	ander	nadeel	van	de	dagboekstudie	is	dat	
de	toewijding	die	het	invullen	van	de	dagboeken	vergt	van	de	deelnemers	kan	afne-
men,	wat	gepaard	kan	gaan	met	een	afnemende	validiteit	(Bolger	et	al.,	2003).	
	
Ondanks	de	kleine	effectgroottes	zijn	de	dagboekresultaten	opmerkelijk	te	noemen.	
Dikwijls	wordt	in	effectonderzoek	gevonden	dat	interventies	weliswaar	een	positief	
effect	hebben	op	de	kennis	van	de	kinderen,	maar	geen	effect	laten	zien	op	het	daad-
werkelijke gedrag	(Bun,	1998;	Van	der	Meijden	&	Hoefnagels,	1993).	De	dagboek-
studie	liet	daarentegen	wel	een	effect	op	gedragsniveau	zien.	Een	verklaring	voor	de,	
in	de	dagboekstudie	gevonden,	positieve	effecten	op	het	daadwerkelijke	door	de	kin-
deren	gerapporteerde	gedrag	kan	zijn	dat	de	dagboeken	het	gedrag	van	de	kinderen	
op	een	direct	micro-niveau	maten	(Bakeman	&	Gottman,	1997).	Direct	in	de	zin	dat	
de	kinderen	zelf	het	gedrag	rapporteerden,	micro-niveau	in	de	zin	dat	de	rapportage	
het	verloop	van	één	specifieke	recente	gebeurtenis	betrof.	Dit	staat	in	tegenstelling	
tot	cognitieve	instrumenten	(zoals	vragenlijsten)	die	de	concrete	gedragingen	(indi-
rect)	op	macro-niveau	evalueren.	Dit	pleit	ervoor	om	naast	vragenlijstonderzoek	in	
effectevaluaties	van	interventies	naar	gedragsverandering,	ook	standaard	gebruik	te	
maken	van	een	dagboekmethode.	

Dagboeken	 zijn	goed	 inzetbaar	 als	 evaluatie-instrument	bij	 effectonderzoek,	maar	
ook	voor	de	klinische	praktijk	kan	dagboekinformatie	zeer	nuttig	zijn	als	interven-
tiemethode.	 In	 samenwerking	 met	 Molendrift,	 een	 hulpverleningsinstelling	 voor	
kinderen	en	adolescenten	met	gedragsproblemen,	leerproblemen	en/of	opvoedings-
problemen	(www.molendrift.nl),	 is	een	e-mental	health	instrument	(Samen	Sterk)	
ontwikkeld	met	bijbehorend	codeersysteem	en	analyseprotocol.	Dit	 instrument	 is	
onder	 andere	 gebaseerd	 op	 de	 dagboekmethode	 in	 dit	 proefschrift.	 Het	 e-mental	
health	 instrument	 geeft	 de	behandelaar	 en	het	 kind	onder	 andere	 goede	 aankno-
pingspunten	om	het	kind	andere	manieren	van	 reageren	 te	 leren.	Daarnaast	 leert	
een	kind	om	te	reflecteren	op	zijn	eigen	gedrag	en	leert	het	om	situaties	te	herken-
nen.	 Een	 kind	 krijgt	 na	 het	 invullen	 van	 een	 dagboek	 automatisch	 feedback	 van	
het	programma	over	zijn	toegepaste	copinggedrag	in	een	kort	rapport	(zie	voor	een	
uitgebreide	beschrijving	van	het	Samen	Sterk	programma,	achtergrondinformatie	en	
evaluatie	Zuur	(2012)	en	Stastra	(2012)).	
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Inleiding en hoofdvragen observatiestudie
Met	behulp	van	semigestructureerde	dagboeken	(hoofdstuk	4),	waarin	de	kinderen	
waargebeurde	niet-leuke	gebeurtenissen	beschreven,	was	het	mogelijk	om	te	onder-
zoeken	hoe	kinderen	naar	eigen	zeggen	reageren	op	stressvolle	antisociale	interacties	
in	het	dagelijkse	leven.	Met	de	dagboekmethode	kan	immers	een	beeld	worden	ver-
kregen	van	het	 feitelijke	weerbare	gedrag	van	de	kinderen	zoals	dat	kort	voor	het	
invullen	van	het	dagboek	plaatsvond.	Hoewel	de	dagboekmethode	geschikt	 is	om	
het	wibo-lesprogramma	te	evalueren	op	gerapporteerd	gedragsniveau,	is	de	methode	
minder	geschikt	om	het	dynamische	karakter	en	de	concrete	gedragingen	van	het	
weerbaarheidproces	 in	 kaart	 te	 brengen	 (Bakeman	 &	 Gottman,	 1997).	 Hierdoor	
blijft	de	vraag	bestaan	hoe	het	weerbaarheidproces	op	interactieniveau	verloopt.	Die	
vraag	kan	worden	beantwoord	met	behulp	van	observatieonderzoek.
	
Observatieonderzoek	wordt	beschouwd	als	 één	 van	de	meest	 objectieve	manieren	
om	het	gedrag	van	kinderen	te	bestuderen	(Nock	&	Kurtz,	2005;	Volpe,	DiPerna,	
Hintze	&	Shapiro,	2005).	Observaties	bieden	inzicht	in	het	zogenaamde	‘glass	box’-	
gedragsmodel	 waarbij	 interacties	 tussen	 individuen,	 maar	 ook	 tussen	 groepen,	 de	
focus	van	 studie	kunnen	zijn,	dit	 in	 tegenstelling	 tot	wat	Croll	 (1986)	het	 ‘black	
box’-	model	noemt.	Bij	dit	laatste	model	leiden	alleen	de	in-	en	outputgegevens,	bij-
voorbeeld	algemene	informatie	over	agressief	gedrag,	tot	de	uiteindelijke	conclusies.	
Door	het	systematisch	observeren	van	antisociale	interacties	kan	een	gedetailleerd	en	
ecologisch	valide	beeld	worden	verkregen	van	concreet	weerbaar	gedrag.	De	observa-
tiemethode	is	in	het	evaluatieonderzoek	gebruikt	om	te	onderzoeken	of	en	op	welke	
concrete	wijze	het	wibo-programma	ingrijpt	in	het	handelen	van	kinderen	(Kazdin	
&	Nock,	2003;	Weersing	&	Weisz,	2002).	
	
Aangezien	weerbaarheid	verwijst	naar	de	capaciteit	om	adaptief copinggedrag	te	ver-
tonen	 in	 een	negatief	 psychologisch	 stressvolle situatie	 (zie	 voor	de	weerbaarheids-
definitie	hoofdstuk	2),	richtte	de	evaluatie	van	het	wibo-programma,	net	als	bij	de	
dagboekstudie	 (hoofdstuk	4),	 in	deze	observatiestudie	zich	op	antisociale	 situaties	
en	copinggedrag.	Echter,	anders	dan	bij	de	dagboekstudie	werden	voor	deze	studie,	
wegens	het	arbeidsintensieve	karakter	van	de	observatiemethode,	slechts	twee	klassen	
geobserveerd:	één	wibo-klas	en	één	controleklas.	In	de	klassen	is	de	observatie	uitge-
voerd	bij	twaalf	zogenaamde	targetkinderen	(zes	wibo-kinderen	en	zes	controlekin-
deren):	alleen	die	gedragingen	waarbij	één	van	de	geselecteerde	kinderen	betrokken	
was,	werden	door	de	onderzoekers	geregistreerd.	

De	observatiestudie	bestaat	uit	twee	delen:	(1)	een	pilotstudie,	en	(2)	een	hoofdstu-
die.	
	
Het	doel	van	de	pilotstudie	was	het	ontwerpen	van	een	observatieprogramma	met	
bijbehorend	protocol	om	op	gedagsniveau	het	weerbare	gedrag	van	kinderen	in	een	
natuurlijke	context	te	observeren	en	te	coderen.	In	de	hoofdstudie	werd	het	effect	
van	het	wibo-lesprogramma	op	concreet	 interactief	gedrag	onderzocht.	Daarnaast	
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gaf	de	hoofdstudie	een	kwalitatieve	beschrijving	weer	van	antisociaal	gedrag	en	co-
pinggedragingen	in	de	schoolsituatie.	Met	behulp	van	deze	informatie	kon	het	wibo-
model	van	adaptieve	coping	op	gedragsniveau	worden	gevalideerd.

Algemene methodologische overwegingen
Zoals	eerder	gezegd,	brengt	de	keuze	voor	observatie	met	zich	mee	dat,	vanwege	het	
arbeidsintensieve	karakter	van	observatiestudies,	er	per	conditie	(wibo-	versus	con-
troleconditie)	slechts	één	klas	is	geselecteerd.	Om	ondanks	de	kleine	steekproef	toch	
iets	te	kunnen	zeggen	over	een	eventueel	wibo-effect	is	er	gekozen	voor	de	casusme-
thodologie	(Tight,	2010;	Yin,	2009).	De	casusmethodologie	biedt	een	kader	om	de	
observatiestudie	toch	als	een	effectstudie	te	kunnen	opvatten.	Dit	houdt	in	dat	van	
elk	type	klas	-	wibo	of	controle	-	één	representatieve	casus,	dus	één	klas,	is	gekozen.	
Binnen	elke	klas	werden	vervolgens	zes	targetkinderen	geselecteerd.	In	de	volgende	
paragrafen	worden	zowel	de	observatiemethode	als	de	casusmethodologie	besproken.	

Observatiemethode
Wetenschappelijk	observeren	bestaat	uit	doelgericht,	systematisch	en	gestructureerd	
observeren,	waarbij	het	onderzochte	gedrag	(in	deze	studie	antisociaalgedrag	en	co-
pinggedrag)	in	categorieën	wordt	ingedeeld	en	gecodeerd	volgens	expliciete	regels.	
Door	deze	manier	van	observeren	wordt	op	een	zo	objectief	mogelijke	manier	kennis	
verworven	over	het	weerbare	gedrag	van	kinderen	met	de	bedoeling	het	gedrag	beter	
te	begrijpen	en	te	kunnen	verklaren	(zie	o.a.	Bolkestein,	Stilma,	Verschoor,	1982;	
Bosch,	Dijkstra,	Hekken	&	Nakken,	1984;	Van	de	Sande,	1999).	
	
Systematische	observatie	is	een	niet-betrokken	vorm	van	observatie	en	onderscheidt	
zich	hiermee	van	participerende observatie;	bij	het	laatste	maakt	de	observator	tijdens	
het	observeren	van	gebeurtenissen	 feitelijk	of	ogenschijnlijk	actief	deel	uit	van	de	
betreffende	situatie	of	groep.	Anders	dan	bij	zelfobservatie,	waarbij	betrokkenheid	en	
introspectie	belangrijke	factoren	zijn,	en	anders	dan	bij	beschrijvende observatie,	waar-
bij	men	probeert	om	zo	veel	mogelijk	aspecten	van	het	waargenomen	gedrag	en	de	
situatie,	in	hun	onderlinge	samenhang	en	volgorde,	te	beschrijven,	maakt	systemati-
sche	observatie	een	“gereduceerde afbeelding van de werkelijkheid, die bepaalde aspecten 
van de werkelijkheid volgens regels kwantificeert”	(Van	de	Sande,	1999,	pag.	25).	

Een	observatiestudie	kan	een	belangrijke	aanvulling	zijn	op	een	vragenlijst-	en	dag-
boekstudie.	Naast	de	informatie	die	vragenlijsten	en	dagboeken	verschaffen	over	de	
frequentie	 en	ernst	 van	bepaalde	gedragingen,	geven	observaties	namelijk	ook	 in-
zicht	 in	het	proces	waarin	gedragingen	elkaar	opvolgen,	wat	de	 functie	 is	van	be-
paald	gedrag	en	hoe	de	interacties	zich	ontwikkelen	over	de	tijd	(Hanley,	Iwata	&	
McCord,	2003).	Verder	heeft	onderzoek	aangetoond	dat	door	de	grote	externe	en	
ecologische	 validiteit	 van	 gedragsobservaties	 de	 uitkomsten	 van	 observatiestudies	
een	 betere	 voorspelling	 zijn	 van	 toekomstig	 gedrag	 dan	 gedragvragenlijsten	 inge-
vuld	doorouders	en	 leerkrachten	(Patterson	&	Fortgath,	1995).	Daarbij	komt	dat	
observaties	 minder	 gevoelig	 zijn	 voor	 sociale	 wenselijkheid,	 de	 gemoedstoestand	
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van	 diegene	 die	 het	 gedrag	 vaststelt	 (Nock	 &	 Kurtz,	 2005)	 en	 voor	 zogenaamde	
halo-effecten23,	waarbij	een	saillante	eigenschap	van	iemand	het	oordeel	over	zijn	an-
dere	eigenschappen	en	of	gedragingen	onterecht	beïnvloedt	(Abikoff,	Courtney,	Pel-
ham	&	Koplewics,	1993;	Abikoff	&	Gittelman,	1985;	Stevens,	Quittner	&	Abikoff,	
1998).	Een	 voorwaarde	 voor	objectieve	observatie	 is	wel	dat	 er	 sprake	 is	 van	 een	
voldoende	 interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.	Ondanks	de	voordelen	van	observa-
tieonderzoek	en	de	nodige	inspanningen	van	vele	onderzoekers	om	de	noodzakelijk-
heid	van	observatieonderzoek	te	benadrukken,	wordt	er	over	het	algemeen	weinig	
observatieonderzoek	 gedaan	 (zie	 o.a.	Lauth,	Heubeck	&	Mackowiak,	 2006).	Het	
ontbreken	van	een	standaardprocedure	voor	het	verzamelen	van	observatiegegevens	
kan	hiervoor	een	oorzaak	zijn	 (Nock	&	Kurtz,	2005),	maar	waarschijnlijk	 ligt	de	
reden	 voornamelijk	 in	 het	 tijdsintensieve	 en	 kostbare	 karakter	 van	 observatiepro-
cedures.	Naast	het	 tijdrovende	aspect	van	observeren	kan	de	aanwezigheid	van	de	
observator	een	nadelige	invloed	hebben	op	het	geobserveerde	gedrag	en	loopt	een	
onderzoeker	de	kans	om	tijdens	de	geplande	observaties	 sporadisch	voorkomende	
gedragingen	mis	te	lopen.	Wanneer	aan	deze	bezwaren	kan	worden	tegemoet	geko-
men,	is	de	observatiemethode	een	goede	manier	om	meer	inzicht	te	krijgen	in	hoe	
concrete	gedragssequenties	in	het	dagelijks	leven	verlopen.	

Casusmethodologie
Casusonderzoek	is	een	onderzoeksmethode	waarbij	gedetailleerde	informatie	wordt	
verzameld	over	een	bepaald	fenomeen	met	het	doel	verdiepend	inzicht	te	krijgen	in	
vragen	waarin	het	‘hoe’	en	het	‘waarom’	centraal	staan.	Hoe	verloopt	het	weerbaar-
heidproces	precies?	Of	waarom	werkt	een	bepaalde	copinggedraging	wel	en	een	an-
der	niet?	In	de	observatiestudie	staan	deze	vragen	centraal.	In	het	meest	extreme	ge-
val	omvat	een	casus	één	individu,	één	verschijnsel	of	één	unieke	gebeurtenis.	Echter,	
een	casusstudie	kan	tevens	theorieën,	reeksen	ervaringen	en	situaties	of	bijvoorbeeld	
een	groep	personen	impliceren	(zie	o.a.	Tight,	2010;	Yin,	2009).	Wat	een	casus	pre-
cies	tot	casus	maakt,	hangt	af	van	de	vraagstelling,	maar	in	het	algemeen	wordt	deze	
beschouwd	als	een	voorbeeld	van	een	bepaald	verschijnsel	of	probleem.	
	
Yin	(2009)	stelt	dat	een	casus	exemplarisch	dient	te	zijn,	wil	een	casusstudie	weten-
schappelijk	relevante	 informatie	opleveren.	Om	een	casus	als	exemplarisch	te	mo-
gen	 aanmerken,	 behoort	 ze	 aan	 vier	 eisen	 te	 voldoen.	 Een	 casus	 dient	 ten	 eerste	
kenmerkend	en	ten	tweede	compleet	te	zijn.	Daarbij	behoort	een	casusstudie	tevens	
alternatieve perspectieven	in	aanmerking	te	nemen	en	als	laatste	dienen	de	getrokken	
conclusies	gebaseerd	te	zijn	op	voldoende	en	toereikend	bewijs.	

De	eis	dat	een	casus	kenmerkend	behoort	te	zijn,	houdt	in	dat	het	onderwerp	van

Een	voorbeeld	van	een	halo-effect:	wanneer	een	kind	zich	vaak	agressief	opstelt	in	de	klas,	kan	de	
leerkracht	een	niet-agressieve	gedraging	van	het	kind	toch	als	agressief	gedrag	bestempelen.	Het	kind	
struikelt	bijvoorbeeld	en	neemt	in	zijn	val	een	ander	kind	per	ongeluk	mee.	De	leerkracht	beschouwt	
dit	omduwen	misschien	als	actief	agressief	gedrag,	terwijl	er	in	dit	geval	geen	sprake	was	van	opzet.
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onderzoek	feitelijk	in	de	casus	gerepresenteerd	dient	te	zijn.	In	deze	observatiestudie	
moet	het	theoretische	gedragsmodel	zoals	door	het	wibo-lesprogramma	omschreven	
observeerbaar	zijn.	De	tweede	eis	hangt	samen	met	de	eerste:	de	casus	dient	compleet	
te	zijn.	Dat	betekent	dat	in	deze	casus	zowel	het	hele	spectrum	van	antisociaalgedrag	
als	van	copinggedrag	concreet	observeerbaar	dienen	te	zijn.	Verder	behoort	de	casus	
tevens	representatief	te	zijn.	De	gekozen	wibo-klas	dient	representatief	te	zijn	voor	de	
wibo-	groep,	en	de	controleklas	voor	de	controlegroep.	Dat	houdt	in	dat	geval	in	dat	
in	de	wibo-klas	de	interventie	als	effectief	is	geëvalueerd,	met	name	op	basis	van	de	
vragenlijststudie.	De	effectiviteit	is	gemiddeld	over	alle	klassen,	wat	inhoudt	dat	de	
effecten	per	klas	kunnen	verschillen.	Een	representatieve	wibo-klas	kan	dus	worden	
gedefinieerd	als	een	klas	waarvan	het	wibo-effect	overeenkomt	met	het	gemiddelde	
wibo-effect.	Een	vergelijkbare	eis	geldt	voor	de	gekozen	controleklas.	De	casussen	die-
nen	ook	representatief	te	zijn	in	termen	van	tijd.	Dit	houdt	in	dat	de	tijdsduur	van	de	
observaties	zo	gekozen	dient	te	worden	dat	met	redelijke	waarschijnlijkheid	alle	mo-
gelijke	 te	onderzoeken	gedragingen	geobserveerd	kunnen	worden.	Met	alternatieve	
perspectieven	wordt	bedoeld	dat	de	casus	in	principe	de	gelegenheid	moet	bieden	om	
de	hypothese	te	bevestigen	dan	wel	te	verwerpen.	Zowel	in	de	wibo-	als	in	de	contro-
lecasus	moet	het	dus	mogelijk	zijn	dat	antisociale	gedragingen	wel	of	niet	afnemen.	
Hetzelfde	 geldt	 voor	 de	 copinggedragingen.	 In	 beide	 casussen	 moet	 de	 hypothese	
statistisch	kunnen	worden	getoetst.	De	laatste	eis,	de	eis	van	toereikend	bewijs,	houdt	
in	dat	de	uit	de	toetsing	voortkomende	conclusies	niet	berusten	op	toevallige	anek-
dotische	ervaringen,	maar	gebaseerd	zijn	op	herhaaldelijk	systematisch	observeren.

Wanneer	een	casus	exemplarisch	is	 in	bovenbeschreven	zin,	dan	kan	de	casus	vol-
doen	 aan	 de	 door	 Flyvbjerg	 (2006)	 genoemde	 kenmerken	 van	 wetenschappelijke	
relevantie.
	
Een	eerste	kenmerk	 is	dat	ook	één	enkele	casus	generaliserende kennis	kan	opleve-
ren.	Veelal	wordt	casusonderzoek	gezien	als	enkel	het	verkrijgen	van	gedetailleerde	
informatie	over	één	bepaalde	unieke	situatie	waarbij	geen	generaliseerbare	uitspra-
ken	kunnen	worden	gedaan	over	een	grotere	groep.	Deze	uitspraak	geeft	echter	een	
verarmd	en	beperkt	idee	van	het	begrip	generalisatie	weer,	namelijk	dat	generaliseer-
baarheid	alleen	betekent	dat	de	gemiddelde	uitkomsten	van	één	enkele	steekproef	
informatie	verschaffen	over	de	gemiddelde	uitkomsten	van	een	grotere	steekproef	(in	
principe	de	populatie)	(zie	Lee	&	Baskerville,	2003;	Van	Geert,	2011).	Generaliseer-
baarheid	kan	echter	ook	betrekking	hebben	op	het	verifiëren	dan	wel	het	falsifice-
ren	van	een	achterliggende	theorie.	In	dat	geval	kan	generalisatie	worden	gezien	als	
datgene	wat	de	empirische	data	zeggen	over	theoretische	voorspellingen	en	de	ach-
terliggende	theorie.	Wanneer	de	achterliggende	theorie	uitspraken	doet	over	gedrag	
van	concrete	individuen,	dan	impliceert	generalisatie	de	toepassing	van	een	theorie	
op	concreet	 individueel	gedrag,	dus	op	een	willekeurige	casus	(voor	zover	die	aan	
bovenbeschreven	eisen	voldoet).	Hierbij	staat	het	generaliseren	naar	een	willekeurig	
gekozen,	 representatief	 (in	bovenbeschreven	 zin)	 en	 concreet	 individu	centraal	 en	
zijn	groepsgemiddelden	aanzienlijk	minder	relevant.
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Verder	kan	casusonderzoek	voor	zowel	het	toetsen	als	voor	het	genereren	van	hypo-
thesen	worden	gebruikt.	Het	misverstand	bestaat	dat	casussen	alleen	kunnen	worden	
gebruikt	voor	het	genereren	van	hypothesen.	De	oorzaak	daarvan	is	het	andere	mis-
verstand,	namelijk	dat	er	niet	gegeneraliseerd	kan	worden	op	basis	van	een	casus.	Als	
er	evenwel	een	theorie	bestaat	die	een	voorspelling	doet	over	individuele	gevallen,	bij-
voorbeeld	de	voorspelling	dat	in	een	willekeurige	klas	die	wibo	heeft	gevolgd	minder	
antisociaal	gedrag	zal	voorkomen	dan	in	een	klas	die	geen	wibo	heeft	gevolgd,	dan	
kan	deze	voorspelling	worden	getoetst	in	een	specifieke	casus.	Hierbij	is	het	van	groot	
belang	dat	de	casus	exemplarisch	is	volgens	de	door	Yin	(2009)	geformuleerde	criteria.	

Daarbij	kan	met	casusonderzoek	een	theorie	zowel	geverifieerd	worden	als	gefalsifi-
ceerd.	Dit	kenmerk	volgt	uit	het	vorige	kenmerk,	namelijk	dat	hypothesen	kunnen	
worden	getoetst,	wat	betekent	dat	de	achterliggende	 theorie	kan	worden	gefalsifi-
ceerd.	Dat	 casusstudies	 vaak	 ter	 verificatie	 van	 theorieën	worden	 gebruikt,	 houdt	
overigens	niet	in	dat	er	iets	inherent	aan	casusonderzoek	zou	zijn	dat	meer	aanleiding	
zou	geven	tot	zoeken	naar	verificatie	dan	in	andere	onderzoeksmethoden	het	geval	is.	
Flyvbjerg	(2006)	argumenteert	zelfs	dat	casusonderzoek	in	de	regel	méér	neigt	naar	
het	falsifiëren	dan	naar	het	verifiëren	van	een	bepaalde	verwachting.	
	
Als	laatste	stelt	Flyvbjerg	(2006)	dat	de	kennis	verkregen	uit	onderscheiden	casussen	
kan	worden	gecombineerd.	Aangezien	de	casusmethodologie	gedetailleerde	informa-
tie	probeert	te	verstrekken	over	een	bepaald	fenomeen,	wordt	in	casusonderzoek	naar	
representatieve	casussen	gezocht	in	plaats	van	unieke	gevallen.	Zulke	casussen	zijn	
representatief	voor	een	bepaald	theoretisch	raamwerk,	een	bepaalde	groep	personen	
of	een	bepaalde	interventieconditie.	De	besproken	kenmerken	van	de	casusmetho-
dologie	geven	de	voorwaarden	aan	waaraan	goed	casusonderzoek	moet	voldoen	als	
het	wordt	toegepast	bij	de	evaluatie	van	het	wibo-lesprogramma.	Bij	de	keuze	van	de	
onderzoeksdeelnemers	en	de	opzet	en	procedure	van	de	hoofdstudie	(5.3.1	en	5.3.2)	
is	aangegeven	hoe	geprobeerd	is	aan	deze	voorwaarden	te	voldoen.	

Observatiestudie geplaatst in de taxonomie
Wat	betreft	de	in	hoofdstuk	2	geïntroduceerde	taxonomie	valt	de	observatiestudie	
binnen	de	microtijdsschaal,	aangezien	elke	observatie	één	specifieke	antisociale	situ-
atie	beschrijft,	in	acht	genomen	dat	een	situatie	(episode)	één	of	meer	actie-reactie-
ketens	(interacties)	kan	omvatten	(voor	meer	uitleg	zie	5.2.4).	
	
Wat	betreft	de	data-analyse	is	de	observatiestudie	aan	de	ene	kant,	net	als	de	dag-
boekstudie,	statisch	verwerkt.	Het	effect	van	het	wibo-lesprogramma	is	onderzocht	
door	de	weerbaarheid	tussen	voor-	en	nameting(en)	van	de	wibo-	en	controlegroep	
met	elkaar	te	vergelijken.	Aan	de	andere	kant	is	in	de	observatiestudie	tevens	op	dy-
namisch	microniveau	het	interactieproces	beschreven	als	opeenvolging	van	concreet	
antisociaal	gedrag	en	copinggedrag.	Het	observeren	van	gedrag	wordt	in	de	vierdi-
mensionele	taxonomie	gezien	als	indirecte	informatiebron,	aangezien	de	observator	
het	gedrag	van	buitenaf	observeert	en	rapporteert	(zie	figuur	5.1).

5.1.2
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Plaats observatiestudie in de taxonomie

Pilotstudie observatiestudie: Observation By means Of 
Buttons (obob)
Om	te	onderzoeken	hoe	het	 complete	arsenaal	van	antisociaal	gedrag	en	van	co-
pinggedrag	concreet	geobserveerd	en	gecodeerd	kan	worden,	 is	er	een	pilotstudie	
uitgevoerd.	Het	doel	daarvan	was	het	ontwerpen	van	een	observatieprogramma	met	
bijbehorend	 protocol	 om	 op	 gedragsniveau	 het	 weerbare	 gedrag	 van	 kinderen	 in	
een	naturalistische	context	in	kaart	te	brengen.	Aan	de	ene	kant	geeft	het	protocol	
een	gedetailleerde	omschrijving	weer	van	wat	het	door	ons	ontwikkeld	observatie-
programma	Observing	By	means	Of	Buttons	 (obob)	precies	 inhoudt	 en	hoe	het	
dient	te	worden	gebruikt.	Aan	de	andere	kant	beschrijft	het	protocol	een	gedegen	
trainingsprogramma	voor	de	observatoren.	Een	ander	doel	van	de	pilotstudie	was	
om	een	manier	te	vinden	waarop	de	observatiegegevens	overzichtelijk	konden	wor-
den	verwerkt.

Deelnemers pilotstudie
De	pilotstudie	is	uitgevoerd	in	groep	7	van	een	christelijke	basisschool	in	Groningen.	
In	 de	 pilotklas	 werden	 van	 de	 21	 kinderen	 (11	 jongens	 en	 10	 meisjes)	 vier	 leer-
lingen	(drie	jongens	en	één	meisje)	als	targetkinderen	geselecteerd.	De	selectie	van	
de	betreffende	pilotleerlingen	is	gebaseerd	op	eigen	observaties	gedurende	de	eerste	
observatiedag	en	op	adviezen	van	de	leerkracht.	De	vier	geselecteerde	onderzoeks-
deelnemers	zijn	‘extremen’	wanneer	het	gaat	om	het	vertonen	van	antisociaal	gedrag	
of	het	reageren	op	antisociale	gedragingen	van	anderen.	Er	is	in	de	pilotstudie	voor	
deze	extremen	gekozen,	om	een	zo	breed	mogelijk	beeld	te	krijgen	van	alle	denkbare	
antisociale	gedragingen	en	copinggedragingen	die	zich	in	de	klas	kunnen	voordoen.	
Van	alle	kinderen	in	de	klas	hebben	de	onderzoekers	schriftelijk	toestemming	ont-
vangen	van	de	ouders	om	hun	kind	te	mogen	observeren	in	de	klas.

5.2

5.2.1

Figuur	5.1
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Aanleiding tot de ontwikkeling van obob
In	eerste	instantie	is	er	een	papieren	observatieschema	ontworpen,	dat	is	gebaseerd	
op	de	 in	de	 literatuur	gevonden	algemene	vormen	van	antisociaal	gedrag	(zie	o.a.	
Kristensen	 &	 Smith,	 2003)	 en	 op	 de	 copingstrategieën	 van	 Causey	 en	 Dubow	
(1992).	Echter,	al	na	de	eerste	observatiedag	bleek	het	een	bijna	onmogelijke	opgave	
om	al	het	antisociale	gedrag	handmatig	 in	een	schema	te	noteren.	Relatief	gezien	
komen	antisociale	gedragingen	gedurende	een	 schooldag	weinig	voor,	maar	áls	 ze	
voorkomen,	moet	de	observator	in	staat	zijn	om	het	hele	interactieproces,	dat	zich	
misschien	binnen	een	paar	seconden	voltrekt,	direct	en	nauwkeurig	vast	te	leggen.	
Het	geobserveerde	gedrag	noteren	in	een	complex	coderingsschema	neemt	behoor-
lijk	veel	tijd	in	beslag,	waardoor	er	gemakkelijk	acties	gemist	kunnen	worden.	Een	
oplossing	hiervoor	zou	zijn	om	in	de	klas	video-	en	audio-opnames	te	maken,	zoals	
in	het	onderzoek	van	Pepler	en	Craig	(1995).	Helaas	was	dit	om	verschillende	rede-
nen	niet	haalbaar.	De	aanzienlijke	kosten	die	dit	soort	intensief	onderzoek	met	zich	
meebrengt,	 speelden	 een	 rol,	maar	 vooral	het	 feit	 dat	de	betreffende	 gedragingen	
zich	vaak	onverwacht	voordoen,	met	relatief	lage	frequentie	en	op	diverse	plaatsen	
kunnen	voorkomen,	maakt	het	gebruik	van	video-	en	audioapparatuur	minder	ge-
schikt.	Teneinde	het	proces	waarin	gedragingen	elkaar	opvolgden	in	kaart	te	kunnen	
brengen,	is	derhalve	gekozen	voor	het	direct	coderen	van	de	te	onderzoeken	gedra-
gingen	(proximale	observatiemethode).	Voor	het	volgen	van	de	onderzoekdeelnemers	
gedurende	 de	 observatieperiode	 biedt	 de	 proximale	 observatiemethode	 een	 goede	
oplossing,	tenminste	wanneer	het	targetgedrag	meteen	betrouwbaar	gecodeerd	kan	
worden.	Observeren	met	behulp	van	een	computer	kan	een	uitkomst	zijn,	mits	het	
observatieprogramma	aan	de	volgende	fundamentele	eisen	voldoet:
] Het	computerprogramma	moet	 alle	 relevante	gedragingen	kunnen	coderen,	 en
					dient	bijgevolg	voldoende	gedragscategorieën	te	bevatten.
]  Het	programma	moet	praktisch	uitvoerbaar	zijn	voor	een	getrainde	gebruiker.
] Wanneer	een	getrainde	gebruiker	het	programma	gebruikt,	moet	het	een	valide		
				en	betrouwbaar	beeld	opleveren	van	het	gedrag	dat	geobserveerd	is.

Ontwikkeling van het meetinstrument obob
In	dit	onderzoek	is	gebruik	gemaakt	van	de	observatietechniek	event sampling.	De	
vraagstelling	van	het	onderzoek	was	immers	gericht	op	de	relatie	tussen	enerzijds	één	
bepaalde	(antisociale)	gebeurtenis,	die	zich	voordoet	in	een	geheel	van	vele	gebeur-
tenissen,	 anderzijds	 de	 omgeving	waarin	dat	 gedrag	 zich	 voordoet.	De	 eventsam-
plingmethode	is	goed	bruikbaar	voor	het	observeren	van	gedragingen	die	betrekke-
lijk	weinig	voorkomen	(Bosch	et	al.,	1984).	Deze	observatiemethode	wordt	daarom	
hoofdzakelijk	gebruikt	wanneer	een	onderzoeker	geïnteresseerd	 is	 in	één	soort	ge-
beurtenis	(bijvoorbeeld	antisociaal	en	copinggedrag)	dat	zich	voordoet	in	een	geheel	
van	vele	gedragingen.

Er	zijn	 in	de	afgelopen	tijd	verschillende	computerprogramma’s	ontworpen	om	te	
observeren,	bijvoorbeeld	het	Eco-Behavioral	Assessment	Software	System	ontwikkelt	
door	Greenwood	en	collega’s	(zie	Volpe,	DiPerna,	Hintze	&	Shapiro,	2005).	Helaas

5.2.2
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brengen	deze	programma’s	vaak	hoge	kosten	met	zich	mee,	zijn	ze	soms	moeilijk	aan	
te	passen	aan	de	speciale	eisen	van	de	onderzoeker	en	zijn	ze	meestal	ontworpen	om	
video-	en	audio-opnames	te	analyseren.	Daarom	is	ten	behoeve	van	deze	observa-
tiestudie	in	Microsoft	Excel™	een	observatieprogramma	ontwikkeld:	Observing	By	
means	Of	Buttons	(obob)	(Renati,	Boelhouwer	&	Van	Geert,	2008).	In	vergelijking	
met	de	’ouderwetse’	manier	van	observeren	met	pen	en	papier	biedt	het	observeren
met	behulp	van	obob	verschillende	voordelen:	de	codering	gaat	sneller	en	dankzij	
de	computerklok	kan	ook	de	duur	van	de	gedragingen	automatisch	worden	bijge-
houden.	Het	obob-programma	zag	eruit	zoals	afgebeeld	in	figuur	5.2	en	nam	het	
gehele	beeldscherm	van	een	laptop	in	beslag.	Als	de	observator	een	bepaald	gedrag	
observeerde,	bijvoorbeeld	het	targetkind	pakte	iets	af	van	een	ander	kind,	dan	klikte	
de	observator	met	de	linker	muisknop	op	het	corresponderende	vak	(zie	cirkel	in	af-
beelding	5.2).	Als	gevolg	daarvan	werden	de	achterliggende	gegevens	‘antisociaal ge-
drag, materieel, afpakken, proefpersoon’	plus	het	tijdstip	en	de	duur	van	de	gedraging	
direct	 naar	 een	 databestand	 weggeschreven.	 Op	 deze	 manier	 kon	 een	 observator	
snel	achtereenvolgens	verschillende	soorten	gedragingen,	locaties	en	targetkinderen	
scoren.

Observing By means Of Buttons: OBOB

Ontwikkeling gedragscategorieën
Om	aan	de	eerste	eis	van	de	validiteit	in	de	casusmethodologie	te	voldoen,	namelijk
dat	het	“het obob-computerprogramma alle relevante gedragingen moet kunnen coderen”	
zijn	twee	stappen	te	onderscheiden	in	het	ontwikkelingsproces	van	gedragscatego-
rieën.	Als	startpunt	werden	de	oorspronkelijke	categorieën	van	algemene	vormen	van
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antisociaalgedrag	en	copinggedrag	uit	de	literatuur	genomen	(zie	o.a.	Causey	&	Du-
bow,	1992	en	Kristensen	&	Smith,	2003).	Deze,	op	literatuur	gebaseerde,	gedrags-
categorieën	zijn	naar	aanleiding	van	de	pilotstudie	zowel	uitgebreid	als	ingeperkt.	
	
De	 pilotstudie	 heeft	 geleid	 tot	 een	 uitbreiding	 van	 het	 aantal	 gedragscategorieën,	
aangezien	tijdens	de	observaties	bleek	dat	er	gedragsvormen	voorkwamen	in	de	klas	
die	niet	te	plaatsen	waren	in	de	oorspronkelijke	categorieën.	Bij	antisociaal	gedrag	
zijn	de	 categorieën	 ‘irriteren’	 en	 ‘non-verbaal’	 toegevoegd.	Onder	 ‘irriteren’	wordt	
het	herhaaldelijk	maken	van	geluiden	en	of	bewegingen	verstaan.	Eén	leerling	zat	
bijvoorbeeld	tijdens	een	klassikale	les	herhaaldelijk	in	het	oor	van	een	klasgenoot	kip-
pengeluiden	te	maken.	Onder	‘non-verbaal’	antisociaal	gedrag	worden	bewegingen	
als	de	middelvinger	opsteken,	tong	uitsteken	en	met	de	ogen	wegdraaien	en	zuchten	
bedoeld.	 Bij	 copinggedrag	 is	 de	 categorie	 ‘erom	 lachen’	 toegevoegd.	 Verder	 is	 de	
knop	‘leerkracht’	toegevoegd	om	interventie	van	de	leerkracht	te	kunnen	coderen.	
Tevens	is	de	mogelijkheid	toegevoegd	om	‘neutraal’	gedrag	te	kunnen	coderen	in	het	
programma,	als	het	kind	bijvoorbeeld	niet	heeft	gezien	dat	er	een	middelvinger	naar	
hem	opgestoken	werd.	Ten	slotte	is	er	een	‘stop’-knop	toegevoegd.	Met	behulp	van	
deze	knop	kan	een	reeks	gedragingen	worden	afgesloten,	bijvoorbeeld	wanneer	een	
kind	uit	een	interactiesituatie	wegloopt	of	deze	afbreekt	door	niet	meer	te	reageren.	
De	knop	‘neutraal’	dient	als	reactieknop	tussen	elkaar	snel	opvolgende	acties	in.	Op	
deze	manier	blijft	er	sprake	van	een	actie-reactie-koppeling.

Naast	 de	 uitbreiding	 van	 de	 gedragscategorieën	 werd	 tevens	 een	 aanzienlijk	 deel	
van	de	 in	de	 literatuur	voorkomende	copingstrategieën	weggelaten	 in	de	observa-
tiestudie.	Gedachten	en	gevoelens,	die	voorkomen	in	de	vragen	uit	de	Self	Report	
Coping	Measure	(SRCM;	Causey	&	Dubow,	1992)	zijn	niet	direct	observeerbaar	
(ziebijlage	7).	Denk	hierbij	bijvoorbeeld	aan	de	strategieën	‘Ik	probeer	het	allemaal	
te	vergeten’	en	‘Ik	probeer	te	begrijpen	waarom	mij	dit	is	gebeurd’.	Naast	deze	niet-
observeerbare	copingstrategieën	is	de	antisociale	gedragscategorie	‘seksueel’	gedrag,	
zoals	iemand	(ongewenst)	in	het	kruis	grijpen,	in	zijn	geheel	weggelaten.	Aangezien	
er	 in	de	 schoolsituatie	werd	geobserveerd	was	de	verwachting	dat	 seksueel	gedrag	
zich	niet	zou	voordoen.	Als	tijdens	de	observatie	dit	gedrag	zich	toch	zou	aandienen,	
kon	hierover	een	notitie	gemaakt	worden.	Voor	de	complete	lijst	van	te	observeren	
gedragingen,	wordt	verwezen	naar	tabel	5.1.	
	
In	veel	literatuur	wordt	externaliseren	als	antisociaal	gedrag	beschouwd.	Hierdoor	
kan	externaliserend	copinggedrag	van	een	kind	geregistreerd	worden	door	de	ge-
draging	te	coderen	als	zijnde	antisociaal	gedrag.	Omdat	in	dit	onderzoek	interac-
ties	worden	gezien	als	een	sluitend	systeem,	waarbij	een	actie	altijd	wordt	gevolgd	
door	een	reactie	(die	eventueel	uit	de	categorie	neutraal	of	stop	kan	bestaan),	moet	
een	 reactie	 in	 de	 vorm	 van	 antisociaal	 copinggedrag	 worden	 geïnterpreteerd	 als	
zijnde‘externaliserend	copinggedrag’.	Bijvoorbeeld,	een	kind	wordt	geslagen	en	re-
ageert	hierop	met	terug	te	slaan.	Tijdens	de	observatie	worden	beide	gedragingen	
gecodeerd	als	antisociaal	fysiek	gedrag.	De	tweede	klap	(reactie)	dient	tijdens	het
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interpreteren	van	de	interactie	te	worden	beschouwd	als	antisociaal	fysiek	copingge-
drag.

ObservatiegedragslijstTabel	5.1

Subverdeling
gedragingen
Zwaar
Licht
Dreigen
Gooien
Niet	spelen

Roddelen
Negeren
Wegsturen

Schelden
Vooor	schut	zetten

Uitlachen
Afpakken
Kapot	of	kwijt	maken

Recht	opeisen

Groepsdruk

Irriteren

Non-verbaal

Vertel	vriend

Hulp	vriend

Vertel	leerkracht

Hulp	leerkracht

Tegengaan

Goedmaken
Negeer
Alleen	weg

Huilen

Gedragingen

Fysiek

Sociaal

Verbaal

Materieel

Groepsdruk

Ander	gedrag

Sociale	steun

Zelfredzaamheid

Afstand	nemen
Internalisering

Huilen

Lachen
Leerkracht

Beschrijving van de gedragingen

Iemand	schoppen,	slaan	of	aanvallen
Iemand	duwen	of	een	tik	geven	
Dreigen	met	geweld	of	ander	bang	maken
Iets	gooien	naar	een	ander
Tegen	anderen	zeggen	dat	iemand	niet	
mee	mag	spelen
Over	een	ander	roddelen
Een	ander	negeren
Tegen	ander	zeggen	dat	iemand	weg	
moet	gaan
Iemand	uitschelden	op	beledigen
Iemand	voor	schut	zetten	of	in	
verlegenheid	brengen
Iemand	uitlachen
Spullen	van	iemand	afpakken
Spullen	van	een	ander	kapot	of	kwijt	
maken
Tegenover	ander	bepaalde	rechten	
opeisen
Van	ander	eisen	iets	te	doen	wat	hij/zij	
niet	wil	of	durft
Irriteren	door	het	maken	van	geluiden	
of	bewegingen
Nare	gebaren	maken	of	nare	gezichten	
trekken	naar	ander
Vertel	een	vriend	over	een	vervelende	
situatie
Vraag	hulp	aan	een	vriend	in	een	
vervelende	situatie
Vertel	de	leerkracht	over	een	
vervelende	situatie
Vraag	hulp	aan	de	leerkracht	in	een	
vervelende	situatie
De	vervelende	actie	tegengaan	door	er	
iets	van	te	zeggen
Iets	doen	om	het	goed	te	maken
De	hele	situatie	negeren
Alleen	weg	gaan	als	reactie	op	
antisociaal	gedrag	van	een	ander
Huilen	als	reactie	op	antisociaal	gedrag	
van	een	ander
Lachen	om	de	situatie
De	leeerkracht	grijpt	in

Antisociaal
gedrag

Copinggedrag

158



Praktische uitvoering programma
De	vier	deelnemers	van	de	pilotstudie	werden	gedurende	twee	weken	geobserveerd	
door	twee	getrainde	observatoren	(zie	voor	het	trainingsprogramma	de	volgende	pa-
ragraaf ).	Zowel	in	het	klaslokaal,	op	het	schoolplein	als	tijdens	de	gymles	werden	de	
gedragingen	gecodeerd	vanaf	een	positie	waarvandaan	alle	leerlingen	zo	goed	moge-
lijk	te	zien	waren.	
	
Bij	aanvang	van	een	observatieperiode	diende	de	observator	de	datum	en	het	begin-
tijdstip	van	de	observatie	in	te	vullen.	Daarna	gaf	het	obob-programma	de	melding	
om	de	plaats	voor	output	te	selecteren.	Na	deze	voorbereidingen	kon	de	observatie	
beginnen.	
	
Allereerst	dienden	de	observatoren	aan	te	geven	op	welke	locatie	geobserveerd	werd.	
Het	observeren	in	de	klas	werd	onderverdeeld	in	drie	verschillende	situaties.	Gedra-
gingen	werden	gecodeerd	als	‘KV’	wat	staat	voor	Klas	Vrij,	wanneer	de	kinderen	het	
lokaal	binnenkwamen	en	tussen	de	lessen	door.	Tijdens	een	frontale	les,	als	bijvoor-
beeld	de	leerkracht	voor	de	klas	iets	uitlegde,	voorlas	of	zogenaamde	‘beurten’	gaf	aan	
de	kinderen,	werd	de	situatie	gecodeerd	als	‘KL’,	wat	staat	voor	Klas	Les.	Als	laatste	
spreken	we	van	de	situatie	Klas	Zelfstandig	(KZ)	als	de	kinderen	zelfstandig	‘werkjes’	
mochten	doen	zoals	rekensommen	maken,	stillezen	en	tekenen.	Tijdens	de	gymles	
en	op	het	schoolplein	was	het	onmogelijk	dat	één	observator	meerdere	kinderen	te-
gelijkertijd	in	de	gaten	kon	houden;	kinderen	rennen	dan	voortdurend	heen	en	weer.
en	verdwijnen	snel	uit	het	gezichtsveld.	In	dit	soort	situaties	werd	elk	kind	om	de	vijf	
minuten	apart	geobserveerd.	Naast	de	verschillende	soorten	gedragingen	en	locaties	
kan	in	obob	tevens	worden	gescoord	wie	het	gedrag	vertoont:	het	targetkind	(P),	het	
targetkind	en	een	ander	(PA),	een	ander	(A)	en	meerdere	anderen	(AA).

Training observatoren
Alle	observatoren	(zowel	van	de	pilot-	als	van	de	hoofdstudie)	ondergingen	een	inten-
sieve	training	bestaande	uit	vier	bijeenkomsten.	Tijdens	de	eerste	bijeenkomst	werd	
het	 obob-programma	 stap	 voor	 stap	 uitgelegd.	 Elke	 knop	 met	 de	 daarbijhorende	
gedraging	werd	aan	de	hand	van	verschillende	voorbeelden	uit	de	praktijk	besproken.	
Aangezien	antisociale	gedragingen	elkaar	snel	kunnen	opvolgen,	dienden	de	obser-
vatoren	een	goed	overzicht	te	hebben	van	de	locatie	van	de	knoppen	in	het	obob-
programma.	De	tweede	bijeenkomst	was	een	trainingsbijeenkomst	waarin	de	obser-
vatoren,	na	een	week	thuis	zelf	met	het	programma	geoefend	te	hebben,	aan	de	hand	
van	video’s	verschillende	antisociale	episodes	observeerden	en	scoorden	met	behulp	
van	het	obob-programma.	De	derde	bijeenkomst	was	een	trainingsbijeenkomst	van	
een	dag	in	de	twee	onderzoeksklassen.	De	observatoren	liepen	een	dag	mee	met	ge-
trainde	observatoren.	In	de	vierde	bijeenkomst	observeerden	de	observatoren-in-trai-
ning	zelfstandig	en	werden	hierbij	gesuperviseerd	door	de	reeds	ervaren	observatoren.		

Voor	het	uitdrukken	van	de	 interbeoordelaarsbetrouwbaarheid	 is	gekozen	voor	de	
berekening	van	het	percentage	overeenstemming	tussen	twee	observatoren.	Het	per-
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centage	overeenstemming	bedroeg	73,1%	(p<	.001).	De	niet-overeenstemming werd	
meestal	veroorzaakt	door	het	aantal	snel	opvolgende	gelijksoortige	(re)acties	van	één	
proefpersoon	 binnen	 één	 episode.	 Daar	 waar	 bijvoorbeeld	 de	 ene	 observator	 drie	
agressieve	tikken	zag	die	het	targetkind	uitdeelde,	beoordeelde	de	ander	het	als	twee.	
Omdat	de	niet-overeenstemming	geen	betrekking	had	op	 fundamentele	beoorde-
lingsfouten	 tussen	 twee	 observatoren	 (bijvoorbeeld	dat	 de	 ene	 observator	 een	 be-
paalde	actie	ziet	als	fysiek	antisociaalgedrag,	terwijl	de	ander	het	gedrag	beoordeelt	
als	adaptief	copinggedrag	zoals	het	proberen	goed	te	maken),	kan	de	73,1%	overeen-
stemming	worden	gezien	als	voldoende	betrouwbaar.	

Verwerking observatiegevens: handelingspatronen
Om	inzicht	te	krijgen	in	de	verschillende	gedragsequenties	van	de	kinderen	werden	
de	geobserveerde	antisociale	gedragingen	weggeschreven	volgens	een	vast	patroon,	
waarbij	elke	interactie	bestond	uit	een	actie	(uitgevoerd	door	het	targetkind)	en	een	
reactie	(uitgevoerd	door	de	ander).	Wanneer	het	targetkind	niet	zelf	begon	met	de	
antisociale	 interactie,	werd	het	begingedrag	 (actie	1,	 zie	figuur	5.3)	 gecodeerd	 als	
‘neutraal’	gedrag.	Interacties	volgen	elkaar	op	tot	het	moment	dat	de	reeks	antisoci-
ale	gedragingen	stop	wordt	gezet.	Een	dergelijke	reeks	vormt	één	episode	(zie	figuur	
5.3).	Een	 episode	kan	bestaan	uit	 één	of	meerdere	 samenhangende	 interacties	 en	
wordt	afgesloten	met	een	duidelijke	‘stop’.

De algemene structuur van een handelingspatroon geïllustreerd aan de hand van een 
episode met twee interacties 

Handelingspatronen	zijn	gebaseerd	op	geaggregeerde	episodes.	Deze	 techniek	van	
handelingspatronen	beschrijven	komt	neer	op	een	combinatie	van	ethologische	ge-
dragsbeschrijvingen	(Blurton	Jones,	1976)	en	Markov-reeksen	(zie	bijvoorbeeld	Ben-
jamin,	1979).

Stel,	er	zijn	tijdens	een	schooldag	100	episodes	geobserveerd.	Om	te	beginnen	wor-
den	alle	geobserveerde	episodes	gebruikt	om	n-bij-n-tabellen	(transitiediagrammen)	
te	construeren.	Dit	gebeurt	als	volgt:	er	wordt	geteld	hoeveel	soorten	gedragingen	zo-
wel	het	targetkind	als	het	andere	kind	in	alle	episodes	laat	zien	(bijvoorbeeld	de	100	
geobserveerde	episodes	bestaan	 in	 totaal	uit	200	 interacties).	Veronderstel	dat	het	
targetkind	twee	typen	gedragingen	laat	zien	(bijvoorbeeld fysiek antisociaalgedrag	en	

5.2.4

Figuur	5.3
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gedrag
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gedrag
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verbaal antisociaalgedrag)	en	het	andere	kind	laat	drie	soorten	gedragingen	zien	(bij	
voorbeeld	internaliserend copinggedrag,	sociale steun zoeken	en	fysiek antisociaalgedrag).	
Dit	betekent	ten	eerste	dat	alle	acties	van	het	targetkind	die	gericht	zijn	op	het	an-
dere	kind	kunnen	worden	ondergebracht	in	een	2	(verticaal)	x	3	(horizontaal)-tabel	
(zie	figuur	5.4).	Ten	tweede	betekent	dit	dat	een	vergelijkbaar	transitiediagram	kan	
worden	geconstrueerd	vanuit	de	acties	van	het	andere	kind.	Elke	handeling	van	het	
andere	kind	gericht	op	het	targetkind	kan	worden	ondergebracht	in	een	3	(verticaal)	
x	2	(horizontaal)-tabel	(zie	figuur	5.5).	Naast	de	geobserveerde	gedragingen	wordt	
altijd	een	extra	gedrag	toegevoegd:	de	stop.	Deze	‘non-gedraging’	geeft	het	einde	van	
de	episode	aan.	Dit	leidt	tot	een	3	x	4	en	4	x	3	tabel.	

n-bij-n tabel interacties Targetkind versus Ander kind 

n-bij-n tabel interacties Ander kind versus Targetkind

Elke	cel	in	de	tabel	correspondeert	met	een	bepaald	type	interactie.	In	die	cel	wordt	
de	 frequentie	geplaatst	waarmee	dit	 type	 interactie	voorkomt.	Zie	bijvoorbeeld	fi-
guur	5.4:	in	de	100	keer	dat	het	targetkind	fysiek	antisociaal	gedrag	vertoont,	rea-
geert	het	andere	kind	in	de	helft	van	het	aantal	gevallen	met	fysiek	antisociaalgedrag.	
In	 de	 andere	 keren	 gebruikt	 het	 andere	 kind	 de	 internaliserende	 copingstrategie.	
Bovenstaande	 twee	 transitiediagrammen	kunnen	worden	omgezet	naar	proportie-
matrixen	waarin	het	interactiepercentage	per	cel	wordt	weergegeven.	Met	behulp	van	
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deze	proportietabellen	van	acties,	reacties	en	interacties	kan	een	handelingspatroon	
worden	geconstrueerd	zoals	weergegeven	in	figuur	5.624.	

Voorbeeld handelingspatroon gereconstrueerd uit transitiematrixen in figuur 5.4 en figuur 
5.5.

Handelingspatronen	bieden	op	een	overzichtelijke	manier	inzicht	in	de	gedragsse-
quenties.	Elke	geobserveerde	episode	is	terug	te	brengen	tot	een	pad	in	het	hande-
lingspatroon.	Welke	reactie	volgt	op	welke	actie?	Welke	gedraging	stopt	een	antiso-
ciale	interactie	en	welke	gedraging	niet?	
	
In	het	handelingspatroon	(zie	figuur	5.6)	begint	het	targetkind	in	50%	van	al	de	an-
tisociale	interacties	die	het	kind	zelf	initieert	met	fysiek	gedrag	en	in	de	overige	50%	
met	verbaal	antisociaal	gedrag.	Vervolgens	moeten	de	reacties	op	deze	twee	gedragin-
gen	worden	bekeken.	Reageert	de	ander	met	fysiek	gedrag,	dan	ziet	men	twee	cycli	
ontstaan:	 één	 cyclus	waarbij	 beide	 kinderen	 fysiek	 gedrag	 vertonen	 en	 één	 cyclus	
waarbij	verbaal	en	fysiek	antisociaal	gedrag	de	basis	vormen.	De	cycli	worden	in	het	
handelingspatroon	aangeduid	met	een	stippellijn.	De	procedure	van	het	vaststellen	
van	volgordes	van	acties	en	reacties	wordt	herhaald	voor	alle	interacties	die	in	de	100	
episodes	voorkomen.	Het	resultaat	hiervan	is	een	handelingspatroon	zoals	weerge-
geven	in	figuur	5.6.	Elke	episode	uit	de	geobserveerde	reeks	van	100	episodes	kan	
worden	herleid	tot	één	specifiek	pad	(van	begin	tot stop)	door	het	handelingspatroon	
heen.	Een	voorbeeld	van	een	dergelijk	pad	is	weergegeven	in	de	vorm	van	verdikte	
lijnen:	het	targetkind	voert	een	fysiek	antisociale	actie	uit,	waarna	het	andere	kind	
reageert	met	internaliserend	copinggedrag.	Wanneer	het	andere	kind	met	internalise-
rend	copinggedrag	reageert,	stopt	in	100%	van	alle	interactie	de	episode.

Conclusie pilotstudie
De	pilotstudie	heeft	een	computerprogramma,	obob,	opgeleverd	dat	goed	voldoet	aan	
de	drie	hiervoor	gestelde	eisen	(5.2.2).	Het	programma	bevat	voldoende	gedragscate-

Wanneer	de	 lezer	het	handelingspatroon	zelf	wil	 reconstrueren,	dient	de	 lezer	om	technische	 re-
denen	de	begingedragingen	van	het	 targetkind	te	 selecteren	a.d.h.v.	de	 stop-gedragingen	van	het	
andere	kind.	

24|

Figuur	5.6
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gorieën	om	alle	relevante	gedragingen	-	antisociale	interacties	en	copinggedragingen	
-	te	kunnen	observeren	en	coderen.	Door	de	duidelijke	structuur	is	het	programma
praktisch	 goed	 uitvoerbaar	 voor	 een	 getrainde	 gebruiker.	 De	 interbeoordelaarsbe-
trouwbaarheid	is	voldoende	hoog	om	een	betrouwbaar	beeld	van	het	geobserveerde	
gedrag	te	verkrijgen	wanneer	het	door	een	getrainde	observator	wordt	gebruikt.
	
In	de	pilotstudie	 is	 daarnaast	 een	 format	 van	 gestructureerde	handelingspatronen	
ontwikkeld,	met	behulp	waarvan	een	beschrijving	gegeven	kan	worden	van	de	ge-
dragssequenties	in	geobserveerde	antisociale	interacties.

Hoofdstudie: werkt wibo?
In	de	hoofdstudie	zijn	drie	hoofdvragen	onderzocht.	De	eerste	twee	zijn	kwantitatief	
van	aard,	gericht	op	de	vraag	of	de	wibo-klas	zich	na	het	wibo-lesprogramma	weer-
baarder	opstelt	dan	de	controleklas:
]  (1)	Neemt	in	de	wibo-klas	het	aantal	antisociale	episodes	meer	af	na	het	volgen
											van	het	wibo-lesprogramma	dan	in	de	controlegroep?
]  (2)	Reageert	de	wibo-groep	na	het	krijgen	van	het	wibo-lesprogramma	op	een
											meer	adaptieve	manier	op	antisociaal	gedrag	dan	de	controlegroep?
Verwacht	werd	dat	het	aantal	antisociale	situaties	bij	de	wibo-klas	meer	zou	afnemen	
dan	bij	de	controleklas.	Daarnaast	impliceert	een	effect	van	het	wibo-lesprogramma	
dat	wanneer	er	een	antisociale	situatie	plaatsvond	een	kind	uit	de	wibo-klas	op	een	
meer	adaptieve	manier	zou	reageren.	

Het	derde	doel	van	de	observatiestudie	was	om	het	weerbare	gedrag	van	kinderen	
op	handelingsniveau	in	hun	natuurlijke	situatie	in	kaart	te	brengen.	Bij	deze	laatste	
vraag	lag	de	nadruk	op	een	beschrijving	van	antisociaal	gedrag	en	copinggedragingen	
in	de	schoolsituatie.
]  (3)	Wat	is	de	algemene	structuur	van	handelingspatronen	van	antisociale	inter-
											acties	en	vertonen	kinderen	adaptieve	reacties	op	stressvolle	antisociale	inter-
											acties?

Scholen en deelnemers observatiestudie
Observatieonderzoek	is,	zoals	eerder	gesteld,	zeer	arbeidsintensief.	Daarom	was	het	
observeren	van	twee	klassen,	en	binnen	de	twee	klassen	een	beperkt	aantal	van	zes	
target	 kinderen,	 het	maximaal	 haalbare	 voor	de	wibo-evaluatie.	Bij	 de	 keuze	 van	
de	klassen	en	kinderen	is	geprobeerd	aan	de	eerder	genoemde	voorwaarden	van	de	
casusmethodologie	 te	 voldoen.	De	wibo-klas	diende	 een	 typische,	dat	wil	 zeggen	
exemplarische,	 wibo-klas	 te	 zijn.	 Hetzelfde	 gold	 voor	 de	 controleklas;	 die	 moest	
exemplarisch	zijn	voor	de	controleklassen.	

Van	de	20	deelnemende	wibo-groepen	werden	de	scholen	uit	de	provincie	Gronin-
gen	benaderd	met	de	vraag	om	naast	de	vragenlijst-	en	dagboekstudie	tevens	te	willen	
deelnemen	aan	de	observatiestudie.	Nadat	één	wibo-klas	(groep	7)	uit	de	provincie	
Groningen	had	toegezegd,	is	er	een	controleklas	(groep	7)	in	dezelfde	regio	gewor-

5.3	

5.3.1
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ven.	Beide	klassen	konden	worden	beschouwd	als	exemplarische	casussen,	aangezien	
ten	eerste	het	doorsnee	klassen	betrof	zonder	uitzonderlijke	kenmerken.	Ten	tweede,	
bleek	(achteraf )	zowel	uit	de	vragenlijst-	als	de	dagboekstudie,	dat	de	wibo-klas	de	
verwachte	positieve	wibo-effecten	liet	zien,	in	tegenstelling	tot	de	controleklas	die	
geen	verbetering	liet	zien	(zie	tabel	5.2).

Resultaten wibo- en controleklas vragenlijststudie en dagboekstudie

De	 wibo-klas	 (openbare	 basisschool)	 kreeg	 het	 wibo-lesprogramma	 aangebo-
den	door	 ervaren	preventiewerkers.	Op	deze	 school	namen	elk	 jaar	de	groepen	7	
deel	aan	wibo-lesprogramma.	De	school	voldeed	aan	de	door	het	wibo-program-
ma	 gestelde	 voorwaarden.	 De	 controleschool	 betrof	 een	 christelijke	 plattelands-
school	 gelegen	 in	het	 aangrenzende	dorp	 van	de	wibo-school.	De	 controleschool	
had	 nog	 nooit	 gebruik	 gemaakt	 van	 het	 wibo-lesprogramma.	 Beide	 klassen,	 zo-
wel	 de	 wibo-	 als	 de	 controleklas,	 waren	 zogenaamde	 gemengde	 klassen,	 waar-
bij	 aan	 het	 begin	 van	 het	 schooljaar	 groep	 7	 werd	 samengevoegd	 met	 groep	 8.	

Binnen	de	twee	klassen	moesten	de	geselecteerde	targetkinderen	eveneens	exempla-
risch	zijn.	Dit	betekende	dat	de	targetkinderen	‘typisch’	behoorden	te	zijn	wat	betreft	
het	geobserveerde	gedrag.	In	het	geval	van	weerbaarheid	dienden	de	targetkinderen	
niet	extreem	actief,	noch	extreem	passief	te	zijn	wat	betreft	het	vertonen	van	antiso-
ciale interacties	en	copinggedrag.	Daarnaast	waren	de	twaalf	kinderen	geen	van	allen	
slachtoffer	van	bijvoorbeeld	herhaaldelijke	pesterijen	of	vervulden	zij	zelf	de	rol	van	
pester.	Met	andere	woorden:	de	targetkinderen	waren	representatief	voor	de	‘mid-
denmoot’.	In	tabel	5.3	zijn	de	gegevens	van	de	deelnemers	in	een	overzicht	geplaatst.

Om	 te	 vermijden	 dat	 de	 kinderen	 zich	 anders	 zouden	 gedragen	 dan	 gewoonlijk,	
omdat	ze	geobserveerd	werden,	waren	de	geselecteerde	kinderen	niet	op	de	hoogte	
gesteld	van	het	feit	dat	er	specifiek	op	hen	werd	gelet.	De	kinderen	was	verteld	dat	
iedereen	in	de	klas	werd	geobserveerd.	Aangezien	antisociaal	gedrag	vaak	bestaat	uit	
een	interactie	tussen	twee	of	meerdere	personen	was	dat	in	wezen	ook	waar.	Echter,	
enkel	het	gedrag	waarbij	 één	van	de	 targetkinderen	betrokken	was,	werd	door	de	

Tabel	5.2

Voormeting 

0.72
0.73

0.68
0.78

0.11
0.05

wibo-klas
controleklas

wibo-klas

controleklas	

wibo-klas
controleklas

Oordeel	leerkracht
Sociaal-emotionele	
competentie
Oordeel	leerkracht
Fysiek	veilige	
situatie
Dagboeken:	
Afname	antisociale	
stressvolle	situaties

p-waarde
tussen wibo-klas
en controleklas

p<.0001

p=.012	

p<.0001

Nameting

0.80
0.69

0.76
0.76

0.00
0.14

p-waarde
binnen klas

p<.0001
p=.0001

p=.058
p=.032

p=.0073
p=.0533
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observatoren	vastgelegd	(dat	betreft	het	gedrag	van	het	targetkind	en	alle	acties	en	
reacties	van	de	bij	deze	gedragssequentie	betrokken	overige	kinderen).	

Geslacht- en leeftijdgegevens onderzoeksdeelnemers observatiestudie

Opzet en procedure observatiestudie
Ook	in	de	opzet	en	de	procedure	van	de	observatiestudie	is	geprobeerd	zoveel	mo-
gelijk	 te	 voldoen	 aan	 de	 eisen	 voor	 de	 casusmethodologie.	 De	 observatiestudie	 is	
uitgevoerd	op	school.	De	redenen	voor	de	beslissing	om	in	de	schoolsituatie	te	ob-
serveren	 zijn	 tweeledig.	 Aan	 de	 ene	 kant	 is	 het	 wibo-lesprogramma	 een	 schoolse	
activiteit	 waarin	 de	 leerkracht	 een	 belangrijke	 rol	 speelt:	 de	 groepsleerkracht	 ver-
zorgt	 de	 klassikale	 wibo-lessen,	 zodat	 het	 project	 goed	 geïntegreerd	 wordt	 in	 het	
schoolprogramma.	 Als	 er	 gedragsveranderingen	 plaatsvinden,	 wordt	 verwacht	 dat	
deze	 het	 eerst	 tot	 uiting	 komen	 in	 dezelfde	 context	 als	 waarin	 de	 cursus	 is	 aan-
geboden.	 Aan	 de	 anderekant	 is	 de	 schoolsituatie	 een	 gestructureerde	 omgeving	
waar	 de	 beweegruimte	 van	 kinderen	 relatief	 gezien	 beperkt	 is	 (Nock	 &	 Kurtz,	
2005).	 Daardoor	 zijn	 kinderen	 op	 school	 tamelijk	 gemakkelijk	 te	 observeren,	
maar	 zijn	 de	 gedragingen	 desalniettemin	 representatief	 voor	 het	 dagelijkse	 leven.	

Anders	dan	bij	de	vragenlijststudie	en	dagboekstudie	is	in	de	observatiestudie	eenzelf-
de	aantal	meetmomenten	genomen	(en	daarmee	hetzelfde	aantal	observatie-uren),	
voor	zowel	de	wibo-	als	de	controlegroep	(zie	figuur	5.7).	Bij	het	vaststellen	van	het	
aantal	uren	observatie,	is	geprobeerd	om	aan	de	eis	van	compleetheid	voor	casuson-
derzoek	te	voldoen	voor	de	essentiële	targetgedragingen.	Dit	is	gerealiseerd	door	een	
groot	aantal	uren	 te	observeren;	verspreid	over	een	periode	van	één	 schooljaar,	 in	
totaal	80	uur	(40	uur	in	de	wibo-klas	en	40	uur	in	de	controleklas).	Verder	is	in	de	
observatiestudie	ook	rekening	gehouden	met	de	eis	van	de	alternatieve	perspectie-
ven.	Voor	de	geformuleerde	verwachtingen	van	de	hoofdstudie	luidde	de	alternatieve	
hypothese	dat	er	geen	verschil	zou	zijn	in	gedrag	tussen	de	wibo-	en	de	controleklas.	
De	uit	de	toetsing	voortkomende	conclusies	van	de	observatiestudie	berusten	niet	op	
toevallig	anekdotische	ervaringen	maar	zijn	gebaseerd	op	het	herhaaldelijk	systema-
tisch	observeren	en	registreren	van	alle	relevante	gedragingen.	

Leeftijd
(in	jaren	en	maanden)
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Onderzoeksdesign observatiestudie

Een	meetmoment	 vond	 altijd	plaats	 op	vrijdag.	Omdat	de	 lesprogramma´s	 in	de	
ochtend	 langer	 waren	 en	 inhoudelijk	 verschilden	 van	 het	 middagprogramma	 (zie	
tabel	5.4),	is	afwisselend	de	ene	week	op	de	ene	school	in	de	ochtend	geobserveerd	
en	in	de	middag	op	de	andere,	en	de	andere	week	andersom.	De	observatieduur	van	
80	uur	was	verspreid	over	16	dagen:	acht	dagen	voormeting,	met	20	uur	observa-
tie	in	zowel	wibo-	als	controleklas,	en	acht	dagen	voor	tussenmeting	en	nameting	
samen;	eveneens	20	uur	in	elke	klas.	Door	de	samenvoeging	van	de	observaties	van	
de	 tussen-	 en	 nameting	 werd	 het	 aantal	 observatie	 uren	 van	 de	 (samengevoegde)	
nametinggelijk	gesteld	aan	de	voormeting.	Bij	deze	samenvoeging	is	gecontroleerd	of	
er	geen	(te)	groot	verschil	was	in	het	aantal	antisociale	interacties	van	de	tussen-	en	
nameting.	Dit	was	niet	het	geval.	Daarnaast	is	gecontroleerd	of	de	inhoud	van	de	
antisociale	interacties	niet	te	veel	van	elkaar	verschilden.	Ook	dit	bleek	niet	het	geval	
te	zijn.
	
Overzicht lesprogramma

De	observaties	zijn	uitgevoerd	door	vier	getrainde	observatoren.	Per	meting	waren	
twee	observatoren	in	de	klas	aanwezig	(met	uitzondering	van	de	‘inwerkingsperiode’	
(derde	en	vierde	bijeenkomst	van	de	training	observatoren;	sectie	5.2.3)	van	de	‘trai-

Figuur		5.7
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ningsperiode’).	Iedere	observator	observeerde	maximaal	drie	targetkinderen	tegelijk.	
De	observatoren	namen	achterin	het	klaslokaal	plaats.	Op	het	schoolplein	en	in	de	
gymzaal	werd	ieder	kind	afwisselend	vijf	minuten	geobserveerd.	De	antisociale	ge-
dragingen	tussen	de	targetkinderen	en	klasgenoten	zijn	vastgelegd	en	gecodeerd	met	
behulp	van	het	obob-programma.

Statistisch ontwerp en analyse
Voor	de	verwerking	van	de	gegevens	 zijn	de	 subcategorieën	 (zie	 tabel	5.1)	buiten	
beschouwing	gelaten,	omdat	mogelijke	effecten	goed	op	basis	van	de	overkoepelende	
gedragingen	konden	worden	vastgesteld.	Voor	de	hoofdstudie	er	 is	 enkel	gekeken	
naar	de	overkoepelende	gedragingen	(tabel	5.5).

Overkoepelende gedragingen

Voor	de	data-analyse	zijn	de	episodes	van	de	zes	targetkinderen	die	het	wibo-lespro-
gramma	hadden	gevolgd,	bij	elkaar	genomen.	Dit	is	tevens	gedaan	voor	episodes	van	
de	controleklas.	Aangezien	het	hier	representatieve	casussen	(targetkinderen)	betreft,	
is	 het	 bijeenbrengen	 van	 de	 antisociale	 episodes	 van	 verschillende	 targetkinderen	
gerechtvaardigd	(Flyvbjerg,	2006).	

Vraag 1: Afname antisociale episodes?
De	eerste	hoofdvraag	luidde:	Neemt	in	de	klas	het	aantal	antisociale	episodes	af	na	
het	 volgen	 van	 het	 wibo-lesprogramma?	 Oftewel:	 is	 het	 verschil	 tussen	 voor-	 en	
nameting	in	de	gewenste	richting,	en	is	dit	verschil	tussen	voor-	en	nameting	in	de	
wibo-klas	groter	dan	in	de	controleklas?	

De	gebruikte	 informatie	was	uitsluitend	gebaseerd	op	 frequentie	van	de	episodes.	
Voor	de	beantwoording	van	de	hoofdvraag	is	een	random	permutatietoets	gebruikt.	
Bij	de	 random	permutatietoets	werden	op	basis	van	de	nulhypothese	de	data	van	
de	twee	verschillende	groepen	bij	elkaar	gebracht,	zodat	er	één	groep	ontstond.	Uit

5.3.3

Tabel	5.5

Afkorting gedraging
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Antisociaal	gedrag

Copinggedrag

Rest
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deze	 samengestelde	groep	werden	de	episodes	dooreengeschud	en	naar	 evenredig-
heid	op	toevalsbasis	herverdeeld	over	twee	groepen	(gerandomiseerde	permutatie).	
Vervolgens	werd	bepaald	hoe	vaak	de	 toevalsprocedure	 een	verschil	opleverde	dat	
even	groot	of	groter	was	dan	het	geobserveerde	resultaat	(zie	voor	beknopte	uitleg	
Monte	Carlo-methode	paragraaf	4.4.1).	De	berekening	werd	gedaan	op	basis	van	de	
episodes.	Dit	betekende	dat	wanneer	er	in	de	oorspronkelijke	groep	een	x	aantal	epi-
sodes	zat,	dit	aantal	na	hergroepering	van	de	data	werd	aangehouden.	De	interacties	
die	samen	één	episode	vormden,	werden	tijdens	de	randomisatie	procedure	bijeen-
gehouden.	In	figuur	5.8	worden	bijvoorbeeld	drie	episodes	uit	de	voormeting	van	de	
wibo-klas	weergegeven.	Deze	drie	episodes	behouden	in	de	toetsingsprocedures	hun	
oorspronkelijke	structuur	wat	betreft	gedragssequenties.		

De structuur van drie willekeurige episodes uit de wibo-voormeting

Vraag 2: Adaptiever reageren?
Om	de	tweede	vraag,	die	betreffende	de	adaptieve	copingstrategieën,	te	beantwoor-
den	is	er	op	drie	verschillende	manieren	gekeken	naar	de	observatie-episodes.

Figuur	5.8
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Allereerst	is	de	lengte	van	de	episodes	onderzocht	(met	lengte	wordt	het	aantal	an-
tisociale	interacties	per	episode	bedoeld).	Immers,	een	positief	effect	van	het	wibo-
lesprogramma	impliceert	dat	wanneer	er	een	antisociale	situatie	plaatsvindt,	een	kind	
dat	het	wibo-lesprogramma	heeft	gevolgd,	deze	interactie	sneller	kan	laten	stoppen	
door	adaptief	copinggedrag	te	vertonen.	Verwacht	werd	dat	de	lengtes	van	de	episo-
des	korter	zouden	worden	na	het	volgen	van	het	wibo-programma.

Daarnaast	is	gekeken	naar	de	verhoudingen	(proportie)	tussen	de	antisociale	en	co-
pinggedragingen	per	 episode,	per	klas	 voor	 één	bepaalde	periode.	Bij	 een	positief	
effect	verwachten	we	in	de	wibo-klas	minder	copingstrategieën	per	episode	dan	in	de	
controleklas.	Wanneer	een	kind	weerbaar	is,	‘luistert’	het	kind	beter	naar	copingge-
dragingen	en	zijn	er	minder	copinggedragingen	nodig	om	een	antisociale	interactie	
te	stoppen25.	
	
Als	laatste	is	gekeken	naar	het	aantal	daadwerkelijk	adaptieve copinggedragingen.	Om	
een	gedraging	als	adaptief	copinggedrag	te	kunnen	kwalificeren	diende	de	gedraging	
te	worden	bekeken	in	de	context	van	het	interactieproces.	Adaptief	copinggedrag-
behoorde	namelijk	aan	drie	eisen	te	voldoen:	(1)	de	gedraging	diende	aangepast	te	
zijn	aan	de	situatie,	(2)	daarbij	moest	het	gedrag	effectief	zijn	en	als	laatste	(3)	werd	
copinggedrag	enkel	als	adaptief	bestempeld	wanneer	het	copinggedrag	niet	werd	uit-
gevoerd	door	de	initiator	van	de	antisociale	situatie.	Zie	hoofdstuk	2	paragraaf	2.1.3.	
voor	een	uitgebreide	uitleg	van	het	begrip	adaptief	copinggedrag.	Verwacht	werd	dat	
na	het	volgen	van	het	wibo-lesprogramma	de	kinderen	meer	adaptief	copinggedrag	
zouden	vertonen	in	vergelijking	met	de	controlegroep.		

Om	de	vragen	wat	betreft	de	lengte,	proportie	en	adaptieve	copinggedragingen	van
de	antisociale	episodes	te	kunnen	beantwoorden,	werd	hoofdvraag	2	in	drie	delen	
gesplitst:
]  Hoofdvraag	2.1:	Wordt	de	lengte	van	de	episodes	korter	na	het	volgen	van	het
					wibo-programma	in	vergelijking	met	de	controleklas?
]  Hoofdvraag	2.2:	neemt	het	gemiddelde	aantal	copinggedragingen	per	episode	af,
					na	het	volgen	van	het	wibo-programma	in	vergelijking	met	de	controleklas?
]  Hoofdvraag	2.3:	neemt	het	aantal	adaptieve	copingstrategieën	toe	na	het	volgen
					van	het	wibo-programma	in	vergelijking	met	de	controleklas?

De	verwachting	wat	betreft	de	vermindering	van	copinggedag	komt	voort	uit	het	feit	dat	het	wibo-
lesprogramma	een	klassikaal	weerbaarheidprogramma	is	en	dat	de	observatiestudie	is	uitgevoerd	in	
een	schoolsituatie.	Wanneer	de	observatiestudie	had	plaatsgevonden	in	een	andere	situatie	(thuis-
situatie	of	buiten	op	straat)	dan	zou	het	tegenovergestelde	worden	verwacht,	namelijk	dat	de	pro-
portie	copingstrategieën	zou	toenemen.	Immers,	het	andere	kind	zou	niet	op	de	hoogte	zijn	van	
bijvoorbeeld	de	vier	wibo-stappen	(zie	wibo-leerdoelen	hoofdstuk	2).	Bijvoorbeeld:	als	een	wibo-
kind	een	interactie	aangaat	met	een	kind	dat	geen	ervaring	heeft	met	wibo,	dan	kan	van	dat	laatste	
kind	niet	worden	verwacht	dat	het	enige	kennis	heeft	van	de	wibo-stappen,	met	andere	woorden,	
er	 kan	 niet	 worden	 verwacht	 dat	 het	 zal	 handelen	 conform	 de	 tijdens	 het	 wibo-lesprogramma	
aangeleerde	gedragingen
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Bij	de	laatste	deelvraag	wordt	het	dynamisch	karakter	van	de	antisociale	interacties	
meegenomen	in	het	beoordelingsproces	van	adaptief	copinggedrag:	hoe	volgen	anti-
sociaal	gedrag	en	copinggedrag	elkaar	op	in	het	interactieproces?

Vraag 3: Handelingspatronen?
Bij	de	derde	vraag	lag	de	nadruk	op	een	kwalitatieve	beschrijving	van	antisociaal	ge-
drag	en	copinggedragingen	in	de	schoolsituatie.	Het	doel	van	deze	vraag	is	na	te	gaan	
of	de	adviezen	die	het	wibo-programma	geeft	ten	aanzien	van	effectief	coping	gedrag	
ook	in	werkelijkheid	effectief	zijn,	en	of	ze	ook	in	het	werkelijke	gedrag	voorkomen.	
Deze	vraag	staat	los	van	de	effectvraag,	namelijk	of	wibo	er	in	geslaagd	is	meer	ef-
fectief	copinggedrag	tot	stand	te	brengen.
	
Met	behulp	van	handelingspatronen	kan	op	een	overzichtelijke	manier	inzicht	ver-
kregen	worden	in	de	gedragssequenties.	Zie	voor	de	constructie	van	een	eenvoudig	
fictief	handelingspatroon	paragraaf	5.2.4.	

Uitkomsten observatiestudie
Resultaat hoofdvraag 1: Afname antisociale episodes?
In	de	wibo-klas	was	er	sprake	van	een	verschil	in	antisociale	episodes	tussen	voor-	
en	nameting	in	de	gewenste	richting	(p<.0001)	(zie	tabel	5.6).	Echter,	dit	verschil	
tussen	 voor-	 en	 nameting	 in	 de	 wibo-klas	 is	 kleiner	 dan	 het	 verschil	 in	 voor-	 en	
nameting	 in	 de	 controleklas	 (p=.004).	 Dit	 wil	 zeggen	 dat,	 in	 tegenstelling	 tot	 de	
verwachting,	 de	 proportie	 antisociale	 episodes	 van	 de	 nameting	 ten	 opzichte	 van	
de	voormeting	in	de	controleklas	gedurende	het	schooljaar	significant	meer	afnam	
dan	 in	de	wibo-klas.	 Samengevat,	 in	beide	 klassen	 is	 er	 sprake	 van	 een	 sterke	 af-
name	in	de	antisociale	episodes	gedurende	de	loop	van	het	schooljaar.	De	verwach-
ting	dat	de	afname	in	de	wibo-klas	groter	zou	zijn	dan	in	de	controleklas	werd	niet	
ondersteund.

Ruwe observatiedata aantal antisociale episodes

Resultaat hoofdvraag 2: Adaptiever reageren?
In	tabel	5.7	zijn	de	ruwe	data	van	het	copinggedrag	(wat	betreft	lengte,	proportie	
en	daadwerkelijke	adaptieve	copingstrategieeën)	weergegeven.	 In	 tabel	5.7	 zijn	de	
p-waarden	vermeld.	Opgemerkt	moet	worden	dat	enkel	wanneer	de	geobserveerde	
resultaten	in	de	verwachte	richting	waren	(resultaten	voor	lengte	en	proportie),	ge-
toetst	is	of	het	gevonden	resultaat	statistisch	gezien	significant	was.	

Verwacht	werd	dat	de	episodes	korter	zouden	worden	na	het	volgen	van	het	wibo-
programma.	Deze	verwachting	werd	niet	bevestigd.	Het	wibo-lesprogramma	 lijkt

Tabel	5.6

5.3.4

Aantal	episodes

Voormeting 

151
207

wibo-klas
controleklas

p-waarde

p=.004

Nameting

67
63
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geen	invloed	te	hebben	op	het	sneller	kunnen	laten	stoppen	van	een	antisociale	in-
teractie.

Ruwe observatiedata: lengte interacties, gemiddeld aantal copingstrategieeën en adap-
tieve copinggedragingen

Voor	wat	betreft	het	percentage	copinggedragingen	per	episode,	per	klas	voor	één	
bepaalde	periode,	is	daarentegen	wel	een	wibo-effect	gevonden.	Het	percentage	co-
pinggedrag	werd	per	episode	significant	kleiner	in	de	wibo-klas	na	het	volgen	van	het	
wibo-lesprogramma	dan	in	de	controleklas	(p=.011).	Een	kind	in	de	wibo-klas	lijkt	
minder	coping	nodig	te	hebben	om	een	antisociale	gedraging	te	kunnen	stoppen.	
	
Echter,	het	geobserveerde	percentage	adaptieve	copingstrategieën	(copingstrategieën	
die	 zowel	aangepast	of	acceptabel	 voor	een	bepaalde	 situatie	 zijn	als	 effectief)	 in	de	
wibo-klas	nam,	in	tegenstelling	tot	de	verwachting,	af	in	plaats	van	toe.	Aangepaste	
copinggedragingen	bleken	niet	 vanzelfsprekend	 te	 leiden	 tot	het	 stoppen	van	 een	
antisociale	 	 episode.	 Het	 eerder	 vastgestelde	 positieve	 wibo-effect	 betreffende	 het	
percentage	copinggedragingen	per	episode	(tweede	deelvraag)	werd	dus	tenietgedaan	
wanneer	het	dynamische	karakter,	de	opeenvolging	van	gedragingen,	van	de	antiso-
ciale	interacties	werd	meegenomen	in	het	beoordelingsproces	van	adaptief	coping-
gedrag	(de	laatste	deelvraag).	

Resultaat hoofdvraag 3: Handelingspatronen
Het	derde	doel	van	de	observatiestudie	was	om	het	weerbare	gedrag	van	kinderen	
op	handelingsniveau	in	hun	natuurlijke	situatie	in	kaart	te	brengen	door	middel	van	
handelingspatronen.	Het	doel	hiervan	was	om	de	adviezen	die	het	wibo-programma	
geeft	 ten	aanzien	van	effectief	 copinggedrag	 te	 valideren.	Deze	vraag	 staat	 los	 van	
de	vraag	naar	het	effect	van	het	wibo-lesprogramma.	Om	een	beeld	te	krijgen	van	
antisociaal	gedrag	en	copinggedragingen	in	de	schoolsituatie	zijnde	antisociale	inter-
acties	van	de	targetkinderen	in	zowel	de	wibo-klas	als	in	de	controleklas	bij	elkaar	
genomen.	Om	te	kijken	of	de	aard	van	de	gedragssequenties	verandering	ondergaat	
gedurende	het	schooljaar,	zijn	voor	de	voor-	en	nameting	aparte	overzichten	van	han-
delingspatronen	gemaakt.	Per	handelingspatroon	(vier	in	totaal;	twee	voor	de	wibo-
klas	en	twee	voor	de	controleklas)	worden	in	het	kort	de	meest	in	het	oog	springende	
interacties	behandeld.	Dat	de	handelingspatronen	van	de	wibo-	en	controleklas	apart	
zijn	genomen,	heeft	te	maken	met	het	grote	verschil	in	aantal	episodes	per	klas.

Tabel	5.7

Lengte:	gemiddeld	aantal	interacties	
per	episode
Copinggedrag:	gemiddeld	aantal	
copingstrategieën	per	episode
Adaptieve	copinggedragingen:	
percentage	copinggedrag	om	episode	
te	stoppen

Voormeting 

2.19
1.77
2.46
1.90
68%
65%

wibo-klas
controleklas
wibo-klas
controleklas
wibo-klas
controleklas

p-waarde

          p=.18

          p=.011

										nvt

Nameting

2.03
1.84
1.79
1.84
60%
65%
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Aangezien	handelingspatronen	zich	in	de	eerste	instantie	soms	moeilijk	laten	‘lezen’,	
wordt	het	eerste	patroon	(wibo-voormeting)	uitgebreid	uitgelegd.	De	eerste	stap	is	
het	vaststellen	van	de	meest	voorkomende	initiërende	gedragingen	(zie	figuur	5.9):	
met	wat	voor	gedragingen	begonnen	de	meeste	antisociale	episodes?	

Initiërend gedrag: antisociaal ander gedrag (A_AG)

Aan	het	begin	van	het	schooljaar	begonnen	in	de	wibo-klas	de	meeste	antisociale	
episodes	(151	episodes	in	totaal),	die	door	de	targetkinderen	werden	gestart,	voorna-
melijk	met	‘ander	gedrag’	(Antisociaal_Ander	Gedrag	(A_AG);	19%).	Maar	een	epi-
sode	kan	zowel	door	een	targetkind	als	door	een	ander	kind	worden	gestart.	Daarom	
moet	bij	deze	19%	het	percentage	dat	het	andere	kind	de	antisociale	episode	startte	
met	‘ander	gedrag’	(Antisociaal_Ander	Gedrag	(A_AG))	worden	opgeteld.	Het	bere-
kenen	van	dít	percentage	brengt	de	volgende	moeilijkheid	met	zich	mee:	indieneen	
ander	 kind	 de	 antisociale	 episode	 startte,	 werd	 het	 gedrag	 van	 het	 targetkind	 als	
‘neutraal’	gecodeerd.	Hierdoor	is	het	percentage,	van	het	door	dit	kind	geïnitieerde	
antisociale	gedrag,	niet	rechtstreeks	af	te	lezen	in	het	handelingspatroon	zelf.	Dit	per-
centage	dient	afgeleid	te	worden	uit	de	twee	volgende	percentages:	44%	Antisociaal_
Ander	Gedrag	(A_AG)	van	58%	‘neutraal’	gedrag	(zie	figuur	5.9).	Uitgerekend	komt	
dit	neer	op	een	percentage	van	26%.	Dit	betekent	dat	in	26%	van	151	antisociale	
episodes	een	ander	kind	de	interactie	startte	met	Antisociaal_Ander	Gedrag	(A_AG).	
Samengevat:	aan	het	begin	van	het	schooljaar	begon	de	wibo-groep	in	45%	(19%	
+	26%=	45%)	van	de	antisociale	episodes	met	Antisociaal_Ander	Gedrag	(A_AG).	

Ander	veelvoorkomend	initiërend	antisociaal	gedrag	was	’fysiek’	antisociaal	gedrag	
(A_F).	De	targetkinderen	begonnen	in	19%	een	antisociale	episode	met	‘fysiek	anti-
sociaal	gedrag’.	De	andere	kinderen	begonnen	in	26%	van	de	58%	met	fysiek	anti-
sociaal	gedrag	(zie	figuur	5.10).	Dit	komt	neer	op	een	percentage	van	26%	x	58%	=	
15%.	De	antisociale	episodes	begonnen,	tijdens	de	voormeting	van	de	wibo-groep,	
in	totaal	in	34%	(19%	+	15%=	34%)	van	de	gevallen	met	Antisociaal_Fysiek	gedrag	
(A_F).	
	

Figuur	5.9
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Let	op:	voor	de	overzichtelijkheid	van	een	handelingspatroon	is	enkel	het	initiërende	
gedrag	dat	met	een	frequentie	van	meer	dan	15%	van	het	totaal	aantal	gedragingen	
voorkwam,	meegenomen	in	het	patroon.	Hierdoor	tellen	de	initiërende	gedragingen	
samen	niet	op	tot	100%.	Voor	de	‘vervolg’	gedragingen	(de	reacties)	is	er	een	onder-
grens	genomen	van	12%.
	

Initiërend gedrag: antisociaal fysiek gedrag (A_F)

Wanneer	het	targetkind	begon	met	een	antisociale	interactie	dan	reageerde	de	ander	
in	24%	(bij	‘fysiek	gedrag’;	A_F)	en	in	45%	(bij	‘ander	gedrag’;	A_AG)	met	‘neutraal	
gedrag’.	Dit	houdt	in	dat	wanneer	het	targetkind	bijvoorbeeld	met	iets	gooide	naar	
de	ander	of	vervelende	gebaren	maakte,	het	andere	kind	dit	niet	opmerkte.	Wanneer	
de	ander	niet	reageerde,	doordat	deze	het	antisociale	gedrag	niet	opmerkte,	stopte	in	
90%	van	de	keren	de	antisociale	interactie26	(zie	figuur	5.11).	

Merkte	daarentegen	de	ander	het	antisociale	gedrag	van	het	targetkind	weldegelijk	
op,	 maar	 hij	 negeerde	 dit,	 dan	 viel	 het	 gedrag	 ‘negeren’	 onder	 het	 copinggedrag	
‘afstand nemen’	 (Coping_Afstand	nemen;	C_AN).	Hoewel	het	kind	op	 eenzelfde	
manier	reageerde	is	‘neutraal	gedrag’	dus	anders	dan	het	copinggedrag	‘afstandne-
men’.	Wanneer	een	kind	‘afstand	nam’,	negeerde	het	kind	het	gedrag	van	een	ander	
opzettelijk.	Afstand	nemen	van	de	situatie,	de	situatie	negeren,	lijkt	een	adaptieve	
copingstrategie	te	zijn.	Hóe	adaptief	dit	copinggedrag	precies	is,	valt	af	te	leiden	uit	
de	percentages	Coping_Afstand	nemen	(C_AN;	84%	(targetkind)	en	63%	(ander	
kind))	en	Neutraal	gedag	(Neutraal;	90%).	Na	een	fysieke	gedraging	leidde,	wan

Figuur	5.10
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Merk	op	dat	er	in	deze	situatie	eigenlijk	geen	sprake	is	van	een	interactie.	Er	vond	immers	enkel	één	
actie	plaats.
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neer	het	targetkind	het	gedrag	van	de	ander	negeerde,	in	76%	(84%	van	90%)	tot	
het	stoppen	van	de	antisociale	interactie.	Bij	‘ander	gedrag’	leidde	het	copinggedrag	
‘afstand	nemen’	in	63%	tot	een	beëindiging	van	de	antisociale	interactie	(zie	figuur	
5.12).

Neutraal gedrag: Neutraal 

Copinggedrag afstand nemen (C_AN)

Andere	 copingstrategieën	die	 adaptief	werden	 toegepast	waren	 ‘zelfredzaamheid’	
(C_Z)	en	‘lachen’	(C_L).	Met	de	laatste	werd	geen	humor	bedoeld,	maar	het	‘weg-
lachen’	van	de	situatie.	Het	‘slachtoffer’	gedroeg	zich	alsof	de	‘dader’	het	antisociale	
gedrag	niet	kwaad	bedoelde,	maar	meer	als	een	grap	(figuur	5.13).

Figuur	5.	11
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Figuur	5.13 Copinggedragingen: zelfredzaamheid (C_Z) en lachen (C_L)

Wanneer	op	een	antisociale	gedraging	werd	gereageerd	met	hetzelfde	gedrag	dan	
trad	er	een	vicieuze	cirkel	op	(zie	figuur	5.14).	Bijvoorbeeld,	een	kind	sloeg	een	
ander,	en	de	ander	sloeg	terug:	‘fysiek	gedrag’	(A_F;	32%)	leidt	tot	‘fysiek	gedrag’	
(A_F;	33%);	of	een	kind	stak	zijn	tong	uit	en	de	ander	stak	daarna	zijn	middelvin-
ger	op:	‘ander	antisociaal	gedrag’	(A_AG;	21%)	leidt	tot	‘ander	antisociaal	gedrag’	
(A_AG;	18%).

Vicieuze cirkels: A_F versus A_F (antisociaal fysiek) en A_AG versus A_AG (antisociaal 
ander gedrag)
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Wanneer	de	meest	in	het	oog	springende	gedragingen	van	een	bepaalde	groep	(hier	
de	wibo-klas)	voor	een	bepaalde	periode	(hier	de	voormeting)	in	het	handelingspa-
troon	zijn	opgenomen	ziet	het	eerst	handelingspatroon	eruit	zoals	in	figuur	5.15.

Handelingspatroon wibo-klas voormeting. A_F: antisociaal fysiek; A_AG: antisociaal ander 
gedrag; C_AN: coping afstand nemen; C_Z: coping zelfredzaamheid en C_L: coping lachen 

Samenvattend	 kwam	 uit	 bovenstaand	 handelingspatroon	 naar	 voren	 dat	 de	 co-
pinggedragingen	‘neutraal	gedrag’,	 ‘afstand	nemen’,	 ’zelfredzaamheid’	en	‘lachen’	
adaptieve	copingstrategieën	bleken	te	zijn;	ze	leidden	immers	vaak	tot	het	stoppen	
van	de	antisociale	interactie.	

Daarnaast	begon	in	8%	een	ander	kind	met	verbaal	antisociaal	gedrag	(A_V)	zoals	
schelden	of	iemand	voor	schut	zetten.	‘Sociaal’	antisociaal	gedrag	kwam	maar	in	
0.5%	voor	en	groepsdruk	werd	in	het	begin	van	het	schooljaar	helemaal	niet	ge-
observeerd.	In	100%	van	de	keren	dat	de	leerkracht	ingreep	stopte	de	antisociale	
episode.	Dit	laatste	kwam	enkel	in	2%	van	de	antisociale	episodes	voor.

Na	deze	uitgebreide	uitleg	van	hoe	de	handelingspatronen	gelezen	dienen	te	wor-
den,	zal	bij	de	volgende	patronen	een	meer	beknopte	beschrijving	worden	gegeven.	
Let	hierbij	op	dat	het	in	de	tekst	vaak	gaat	over	de	afgeleide	percentages.	Hierdoor	
zijn	 de	 genoemde	 percentages	 niet	 letterlijk	 terug	 te	 vinden	 in	 het	 bijbehorend	
handelingspatroon.

Het	handelingspatroon	dat	voortkomt	uit	de	nameting	 (zie	figuur	5.16)	van	de	
wibo-klas,	lijkt	in	eerste	instantie	eenvoudiger	qua	structuur	dan	het	handelings-
patroon	van	de	voormeting	(zie	figuur	5.15).	Echter,	wanneer	naar	het	soort	ge-
dragingen	 in	beide	handelingspatronen	wordt	gekeken,	 lijken	er	 sterke	overeen-

Figuur	5.15
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komsten	te	zijn	tussen	voor-	en	nameting.	Zo	blijken	ook	tijdens	de	nameting	(67	
antisociale	episodes	in	totaal)	de	belangrijkste	initiërende	antisociale	gedragingen	
net	als	bij	de	voormeting	‘fysiek’	antisociaal	gedrag	(A_F;	53%)	en	‘ander	gedrag’	
(A_AG;	33%)	te	zijn.	

Handelingspatroon wibo-klas nameting. A_F: antisociaal fysiek; A_AG: antisociaal ander 
gedrag; A_S: antisociaal sociaal; C_AN: coping afstand nemen; C_Z: coping zelfred-
zaamheid en C_L: coping lachen

Verder	 komt	 uit	 het	 handelingspatroon	 naar	 voren	 dat	 ook	 bij	 de	 nameting	 de	
copinggedragingen	 ‘neutraal	 gedrag’	 (Neutraal;	 67%	 stopkans),	 ‘afstand	 nemen’	
(C_AN;	42%	’stopkans’)	en	 ‘zelfredzaamheid’	 (C_Z;	79%	(ander	kind)	en	38%	
(targetkind)	stopkans)	adaptieve	copingstrategieën	bleken	te	zijn.	De	copingstra-
tegie	‘lachen’	(C_L)	bleek	soms	te	leiden	tot	een	stop	van	de	antisociale	interactie	
(33%)	maar	 leidde	tevens	 in	33%	tot	herhaling	van	de	voorafgaande	antisociale	
gedraging.	Wat	daarnaast	opvalt	in	het	handelingspatroon	van	de	nameting,	is	dat	
‘sociaal’	antisociaal	gedrag	effectief	 leidde	tot	beëindiging	van	de	antisociale	epi-
sode	(A_S:	100%	stopkans).	

Net	als	in	de	wibo-klas	begonnen	ook	in	de	controleklas	de	meeste	antisociale	epi-
sodes	(207	episodes	in	totaal)	aan	het	begin	van	het	schooljaar	voornamelijk	met	
‘ander	gedrag’	(A_AG;	40%)	en	 ‘fysiek’	antisociaal	gedrag	(A_F;	30%)	(zie	voor	
het	algemene	handelingspatroon	figuur	5.17).	Uit	het	handelingspatroon	in	figuur	
5.17	komt	ook	naar	voren	dat	in	de	controleklas	de	copinggedragingen	‘neutraal	
gedrag’	(Neutraal;	92%	stopkans)	en	‘afstand	nemen’	(C_AN;	77%	(ander	kind)	
en	64%	(targetkind)	stopkans)	adaptieve	copingstrategieën	bleken	te	zijn.	Daarbij	
liet,	net	als	bij	de	wibo-klas,	de	controleklas	zien	dat	de	copingstrategie	‘lachen’

Figuur	5.16
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soms	te	leidde	tot	het	einde	van	een	antisociale	episode	(C_L;	41%	(ander	kind)	
en	64%	(targetkind)	stopkans)	en	soms	aanleiding	gaf	tot	‘ander’	antisociaal	gedrag	
(34%).	In	de	nameting	(zie	figuur	5.18)	viel	‘ander	gedrag’	af	als	initiërend	gedrag.	
De	meeste	episodes	begonnen	met	‘fysiek’	gedrag	(51%).	‘Afstand	nemen’	(C_AN;	
95%	stopkans)	evenals	‘neutraal’	gedrag	(Neutraal;	97%	stopkans)	bleken	ook	in	
de	nameting	adaptieve	copingstrategieën	te	zijn.

Handelingspatroon controleklas voormeting. A_F: antisociaal fysiek; A_AG: antisociaal 
ander gedrag; C_AN: coping afstand nemen en C_L: coping lachen

Handelingspatroon controleklas nameting. A_F: antisociaal fysiek en C_AN: coping af-
stand nemen

Figuur	5.17
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Conclusie hoofdstudie
Het	hoofddoel	van	de	observatiestudie	was	te	onderzoeken	of,	en	op	welke	manier,	
het	wibo-lesprogramma	effect	heeft	op	het	interactieproces	tussen	kinderen	in	de	
klas.	In	de	hoofdstudie	is	onderzocht	of	(1)	het	aantal	antisociale	episodes	afneemt	
na	het	volgen	van	het	wibo-lesprogramma	en	of	(2)	kinderen	in	de	wibo-klas	na	
het	krijgen	van	het	wibo-lesprogramma	op	een	meer	adaptieve	manier	reageren	op	
antisociaal	gedrag	dan	kinderen	in	de	controleklas.	Daarnaast	is	gekeken	naar	(3)	de	
algemene	vorm	van	antisociale	 interacties.	De	hoofdstudie	maakte	gebruik	van	de	
casusmethodologie.	
	
Bij	 de	 eerste	 hoofdvraag	 werd	 verwacht	 dat	 het	 aantal	 antisociale	 situaties	 bij	 de	
wibo-klas	meer	zou	afnemen	dan	bij	de	controleklas.	Dit	bleek	niet	het	geval	te	zijn.	
	
De	 tweede	hoofdvraag	onderzocht	de	 verwachting	dat	wanneer	 er	 een	 antisociale	
situatie	plaatsvond,	een	kind	uit	de	wibo-klas	op	een	meer	adaptieve	manier	zou	re-
ageren	dan	een	kind	uit	de	controleklas.	Het	adaptief	reageren	op	een	antisociale	ge-
beurtenis	komt	op	drie	verschillende	manieren	tot	uiting.	Ten	eerste	werd	verwacht	
dat	de	episodes	korter	zouden	worden	na	het	volgen	van	het	wibo-programma.	Deze	
verwachting	werd	niet	bevestigd.	Het	wibo-lesprogramma	lijkt	geen	invloed	te	heb-
ben	op	het	sneller	kunnen	laten	stoppen	van	een	antisociale	interactie.	Ten	tweede	is	
gekeken	naar	de	verhouding	tussen	de	antisociale	gedragingen	en	copinggedragingen	
per	episode,	per	klas	voor	één	bepaalde	periode.	Hier	werd	wel	een	wibo-effect	ge-
vonden.	De	proportie	copinggedrag	werd	per	episode	significant	kleiner	in	de	wibo-
klas	na	het	 volgen	 van	het	wibo-lesprogramma	dan	 in	de	 controleklas.	Een	kind	
in	de	wibo-klas	lijkt	minder	coping	nodig	te	hebben	om	een	antisociale	gedraging	
tekunnen	stoppen.	Het	laatste	aspect,	betreffende	het	aantal	daadwerkelijk	adaptieve	
copinggedragingen,	is	niet	statistisch	getoetst,	aangezien	het	geobserveerde	percen-
tage	adaptieve	copingstrategieën	in	de	wibo-klas,	in	tegenstelling	tot	de	verwachting,	
afneemt	in	plaats	van	toeneemt.	

De	derde	hoofdvraag	van	de	observatiestudie	had	met	name	tot	doel	om	het	weer-
bare	gedrag	van	kinderen	op	handelingsniveau	in	hun	natuurlijke	situatie	in	kaart	
te	brengen.	Bij	deze	laatste	vraag	lag	de	nadruk	op	een	beschrijving	van	antisociaal	
gedrag	en	copinggedragingen	in	de	schoolsituatie.	Zowel	in	de	wibo-klas	als	in	de	
controleklas	begonnen	de	meeste	antisociale	episodes	met	‘fysiek’	antisociaal	gedrag	
of	‘ander’	antisociaal	gedrag.	Voor	beide	klassen,	zowel	tijdens	de	voor-	als	tijdens	de	
nameting,	gold	dat	wanneer	het	andere	kind	reageerde	met	zowel	‘fysiek’	antisociaal	
gedrag	of	 ‘ander’	gedrag,	 er	vaak	een	circulaire	 reactie	ontstond.	 ‘Afstand	nemen’,	
‘zelfredzaamheid’	en	 ‘neutraal	gedrag’	waren	over	het	algemeen	adaptieve	copings-
trategieën:	het	gedrag	is	aangepast	en	stopt	merendeels	de	antisociale	interactie.	Dit	
gold	 voor	beide	klassen	 zowel	 tijdens	de	 voor-	 als	 tijdens	de	nameting.	Met	deze	
resultaten	is	aangetoond	dat	de	adviezen	van	wibo-lesprogramma	ten	aanzien	van	
effectief	 copinggedrag	 correct	 zijn,	namelijk	het	 gedrag	 van	 kinderen	 dat	 aan	 dit	
model	beantwoordt	leidt	inderdaad	tot	het	stoppen	van	antisociale	interacties.

5.3.5
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Algemene conclusie en discussie gebaseerd op de obser-
vatiestudie

Samenvatting en conclusie observatiestudie
Door	het	systematisch	observeren	van	antisociale	interacties	kan	een	gedetailleerd	
beeld	worden	verkregen	van	concreet	weerbaar	gedrag.	Door	middel	van	een	ob-
servatiestudie	 kon	 worden	 onderzocht	 op	 welke	 wijze	 het	 wibo-programma	 in-
grijpt	 in	het	handelen	van	kinderen.	Voor	de	 studie	werden	 twee	exemplarische	
casusklassen	(één	wibo-klas	en	één	controleklas)	 in	totaal	gedurende	80	uur	ge-
observeerd.	De	observatiestudie	bestond	uit	twee	delen:	(1)	een	pilotstudie	en	(2)	
een	hoofdstudie.	
	
In	de	pilotstudie	is	een	observatieprogramma	ontwikkeld	(Observing	By	means	Of	
Buttons;	obob)	met	het	doel	het	weerbare	gedrag	van	kinderen	in	een	natuurlijke	
context	 in	 kaart	 te	 kunnen	 brengen.	 Met	 het	 obob-programma	 konden	 snel	 ob-
serveerbare	gedragingen	worden	gescoord,	waarna	de	gegevens	direct	werden	weg-
geschreven	en	opgeslagen.	Het	programma	is	praktisch	goed	uitvoerbaar	voor	een	
getrainde	 observator.	 Het	 obob-programma	 leverde	 met	 een	 interobservatorbe-
trouwbaarheid	van	73%	een	redelijk	betrouwbaar	beeld	op	van	het	geobserveerde	
weerbare	gedrag.	Met	behulp	van	transitie-	en	 frequentiematrixen	konden	hande-
lingspatronen	voor	de	geobserveerde	interacties	worden	geconstrueerd,	waarin	elke	
geobserveerde	episode	was	terug	te	brengen	tot	een	pad	in	het	handelingspatroon.
	
De	positieve	 resultaten	voor	de	geobserveerde	wibo-klas	 (gevonden	 in	 zowel	de	
vragenlijst-	als	de	dagboekstudie,	zie	voor	resultaten	oordelen	leerkracht	en	dag-
boeken	tabel	5.2)	werden	in	de	observatiestudie	niet	bevestigd.	Uit	de	observatie-
studie	kwam	naar	voren	dat	er	voor	zowel	de	wibo-	als	voor	de	controleklas	sprake	
was	van	een	sterke	afname	van	de	frequentie	van	antisociaal	gedrag	naarmate	het	
schooljaar	vorderde.	Deze	afname	is	niet	gerelateerd	aan	het	wibo-lesprogramma.	
Beide	scholen	lieten	immers	een	vergelijkbare	afname	zien.	

Daarnaast	leek	het	wibo-lesprogramma	geen	invloed	te	hebben	op	het	sneller	kun-
nen	 laten	 stoppen	 van	 een	 antisociale	 interactie.	 Wanneer	 er	 daarentegen	 werd	
gekeken	 naar	 de	 proportie	 van	 de	 copinggedragingen	 ten	 opzichte	 van	 de	 anti-
sociale	gedragingen	per	episode,	per	klas	voor	één	bepaalde	periode,	 leek	er	wel	
een	wibo-effect	te	bestaan:	het	aantal	copinggedragingen	per	antisociale	gedraging	
verminderde	naarmate	het	jaar	verstreek.	Het	leek	dat,	in	tegenstelling	tot	de	con-
trolegroep	er	 in	de	wibo-groep	aan	het	 einde	van	het	 jaar	minder	copinggedra-
gingen	nodig	waren	om	de	antisociale	interactie	te	stoppen.	Hieruit	zou	kunnen-
worden	afgeleid	dat	de	afname	van	de	episodes	bij	de	wibo-	kinderen	veroorzaakt
werd	door	het	feit,	dat	de	kinderen	betere	copingstrategieën	toepasten	en/of	dat	
de	kinderen	die	antisociaal	gedrag	vertoonden	beter	leerden	te	‘luisteren’	naar	deze	
copinggedragingen.	Bij	de	kinderen	uit	de	controleklas	steeg	het	aantal	copingge-
dragingen	dat	nodig	was	om	de	antisociale	reactie	een	halt	toe	te	roepen.	

5.4
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Echter,	aan	de	omgeving	aangepaste	copingstrategieën	bleken	niet	vanzelfsprekend	
ook	effectief	 te	zijn:	het	aangepaste	copinggedrag	 leidde	niet	altijd	tot	het	stoppen	
van	een	antisociale	episode	(zie	paragraaf	2.1.3	voor	een	uitleg	van	de	term	adap-
tief	copinggedrag).	Het	geobserveerde	percentage	adaptieve	copingstrategieën	in	de	
wibo-klas	nam,	in	tegenstelling	tot	de	verwachting,	af	in	plaats	van	toe.	
	
Aan	de	hand	van	de	kwalitatieve	handelingspatronen	is	te	zien	dat	in	het	verloop	van	
het	schooljaar	(tijdens	de	tussen-	en	nameting)	de	structuur	van	de	interactiepatro-
nen	eenvoudiger	werd,	maar	dat	de	samenstelling	van	antisociale	acties	en	de	daarbij	
horende	reacties	van	de	antisociale	episodes	niet	of	nauwelijks	veranderden.	Het	soort	
antisociale	 gedragingen	 en	 copinggedragingen	bleef	hetzelfde.	Wat	opviel	was	dat	
binnen	het	grote	arsenaal	van	antisociale	gedragingen	er	 relatief	weinig	variatie	 te	
zien	was:	‘fysiek’	antisociaal	gedrag	en	‘ander	gedrag’	waren	de	meest	voorkomende	
gedragingen.
	
Samenvattend	kan	worden	gesteld	dat	wanneer	de	observatiedata,	net	als	de	vragen-
lijst-	en	dagboekstudie,	op	een	statische	manier	worden	verwerkt,	er	bij	één	van	de	
effectcriteria	een	wibo-effect	kon	worden	vastgesteld.	Wanneer	dit	effect	op	dyna-
misch	microniveau	(de	opeenvolging	van	interacties)	werd	bekeken,	werd	het	voor-
gaande	positieve	wibo-effect	 tenietgedaan.	 In	de	observatiestudie	kwam	overigens	
wel	naar	voren	dat,	wanneer	er	sprake	was	van	een	antisociale	gebeurtenis,	de	co-
pingstrategieën	die	in	het	wibo-lesprogramma	aan	bod	komen	effectief	waren.	Om	
antisociaal	gedrag	te	stoppen	bleken	vooral	de	copinggedragingen	‘neutraal	gedrag’,	
‘afstand	nemen’	en	‘zelfredzaamheid’	adaptieve	copingstrategieën	te	zijn,	gedragingen	
die	ook	 in	het	wibo-programma	als	effectieve	 strategieën	worden	aangeleerd.	Het	
wibo-lesprogramma	lijkt	hiermee	gebaseerd	te	zijn	op	empirisch	ondersteunde,	cor-
recte	opvattingen	van	wat	effectief	copinggedrag	is,	maar	is	als	interventieprogram-
ma	vooralsnog	niet	in	staat	om	bovenop	de	spontane	gedragsveranderingen	(afname	
van	antisociale	episodes)	nog	een	extra	wibo-effect	te	bewerkstelligen	(toename	van	
adaptieve	copingstrategieën).	

Discussie observatiestudie
Weerbare kinderen
Net	 als	 in	 de	 vragenlijststudie	 bleek	 ook	 uit	 de	 observatiestudie	 dat	 de	 kinderen	
bij	aanvang	van	de	het	wibo-lesprogramma	al	behoorlijk	weerbaar	waren:	kinderen	
vertoonden	relatief	weinig	antisociaal	gedrag.	Door	het	relatief	weinig	voorkomen	
van	antisociale	gedragingen	kon	worden	geconcludeerd	dat	kinderen	in	een	schoolse	
situatie	voornamelijk	neutraal	(zoals	het	luisteren	naar	een	frontale	les	van	de	leer-
kracht	of	het	zelfstandig	werken)	en	prosociaal	gedrag	(samen	spelen	of	een	klasge-
noot	helpen	met	een	opdracht)	lieten	zien.	De	tegenwerping	dat	het	geobserveerde	
antisociaal	gedrag	zich	wel	vaak	voordeed	maar	zich	onttrok	aan	de	observatie	is	naar	
onze	mening	ongegrond:	zelfs	als	kinderen	zouden	proberen	om	antisociaal	gedrag	
voor	de	volwassene	verborgen	te	houden,	moest	het	ook	dan	mogelijk	zijn	om	in	80	
uren	observatie	meerdere	gevallen	van	duidelijk	antisociaal	gedrag	waar	te	nemen.

5.4.2
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Een	 verklaring	 voor	 het	 relatief	 weinig	 voorkomen	 van	 antisociale	 gedragingen	
zou	 kunnen	 zijn	 dat	 subtielere	 vormen	 van	 antisociaal	 gedrag	 zoals	 ‘sociaal’	 en	
‘verbaal’antisociaal	gedrag	minder	goed	observeerbaar	waren.	Roddelen,	het	soci-
aal	buitensluiten	van	een	klasgenoot	en	bijvoorbeeld	groepsdruk	werden	wellicht	
op	zodanige	manier	geuit	dat	deze	gedragingen	(bijna)	niet	te	observeren	waren.	
Hierdoor	werden	misschien	belangrijke	antisociale	gedragingen	door	de	observa-
tor	gemist,	wat	het	gebrek	aan	variatie	binnen	het	grote	arsenaal	van	antisociale	
gedragingen	 kan	 verklaren.	 Desalniettemin,	 zelfs	 gegeven	 het	 feit	 dat	 sommige	
gedragingen	moeilijk	observeerbaar	waren,	valt	het	niet	te	ontkennen	dat	er	relatief	
gezien	weinig	antisociale	gebeurtenissen	plaatsvonden	in	beide	klassen.	Aangezien	
er	was	geobserveerd	 in	natuurlijke	 situaties	waarin	 conflicten	makkelijk	konden	
plaatsvinden,	 namelijk	 op	 het	 schoolplein,	 in	 de	 gymles	 en	 bij	 overgangen	 van	
bijvoorbeeld	de	pauze	naar	het	terugkomen	in	de	klas,	kan	de	vaststelling	dat	er	re-
latief	weinig	conflicten	voorkwamen	als	representatief	worden	beschouwd.	Daarbij	
komt	dat	de	geobserveerde	antisociale	interacties	hoofdzakelijk	als	‘mild’	antisoci-
aal	gedrag	konden	worden	bestempeld.	
	
Een	 andere	 verklaring	 voor	 het	 relatief	 weinig	 voorkomende	 antisociale	 gedrag	
zou	kunnen	zijn	dat	de	 targetkinderen	 ‘gemiddelde’	kinderen	waren.	De	kinde-
ren	waren	niet	 extreem	wat	betreft	het	vertonen	van	antisociaal	 (coping)gedrag.	
Door	deze	keuze	voldeed	de	observatiestudie	weliswaar	aan	de	eerste	eis	van	een	
exemplarische	casusstudie,	de	eis	van	kenmerkendheid,	maar	liepen	de	observato-
ren	hierdoor	misschien	meerdere	(meer	extreme)	antisociale	 interacties	mis.	Een	
tegenargument	hiervoor	kan	zijn	dat,	doordat	antisociaal	gedrag	vaak	bestaat	uit	
een	interactie	tussen	twee	of	meerdere	personen,	ook	veel	andere	kinderen	in	de	
klas	werden	geobserveerd.	Dat	zou	een	mogelijkheid	bieden	om	ook	meer	extreme	
kinderen	en	hun	gedragingen	te	observeren	mits	zij	in	interactie	waren	met	de	tar-
getkinderen.	Dit	deed	zich	waarschijnlijk	weinig	voor,	‘gemiddelde’	kinderen	zoals	
de	targetkinderen	gaan	in	het	algemeen	minder	om	met	meer	extreme	kinderen.	
Kinderen	gaan	meestal	om	met	kinderen	die	in	veel	opzichten	overeenkomen	met	
henzelf	(Hanish,	Martin,	Fabes,	Leonard	&	Herzog,	2005).

Als	antisociaal	gedrag	inderdaad	zelden	voorkomt,	dan	betekent	dat,	dat	antisociaal	
gedrag	ook	moeilijk	te	observeren	zal	zijn;	de	kans	is	groot	dat	het	net	wordt	gemist.	
Dat	betekent	dat	ook	veranderingen	 in	antisociaal	gedrag	moeilijk	waar	te	nemen	
zullen	zijn.	Wanneer	antisociaal	gedrag	moeilijk	te	observeren	is	voor	een	getrainde	
observator,	 is	het	mogelijk	ook	moeilijk	te	observeren	voor	de	 leerkracht,	hoewel	
die	langere	tijd	met	de	leerlingen	doorbrengt.	De	vraag	is	dan	ook	in	hoeverre	de	
oordelen	van	de	 leerkrachten	over	de	veranderingen	 in	weerbaar	gedrag	 (zie	 stel-
lingen	2,	6,	7,	11,	14,	15	en	17	van	de	leerkrachtvragenlijst	tabel	3.3)	betrouwbaar	
waren.	Wanneer	het	voor	een	getrainde	observator	mogelijk	was	om	maximaal	drie	
kinderen	tegelijk	te	observeren,	dan	kunnen	we	van	de	leerkracht	moeilijk	verwach-
ten	dat	deze	(naast	alle	andere	bezigheden)	de	(anti)sociale	interacties	van	de	hele	
klas	kan	observeren.
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Spontane afname antisociale interacties
Naast	de	weerbare	kinderen	was	een	ander	opvallend	gegeven	uit	de	observatiestudie	
dat	het	aantal	antisociale	gedragingen	in	de	klas	aanzienlijk	afnam	in	de	loop	van	het	
schooljaar.	Dit	gold	zowel	voor	de	wibo-	als	voor	de	controlegroep.	Door	de	afname	
van	antisociale	episodes	bij	beide	groepen	leek	er	sprake	te	zijn	van	een	spontaan	af-
nameproces	dat	niet	was	gerelateerd	aan	het	wibo-lesprogramma.	De	relatief	hogere	
mate	van	antisociaal	gedrag	in	het	begin	van	het	jaar	kon	te	maken	hebben	met	het	
feit	dat	 aan	het	begin	van	het	 schooljaar	bij	beide	klassen	de	groepssamenstelling	
werd	gewijzigd:	bij	beide	klassen	werden	de	groepen	7	en	8	samengevoegd.	Door	
deze	samenvoeging	waren	de	sociale	verhoudingen	aan	het	begin	van	het	schooljaar	
nog	onduidelijk.	Het	uiten	van	antisociaal	gedrag	leek	voor	de	kinderen	een	manier	
te	zijn	om	hun	sociale	positie	in	de	klas	te	kunnen	veroveren	(Baar,	2012;	Pellegrini	
&	Long,	2002).	De	sociale	verhoudingen	tussen	de	kinderen	in	beide	klassen	leek	
eerst	duidelijk	 te	moeten	worden	gemaakt,	voordat	er	 zich	een	 stabiele	prosociale	
omgangsvorm	kon	ontwikkelen:	de	hogere	mate	van	antisociaal	gedrag	aan	het	be-
gin	van	het	schooljaar	was	een	niet-	stabiele	toestand.	In	de	loop	van	het	jaar	zorgde	
waarschijnlijk	de	sociale	groepsdynamica,	wanneer	de	sociale	(machts)posities	in	de	
klas	waren	vastgesteld,	voor	een	aanzienlijke	afname	van	de	antisociale	interacties	(zie	
voor	de	zelforganisatie	van	groepsdynamische	processen	bij	jonge	kinderen	Martin,	
Fabes,	Hanis	&	Hollenstein,	2005;	en	zie	voor	een	uitleg	vanuit	 een	dynamische	
systeem	perspectief	sectie	6.4.3).

Generaliseerbaarheid resultaten observatiestudie
Om	iets	 te	kunnen	zeggen	over	de	generaliseerbaarheid	van	een	casusstudie	dient	
een	casus	te	voldoen	aan	de	fundamentele	eisen	die	Yin	(2006)	aan	een	valide	casus-
studie	stelt.	In	de	eerste	plaats	dient	een	casus	exemplarisch	te	zijn.	In	het	geval	van	
de	observatiestudie	voldeden	beide	klassen	hieraan:	de	wibo-klas	was	een	typische	
wibo-klas	en	de	controleklas	was	exemplarisch	voor	de	controleklassen.	Daarnaast	
bleken	de	twee	casusklassen	in	ruime	mate	aan	de	‘volledigheidseis’	voor	casusonder-
zoek	te	voldoen.	Verder	zijn	in	de	observatiestudie	ook	de	alternatieve	perspectieven	
onder	de	loep	genomen,	waarbij	de	uit	de	toetsing	voortkomende	conclusies	van	de	
observatiestudie	niet	op	toevallig	anekdotische	ervaringen	berusten	maar	gebaseerd	
waren	op	het	herhaaldelijk	systematisch	observeren	en	registreren	van	alle	relevante	
gedragingen.	Hierbij	was	het	tevens	van	belang	dat	bij	de	geselecteerde	wibo-klas	een	
positief	wibo-effect	 is	gevonden	op	basis	van	de	klassieke	effectstudie	(vragenlijst-
studie).	De	vraag	was	immers	of	op	de	vragenlijstengebaseerde	bevinding	ook	kon	
worden	gevalideerd	aan	de	hand	van	concrete	gedragsobservaties.	Hiermee,	door	het	
positieve	resultaat	op	de	vragenlijststudie,	voldeed	de	observatiestudie	tevens	aan	de	
vierde	representativiteitseis	die	volgens	Yin	(2009)	aan	een	betrouwbare	exemplari-
sche	casus	ten	grondslag	ligt.	

Door	de	exemplarische	aard	van	de	observatiestudie	kon	deze	als	effectstudie	van	het	
wibo-lesprogramma	worden	opgevat.	Maar	in	hoeverre	zijn	de	gevonden	resultaten	
van	de	twee	casusklassen	generaliseerbaar?	
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Ten	eerste	kunnen	de	uitkomsten	niet	gegeneraliseerd	worden	naar	 een	algemeen	
wibo-effect.	Immers,	het	is	denkbaar	dat	het	wibo-lesprogramma	voornamelijk	in-
vloed	heeft	op	de	meer	extreme	(risico)kinderen.	Net	als	in	de	vragenlijststudie	kon	
tevens	 in	de	observatiestudie	worden	verwacht	dat	ook	hier	het	meeste	effect	zou	
plaatsvinden	bij	de	kinderen	met	de	laagste	weerbaarheid.	Kinderen	die	aan	het	be-
gin	van	het	schooljaar	veel	antisociaal	gedrag	en/of	maladaptief	copinggedrag	lieten	
zien	hadden	wellicht	het	meeste	baat	bij	het	wibo-lesprogramma.	Aangezien	deze	
kinderen	niet	de	focus	waren	in	de	observatiestudie	is	het	mogelijk	dat	de	gevonden	
resultaten	een	ondergrens	aangeven	van	een	eventueel	wibo-effect	op	gedragsniveau.	
De	gevonden	resultaten	zijn	daarentegen	(dankzij	het	exemplarische	resultaat	van	de	
observatiestudie)	waarschijnlijk	wel	generaliseerbaar	naar	andere	‘middenmoot’	kin-
deren.	Door	het	universele	karakter	van	het	wibo-lesprogramma	zijn	het	toch	deze	
kinderen	waar	het	programma	zich	in	de	eerste	instantie	op	richt.	
	
Ten	tweede	kan	de	generaliseerbaarheid	van	resultaten	ook	betrekking	hebben	op	het	
verifiëren	van	de	achterliggende	wibo-theorie,	waarbij	het	accent	ligt	op	het	onder-
liggende	mechanismen	van	antisociale	 interacties	(de	opeenvolging	van	antisociaal	
en	copinggedrag).	 In	 totaal	werden	488	antisociale	episodes	 (samen	bestaande	uit	
947	interacties)	in	kaart	gebracht	aan	de	hand	van	handelingspatronen	(zie	tabel	5.6	
en	tabel	5.7	en	sectie	5.3:	resultaat	hoofdvraag	3:	Handelingspatronen).	Dit	lijkt	vol-
doende	om	het	resultaat	dat	de	copingstrategieën	die	in	het	wibo-lesprogramma	aan	
bod	komen	effectief	zijn	te	generaliseren.	Om	antisociaal	gedrag	te	stoppen	bleken	
vooral	de	copinggedragingen	‘neutraal	gedrag’,	‘afstand	nemen’	en	‘zelfredzaamheid’	
adaptieve	copingstrategieën	te	zijn.	

Observatiestudie: suggesties voor het wibo-lesprogramma
Net	als	bij	de	dagboekstudie	kwam	ook	uit	de	observatiestudie	naar	voren	dat	de	
geobserveerde	 antisociale	 gebeurtenissen	 minder	 extreem	 waren	 dan	 aanvankelijk	
door	de	onderzoekers	was	aangenomen.	Bovendien	vertoonden	de	kinderen	relatief	
weinig	antisociaal	gedrag.	Dit	neemt	natuurlijk	niet	weg	dat	de	antisociale	interacties	
wel	degelijk	stress	kunnen	veroorzaken	bij	de	kinderen,	maar	het	is	raadzaam	dat	het	
wibo-lesprogramma	zich	naast	extreme	situaties	meer	concentreert	op	de	alledaagse	
(minder	extreme)	gebeurtenissen.	

Verder	zijn	de	copingstrategieën	die	het	wibo-programma	aanreikt	‘aangepast’	aan	
de	situatie	maar	blijken	niet	altijd	even	‘effectief ’	te	zijn.	Er	dient	daarom	meer	aan-
dacht	besteed	te	worden	aan	niet	alleen	het	uiten	van	‘aangepaste’	copingstrategieën,	
maar	ook	aan	het	 ‘luisteren’	naar	aangepaste	copingstrategieën.	Immers,	een	aange-
paste	copingstrategie	is	alleen	adaptief	(aangepast	en	effectief )	wanneer	de	strategie	
leidt	tot	het	stoppen	van	een	antisociale	interactie.	

Observatie als evaluatie-instrument
Een	observatiestudie	heeft	als	groot	voordeel	dat	het	inzicht	kan	verschaffen	in	het	
proces	 hoe	 concrete	 gedragssequenties	 in	 het	 dagelijks	 leven	 verlopen	 en	 hoe	 de
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interacties	zich	ontwikkelen	over	de	 tijd.	Daarbij	 zijn	observaties	minder	gevoelig	
voor	sociale	wenselijkheid,	de	gemoedstoestand	van	de	informatiebron	en	voor	halo-
effecten.	 Ondanks	 de	 grote	 voordelen	 voor	 wat	 betreft	 de	 externe	 en	 ecologische	
validiteit	van	gedragsobservaties	(Patterson	&	Fortgath,	1995)	bracht	het	observe-
ren	 van	 copinggedrag	 met	 zich	 mee	 dat	 enkele	 relevante	 copingstrategieën	 (zoals	
bijvoorbeeld	de	gedachten	van	het	kind)	niet	konden	worden	meegenomen	in	een	
studie.	Ook	het	zogenaamde	sociaal	antisociaal	gedrag,	zoals	roddelen,	was	moeilijk	
observeerbaar.	 Daarnaast	 kon	 de	 aanwezigheid	 van	 de	 observator	 de	 gedragingen	
nadelig	beïnvloeden	en	liep	een	onderzoeker	de	kans	om	sporadisch	voorkomende	
gedragingen	te	missen.	Als	laatste	minpunt	kan	worden	genoemd	dat	het	observeren	
van	gedragingen	een	tijdrovende	bezigheid	is.	Hierbij	komt	dat	als	een	onderzoeker	
een	daadwerkelijk	interventie-effect	wil	meten	er	exemplarische	casussen	dienen	te	
worden	geobserveerd	van	verschillende	‘type’	kinderen.	
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Het wibo-lesprogramma en recapitulatie van de vraagstel-
ling

Het wibo-lesprogramma
Het	wibo-lesprogramma	is	een	universele,	preventieve	interventie	en	heeft	als	doel-
stelling	het	vergroten	van	de	weerbaarheid	van	kinderen	in	groep	7	en	8	van	het	ba-
sisonderwijs,	zodat	wordt	voorkomen	dat	zij	slachtoffer	worden	van	machtsmisbruik	
en	grensoverschrijdend	gedrag	 -	 zowel	door	 leeftijdsgenoten	als	door	volwassenen	
-	of	dat	zij	zichzelf	hieraan	schuldig	maken.	In	deze	dissertatie	werd	de	volgende	de-
finitie	van	weerbaarheid	gebruikt:	weerbaarheid verwijst naar de capaciteit om adaptief 
copinggedrag te vertonen in een negatief psychologisch stressvolle situatie. 
	
In	totaal	duurt	het	wibo-lesprogramma	twaalf	weken.	Het	programma	bestaat	uit	
twaalf	 (klassikale)	 lessen	door	de	groepsleerkracht	 en	 zeven	 (genderspecifieke)	 les-
sen	door	 twee	preventiewerkers.	Daarbij	 is	wibo	geïntegreerd	 in	het	normale	 les-
programma,	waardoor	de	wibo-lessen	niet	worden	losgekoppeld	van	de	dagelijkse	
schoolactiviteiten.	Door	de	nauwe	betrokkenheid	van	de	leerkracht	wordt	bevorderd	
dat	weerbaarheid	een	belangrijk	aandachtspunt	in	de	klas	blijft,	ook	nadat	de	wibo-
lessen	zijn	afgerond	(Visser,	Kunnen	&	Van	Geert,	2010).	De	inhoud	en	benadering	
van	het	wibo-lesprogramma	sluiten	verder	aan	bij	de	achterliggende	gedachten	van	
het	Social-cognitive Information Processing (sip)	model	van	Dodge,	Crick	en	collega’s	
(zie	o.a.	Crick	&	Dodge,	1994;	Crick	&	Dodge,	1996).	Het	sip-model	brengt	een	
aantal	gefundeerde	leerprincipes	samen	en	beschrijft	zes	stadia	waarin	de	verwerking	
van	sociale	informatie	plaatsvindt.	Het	wibo-lesprogramma	benadrukt	een	positieve	
insteek	en	is	er	op	gericht	dat	de	kinderen	via	een	verhoogd	besef	van	zelfcontrole	
vertrouwen	leren	te	hebben	in	eigen	competenties	(self-efficacy,	Bandura,	1997).	
	
Om	als	 interventie	 theoretisch	goed	onderbouwd	 te	worden	bevonden,	dient	 een	
interventieprogramma	 aan	 zeven	 algemene	 methodische	 voorwaarden	 te	 voldoen	
(Baar,	 2012;	Baar,	Wubbels	&	Vermande,	2007).	Over	het	 algemeen	 voldoet	het	
wibo-lesprogramma	redelijk	 tot	goed	aan	de	gestelde	zeven	voorwaarden.	Daarbij	
werd	 het	 wibo-lesprogramma	 tijdens	 de	 effectevaluatie	 uitgevoerd	 zoals	 bedoeld	
(Boelhouwer	et.	al,	2008).	Het	wibo-lesprogramma	voldoet	hierdoor	in	theorie	aan	
de	methodische	voorwaarden	van	effectiviteit	 en	kwam	hiermee,	voorafgaand	aan	
dit	evaluatieonderzoek,	op	de	tweede	sport	van	de	effectladder	(zie	hoofdstuk	2	voor	
beschrijving	effectladder	(Veerman	&	Van	Yperen,	2008))	te	staan:	in	theorie	is	het	
aannemelijk	dat	het	wibo-lesprogramma	zou	kunnen	werken.	Maar	in	welke	mate	
draagt	het	wibo-lesprogramma	bij	aan	het	resultaat	dat	zij	beoogt:	een	toename	van	
de	weerbaarheid	van	kinderen?	

Vraagstelling wibo-evaluatie
De	 evaluatie	 van	 het	 preventieprogramma	 Weerbaarheid	 In	 het	 BasisOnderwijs	
(wibo)	vormde	de	kern	van	deze	dissertatie,	met	 als	hoofdvraag:	 is	het	wibo-les-
programma	effectief?	Verwacht	werd	dat	de	kinderen	die	het	wibo-lesprogramma
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kregen,	 meer	 vooruit	 zouden	 gaan	 op	 zowel	 de	 fysieke,	 sociaal-emotionele	 als	 de	
cognitieve	weerbaarheidcompetenties,	dan	de	kinderen	die	het	wibo-lesprogramma	
niet	volgden	(voor	een	algemene	samenvatting	zie	sectie	6.2).	De	tweede	vraag	die	
centraal	stond	in	deze	dissertatie	was	een	methodologische	vraag.	Wat	leert	de	hui-
dige	wibo-evaluatie	ons	over	effectiviteitsonderzoek	naar	gedragsveranderingen	door	
interventieprogramma’s	in	het	algemeen	(zie	sectie	6.5)?

De	centrale	vraag	of	het	wibo-lesprogramma	werkt	is	door	middel	van	drie	evalu-
atiestudies	beantwoord.	Naast	 een	 standaard	 vragenlijststudie	 (macro-statische	 in-
valshoek;	 zie	hoofdstuk	2	 voor	 een	uitgebreide	uitleg	 van	de	 taxonomie)	werden,	
met	behulp	van	een	dagboek-	en	observatiestudie,	tevens	de	micro-statische	en	de	
micro-dynamische	invalshoek	ingevuld.	Voor	de	drie	invalshoeken	(macro-statisch,	
micro-statisch	en	micro-dynamisch)	werden	zowel	indirecte	(leerkrachten,	ouders	en	
observatoren)	als	directe	informatiebronnen	(kinderen)	gebruikt	(zie	ook	sectie	2.4	
en	sectie	6.4.1).	Daarnaast	werden	voor	alle	drie	de	invalshoeken	zowel	het	korte-	als	
het	langetermijneffect	in	kaart	gebracht.	Hierbij	moet	echter	wel	een	kanttekening	
worden	 geplaatst.	 Het	 kortetermijneffect	 geeft	 door	 de	 afwezigheid	 van	 een	 con-
troleconditie	géén	informatie	over	een	wibo-effect	in	de	strenge	zin	van	het	woord,	
maar	geeft	enkel	een	beeld	van	veranderingen	in	de	weerbaarheid	direct	na	het	volgen	
van	het	wibo-lesprogramma.	Een	tekortkoming	van	het	gebruikte	onderzoeksdesign	
is	dat	er	geen	uitspraken	over	een	langetermijneffect	gedaan	kunnen	worden.	In	het	
huidige	onderzoek	werd	het	‘langetermijneffect’	gemeten	door	drie	maanden	na	het	
wibo-lesprogramma	de	weerbaarheid	van	zowel	de	wibo-	als	van	de	controlegroepen	
in	kaart	te	brengen.	Volgens	het	NJi	(NJi.nl)	kan	pas	na	(minimaal)	zes	maanden	
gesproken	worden	van	een	daadwerkelijk	langetermijneffect.
	
Merk	op	dat	met	deze	drie	evaluatiestudies	niet	alle	 cellen	van	de	 taxonomie	 (zie	
2.4.5)	zijn	ingevuld.	Sectie	6.5.3.	gaat	in	op	de	(on)mogelijkheid	van	het	vullen	van	
de	gehele	taxonomie.

Samenvatting en resultaten van de drie evaluatiestudies

De vragenlijststudie
Om	antwoord	te	kunnen	geven	op	de	vraag	of	het	wibo-lesprogramma	werkt	werd	
er	allereerst	gebruik	gemaakt	van	een	klassiek	onderzoeksdesign	waarbij	een	expe-
rimentele	 wibo-groep	 werd	 vergeleken	 met	 een	 controlegroep	 (vragenlijststudie,	
hoofdstuk	3).
	
In	totaal	deden	28	scholen	aan	het	onderzoek	mee.	De	weerbaarheid	van	422	wibo-
kinderen	(192	meisjes	en	230	 jongens)	werd	vergeleken	met	de	weerbaarheid	van	
342	controlekinderen	(180	meisjes	en	162	jongens).	De	kinderen	zaten	hoofdzake-
lijk	in	groep	7	en	waren	gemiddeld	10,5	jaar	oud.	De	nameting	vond	drie	maanden	
na	afloop	van	het	wibo-lesprogramma	plaats.	Naast	de	voor-	en	nameting	is	er	bij	
de	wibo-scholen	nog	een	extra	meting	afgenomen.	Deze	extra	tussenmeting	vond
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meteen	plaats	nadat	de	kinderen	aan	het	wibo-lesprogramma	hadden	deelgenomen.	

Er	zijn	verschillende	meetinstrumenten	gebruikt	om	de	fysieke,	sociaal-emotionele	
en	cognitieve	weerbaarheidcompetenties	in	kaart	te	brengen.	De	instrumenten	wer-
den	 afgenomen	 bij	 de	 leerkrachten,	 de	 ouders	 de	 kinderen	 zelf.	 Met	 behulp	 van	
de	 leerkrachtvragenlijst	 is	 een	beeld	 gevormd	van	hoe	weerbaar	het	 kind	 is	 in	de	
schoolsituatie.	 De	 weerbaarheid	 van	 het	 kind	 in	 de	 thuissituatie	 werd	 vastgesteld	
door	middel	van	de	oudervragenlijst.	Verder	gaven	de	reacties	van	kinderen	op	de	
scenariovragenlijst	(fictieve	verhalen	over	extreme	gebeurtenissen)	een	beeld	van	hoe	
de	kinderen	zich	zouden	gedragen	in	extreme	situaties.	

De	hoofdvraag	van	de	vragenlijststudie	was	of	de	kinderen	inderdaad	weerbaarder	
zijn	geworden	nadat	ze	het	wibo-lesprogramma	hadden	gevolgd.	Naast	de	hoofd-
vraag	is	exploratief	onderzocht	of	de	effecten	van	wibo	verschillen	op	basis	van	de	
beginscores	op	de	voormeting.	Daarnaast	is	aan	de	hand	van	de	drie	meetmomenten	
(nu	inclusief	de	wibo-tussenmeting)	het	verloop	van	de	wibo-competenties	in	beeld	
gebracht	bij	de	wibo-scholen.	Als	laatste	is	onderzocht	of	de	effecten	van	wibo	ver-
schillen	voor	(a)	gender,	(b)	de	etniciteit	van	achterstandskinderen	en	(c)	de	mate	van	
ervaring	van	de	wibo-preventiewerkers.	
	
Voor	de	fysieke	competentie	werd	een	positief	effect	gevonden	voor	vier	van	de	vijf	
manieren	 waarop	 fysieke	 competentie	 werd	 gemeten:	 voor	 de	 oordelen	 van	 leer-
krachten	over	het	weerbaarheidsgedrag	van	kinderen	in	veilige	en	onveilige	situaties	
op	school,	volgens	het	oordeel	van	de	ouders	over	het	gedrag	in	onveilige	situaties	
thuis,	en	volgens	de	kinderen	zelf	 in	hun	beoordeling	van	wat	ze	zouden	doen	in	
fictieve	onveilige	 situaties.	Alleen	 voor	het	 oordeel	 van	ouders	 over	het	 gedrag	 in	
veilige	situaties	thuis	werd	geen	wibo-effect	gevonden.	Wat	betreft	de	tussenmetin-
gen,	alleen	uitgevoerd	bij	de	wibo-kinderen,	is	vastgesteld	dat	er	voor	vier	van	de	vijf	
variabelen	een	terugval	was	tussen	de	tussenmeting	en	de	nameting.	Toch	beklijfde	
het	wibo-effect,	met	uitzondering	 van	de	 variabele	 fysieke	 competentie	 in	 veilige	
situaties	volgens	de	ouders.	Met	dit	laatste	was	iets	opvallends	aan	de	hand,	bleek	uit	
de	tussenmetingen.	Volgens	de	ouders	gingen	de	kinderen	van	voor-	naar	tussenme-
ting	wel	vooruit	in	weerbaarheid	in	veilige	situaties,	maar	dit	effect	nam	in	de	drie	
maanden	tussen	de	tussenmeting	en	de	nameting	zo	sterk	af	dat	er	geen	wibo-effect	
meer	werd	gevonden.	Uit	de	resultaten	kwam	naar	voren	dat	er	sprake	was	van	kleine	
tot	 redelijke	 effectgroottes	wat	betreft	de	 fysieke	weerbaarheid.	Daarnaast	hebben	
we	gevonden	dat	de	mate	van	vooruitgang	afhankelijk	is	van	de	beginscore,	waarbij	
zowel	voor	de	wibo-	als	de	controlegroep	de	kinderen	met	de	laagste	beginscores	de	
meeste	vooruitgang	lieten	zien.	In	de	meeste	gevallen	bleken	kinderen	uit	de	wibo-
groep	binnen	het	 lage	beginscorebereik	 relatief	gesproken	meer	 in	gunstige	 zin	 te	
veranderen	dan	kinderen	uit	de	controlegroep	met	hetzelfde	beginscorebereik.	

De	verwachting	dat	bij	de	kinderen	die	de	wibo-cursus	hadden	gevolgd	de	sociaal-
emotionele	weerbaarheidscore	meer	 vooruit	 zou	 gaan	dan	bij	 de	 controleconditie
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werd	bevestigd	voor	de	sociaal-emotionele	competentie	volgens	het	oordeel	van	de	
leerkrachten	en	ouders.	Wat	opviel	is	dat	de	kinderen	met	al	een	redelijk	hoge	weer-
baarheidscore,	volgens	zowel	de	leerkracht	als	de	ouders,	het	meeste	baat	hadden	bij	
het	wibo-lesprogramma.	Voor	beide	gold	dat	de	effectgrootte	klein	was.	De	invloed	
van	het	wibo-lesprogramma	op	de	kinderen	bij	de	sociaal-emotionele	competentie	
(volgens	leerkracht	en	ouders)	leek	op	een	niet-lineaire	wijze	afhankelijk	te	zijn	van	
de	beginsituatie:	de	kinderen	met	hogere	beginscores	lieten	meer	vooruitgang	zien	
dan	op	basis	van	een	positief	lineair	model	zou	worden	verwacht.	Voor	de	scenario-
vragenlijst	die	door	de	kinderen	werd	ingevuld,	werd	enkel	een	wibo-effect	gevon-
den	voor	de	weerbaarheidscompetentie	‘grenzen	stellen’.	

Er	zijn	geen	duidelijke	wibo-effecten	gevonden	voor	de	cognitieve	competentie	van	
kinderen.	Wel	waren	er	aanwijzingen	dat	voor	één	van	de	twee	cognitieve	compe-
tenties,	het	‘benoemen	van	het	sociale	netwerk’,	wibo-kinderen	meer	vooruit	gingen	
dan	de	controlekinderen.	De	voor-,	tussen-	en	nameting	van	deze	competentie	lieten	
een	continu	stijgende	lijn	zien.	Opvallend	waren	de	zeer	lage	scores	voor	‘benoemen	
van	hulpverlenende	 instanties’,	 zowel	 op	de	 voor-	 als	 op	de	nameting	 voor	beide	
groepen.	

Als	laatste	werd	er	geen	verschil	in	wibo-effect	verwacht	voor	de	verschillende	wibo-
competenties	wat	betreft	gender,	etniciteit	van	achterstandskinderen	en	ervaring	van	
preventiewerkers	met	het	wibo-lesprogramma.	Het	merendeel	 van	de	 toetsen	die	
hiervoor	werden	uitgevoerd	ondersteunden	de	verwachting.	

De dagboekstudie
In	de	tweede	studie	werd	met	behulp	van	interactieve	semi-gestructureerde	dagboe-
ken,	met	vragen	over	specifieke	net	gebeurde	stressvolle	antisociale	interacties	(sai-
situaties),	gekeken	naar	concrete	ervaringen	en	interacties	die	zich	voordoen	in	het	
leven	van	de	kinderen.	Zowel	wibo-	als	controlekinderen	gaven	in	digitale	dagboe-
ken	aan	welke	vervelende	gebeurtenissen	hen	overkwamen	in	het	dagelijkse	leven	en	
hoe	ze	daar	op	reageerden.	
	
Per	meting	werd	de	kinderen	gevraagd	om	gedurende	vier	weken	lang	één	keer	per	
week	de	digitale	dagboekvragenlijst	 in	te	vullen.	Ook	hier	kreeg	de	controlegroep	
vrijstelling	voor	de	wibo-tussenmeting.	Kinderen	die	meededen	aan	het	wibo-les-
programma	vulden	in	totaal	twaalf	keer	de	dagboek-vragenlijst	in,	de	controlegroep	
acht	keer.	

De	dagboekvragenlijst	bestond	uit	 acht	 vragen,	waarin	de	kinderen	onder	 andere	
werd	gevraagd	of	 ze	de	vorige	dag	 iets	hadden	meegemaakt	dat	 ze	niet	 leuk	von-
den.	Als	 dat	 het	 geval	was,	werd	 gevraagd	wat	 er	was	 gebeurd	 en	hoe	 ze	hadden	
gereageerd.	Voor	 iedere	 vraag	 was	 een	 aantal	 antwoordmogelijkheden	 aangegeven	
plus	de	optie	om	een	‘open’	antwoord	te	geven.	De	gesloten	antwoordmogelijkhe-
den	 waren	 gebaseerd	 op	 het	 onderzoek	 van	 Hendriksen	 (1990)	 naar	 stress	 en	 de
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reacties	daarop	bij	basisschoolleerlingen.	De	gegevens	van	de	ingevulde	dagboekvra-
genlijsten	werden	automatisch	doorgestuurd	naar	de	onderzoekers.	

Met	behulp	van	de	dagboekstudie	is	ten	eerste	onderzocht	of	het	aantal	stressvolle	
gebeurtenissen	afnam	na	het	volgen	van	het	wibo-lesprogramma.	Daarnaast	is	on-
derzocht	of	de	wibo-groep	na	het	krijgen	van	het	wibo-lesprogramma	op	een	meer	
adaptieve	manier	reageerde	op	stressvolle	situaties	dan	de	controlegroep.
	
Uit	de	dagboeken	kwam	naar	voren	dat	kinderen	in	het	dagelijks	leven,	vooral	thuis,	
regelmatig	 vervelende	 en	 stressvolle	 gebeurtenissen	 meemaakten.	 Het	 aantal	 sai-
gebeurtenissen	nam,	na	correctie	voor	het	verschil	 in	aantal	missende	waarden	op	
de	voor-	en	nameting,	significant	meer	af	bij	kinderen	die	het	wibo-lesprogramma	
hadden	gevolgd	dan	bij	de	controlekinderen.	Tevens	kon	conform	de	verwachting	
worden	vastgesteld	dat	kinderen	die	het	wibo-lesprogramma	hadden	gevolgd	meer	
adaptief	copinggedrag	lieten	zien	na	het	volgen	van	de	cursus	dan	de	controlekin-
deren.	

De observatiestudie
Om	inzicht	te	verkrijgen	in	het	interactieproces	van	antisociale	gebeurtenissen	is	als	
laatste	onderdeel	van	de	evaluatie	van	het	wibo-lesprogramma	een	observatiestudie	
uitgevoerd.	Het	doel	van	de	observatiestudie	was	om	het	weerbare	gedrag	van	kinde-
ren	in	een	natuurlijke	situatie	in	kaart	te	brengen.	Op	die	manier	konden	de	resulta-
ten	van	zowel	de	vragenlijst-	als	de	dagboekstudie	worden	geplaatst	in	het	perspectief	
van	concreet	gedrag	en	eventuele	gedragsveranderingen.	
	
Voor	 de	 observatiestudie	 waren	 in	 de	 provincie	 Groningen	 twaalf	 targetkinderen	
uit	 twee	exemplarische	klassen	van	groep	7	geobserveerd.	Beide	klassen	waren	zo-
genaamde	gemengde	klassen	waarbij	groep	7	was	samengevoegd	met	groep	8.	De	
twaalf	kinderen	werden	in	overleg	met	de	leerkrachten	geselecteerd.	Aangezien	het	
wibo-lesprogramma	zich	 in	eerste	 instantie	op	het	 ‘gemiddelde’	kind	richt	was	er	
voor	leerlingen	gekozen	die	over	het	algemeen	geen	extreme	gedragingen	vertoon-
den.	Via	de	targetkinderen	werden	in	principe	alle	kinderen	in	de	klas	geobserveerd.	
De	kinderen	werden	geobserveerd	door	twee	getrainde	observatoren,	in	het	klaslo-
kaal,	op	het	schoolplein	en	tijdens	de	gymles.	In	totaal	vonden	er	gedurende	acht	
weken	twee	dagdelen	in	de	week	observaties	plaats.	Dit	komt	bij	benadering	overeen	
met	80	uur	observatie.

Voor	 de	 studie	 is	 er	 in	 Microsoft	 Excel™	 een	 observatieprogramma	 ontwikkeld:	
obob;	Observing	by	means	of	Buttons	(Renati,	Boelhouwer	&	van	Geert,	2008).	
Het	obob-programma	was	in	staat	snel	en	systematisch	observeerbare	gedragingen	
te	 scoren,	 waarna	 de	 gegevens	 direct	 werden	 weggeschreven	 en	 opgeslagen.	 Het	
obob-programma	 was	 in	 staat	 snel	 en	 systematisch	 observeerbare	 gedragingen	 te	
scoren,	waarna	de	gegevens	direct	worden	weggeschreven	en	opgeslagen.	Het	pro-
gramma	was	praktisch	uitvoerbaar	voor	een	getrainde	observator.
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Ten	 eerste	 is	 onderzocht	 of	 in	 de	 wibo-klas	 het	 aantal	 antisociale	 episodes	 meer	
afneemt	na	het	volgen	van	het	wibo-lesprogramma	dan	in	de	controlegroep.	Daar-
naast	 is	gekeken	of	de	wibo-groep	na	het	krijgen	van	het	wibo-lesprogramma	op	
een	meer	 adaptieve	manier	 reageerde	op	 antisociaal	 gedrag	dan	de	 controlegroep.	
Als	 laatste	had	de	observatiestudie	 als	doel	om	het	weerbare	gedrag	van	kinderen	
op	handelingsniveau	in	hun	natuurlijke	situatie	in	kaart	te	brengen.	Bij	deze	laatste	
vraag	lag	de	nadruk	op	een	beschrijving	van	antisociaal	gedrag	en	copinggedragingen	
in	de	schoolsituatie.
	
Een	belangrijk	gegeven	uit	de	observatiestudie	was	dat	het	aantal	antisociale	gedra-
gingen	in	de	klas	aanzienlijk	afnam	in	de	loop	van	het	schooljaar.	Deze	afname	deed	
zich	bij	beide	groepen	voor.	De	afname	was	niet,	zoals	verwacht,	groter	bij	de	wibo-
klas	dan	de	controleklas.	De	geobserveerde	sterke	afname	is	naar	alle	waarschijnlijk-
heid	het	gevolg	van	spontane,	groepsdynamische	processen	bij	de	kinderen,	anders	
valt	niet	te	verklaren	waarom	ook	de	controleklas	een	sterke	afname	liet	zien	(Martin,	
Fabes,	Hanish,	&	Hollenstein,	2005).	
	
Wanneer	er	wordt	gekeken	naar	de	proportie	van	de	copinggedragingen	ten	opzichte	
van	de	antisociale	gedragingen	per	episode,	per	klas	voor	één	bepaalde	periode,	leek	
er	een	wibo-effect	 te	bestaan:	het	aantal	copinggedragingen	per	antisociale	gedra-
ging	verminderde	naarmate	het	jaar	verstreek.	Het	leek	dat,	in	tegenstelling	tot	de	
controlegroep	er	in	de	wibo-groep	aan	het	einde	van	het	jaar	minder	copinggedra-
gingen	nodig	waren	om	de	antisociale	interactie	te	stoppen.	Echter,	wanneer	de	op-
eenvolging	van	antisociale	interacties	werd	meegenomen	in	het	beoordelingsproces	
van	adaptief	copinggedrag	verdween	de	bevinding	dat	wibo	effectief	is.	Aangepaste	
copinggedragingen	bleken	niet	 vanzelfsprekend	 te	 leiden	 tot	het	 stoppen	van	 een	
antisociale	episode:	het	geobserveerde	percentage	adaptieve	copingstrategieën	in	de	
wibo-klas	nam,	in	tegenstelling	tot	de	verwachting,	af	in	plaats	van	toe.	
	
Als	laatste	gaven	de	observaties	een	goed	inzicht	in	hoe	gedragsketens	van	acties-re-
acties	tussen	kinderen	verliepen.	Uit	deze	gedragsketens	bleek,	dat	het	copinggedrag	
dat	de	kinderen	tijdens	het	wibo-lesprogramma	wordt	aangeleerd	effectief	is	bij	het	
stoppen	van	antisociale	interacties.	Uit	onze	data	bleek,	samenvattend,	dat	kinderen	
die	het	wibo-lesprogramma	hadden	gevolgd	deze	effectieve	copinggedragingen	ech-
ter	niet	vaker	of	effectiever	vertoonden	dan	de	controlegroepen.	Uit	de	observatie-
studie	kan	dus	niet	worden	geconcludeerd	dat	het	wibo-lesprogramma	effectief	is. 

Algemene evaluatie wibo-lesprogramma

Is het wibo-lesprogramma effectief?
Weerbaarheid	zoals	omschreven	in	dit	onderzoek,	verwijst	naar	de	capaciteit	om	
adaptief	 copinggedrag	 te	vertonen	 in	een	negatief	psychologisch	 stressvolle	 situ-
atie,	waarbij	een	kind	zich	op	een	(pro)sociale	manier	opstelt	tegenover	anderen,	
aandacht	heeft	voor	en	zich	kan	inleven	in	de	gevoelens	van	een	ander	en	daarbij
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de	grenzen	van	andere	mensen	respecteert.	Adaptief	copinggedrag	kan	zich	uiten	
in	het	vertonen	van	adaptief	fysiek copinggedrag	(fysieke	wibo-competentie),	soci-
aal-emotioneel	copinggedrag	(sociaal-emotionele	competentie)	en	bij	het	inzetten	
van	kennis	over	weerbaarheid	(cognitieve	competentie).

De	drie	afzonderlijke	competenties	die	het	wibo-lesprogramma	voor	ogen	heeft,	
zijn	op	verschillende	wijzen	onderzocht.	De	drie	evaluatiestudies	richtten	zich	op	
verschillende	aspecten	van	het	wibo-lesprogramma	en	onderzochten	deze	vanuit	
meerdere	informatiebronnen.	
	
Resultaten	over	het	effect	van	het	wibo-lesprogramma	op	de	fysieke	competentie	
kunnen	 uit	 twee	 van	 de	 drie	 studies	 worden	 verkregen.	 In	 de	 vragenlijststudie	
ging	de	fysieke	competentie	zowel	in	de	schoolsituatie	(oordeel	leerkracht)	als	in	
de	 thuissituatie	 (oordeel	 ouder	 voor	 een	 onveilige	 situatie)	 vooruit.	 Ook	 de	 at-
titude	 van	 de	 kinderen	 aangaande	 de	 fysieke	 weerbaarheid	 onderging	 een	 posi-
tieve	verandering.	Wanneer	daarentegen	het	daadwerkelijk	gedrag	onder	de	 loep	
werd	genomen	(observatiestudie)	worden	de	voorgaande	positieve	resultaten	niet	
teruggevonden:	 fysiek	antisociaal	gedrag	bleef	ook	na	het	krijgen	van	het	wibo-
lesprogramma	 één	 van	de	meest	 voorkomende	 antisociale	 gedragingen.	Het	 feit	
dat	er	na	het	wibo-lesprogramma	over	het	algemeen	minder	antisociale	interacties	
voorkwamen	en	hierdoor	tevens	minder	fysieke	antisociale	episodes	plaatsvonden,	
kon	niet	worden	toegeschreven	aan	een	wibo-effect.
	
De	vraag	of	de	wibo-kinderen	meer	vooruit	gingen	op	de	sociaal-emotionele	com-
petentie	dan	de	controlegroep	kan	op	de	eerste	plaats	worden	beantwoord	door	de	
vragenlijststudie.	Hieruit	kwam	naar	voren	dat	zowel	volgens	de	leerkracht	als	de	
ouders	de	kinderen	na	het	krijgen	van	het	wibo-lesprogramma	een	vooruitgang	
boekten	op	sociaal-emotioneel	gebied.	Uit	de	scenario’s,	dus	volgens	de	kinderen	
zelf,	bleek	de	attitude	van	de	kinderen,	dat	wat	ze	antwoordden	te	zullen	doen	in	
onveilige	situaties,	echter	niet	veranderd.	Deze	 laatste	negatieve	bevinding	komt	
overeen	met	het	resultaat	uit	de	observatiestudie.	Het	copinggedrag	dat	werd	ge-
observeerd	 betrof	 grotendeels	 sociaal-emotionele	 gedragingen.	 De	 kinderen	 ver-
toonden	zoals	verwacht	minder	(aangepast)	copinggedrag	per	antisociale	episode	
na	het	volgen	van	het	wibo-lesprogramma.	Dit	kon	worden	gezien	als	een	positief	
resultaat	wanneer	de	aangepaste	copingstrategieën	(één	van	de	twee	kenmerken	van	
adaptiviteit)	zouden	leiden	tot	het	stoppen	van	een	antisociale	gebeurtenis	(effecti-
viteit;	het	andere	kenmerk	van	adaptief	copinggedrag).	Dit	laatste	was	echter	niet	
een	vanzelfsprekendheid;	aangepaste	copingstrategieën	beëindigden	de	antisociale	
interacties	vaak	niet.	

Wat	de	cognitieve	competentie	betreft	gaven	enkel	de	scenario’s	uit	de	vragenlijststudie	
hierop	een	rechtstreeks	antwoord:	er	is	een	aanwijzing	dat	het	wibo-les-programma	in-
vloed	uitoefende	op	het	kunnen	benoemen	van	het	sociale	netwerk.	Het	effect	is	echter	
zo	klein	dat	de	klinische	relevantie	hiervan	zo	goed	als	verwaarloosbaar	is.
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De	drie	 competenties	 zijn	niet	 afzonderlijk	 geanalyseerd	 in	de	dagboekstudie.	Bij	
het	coderen	van	de	dagboekgegevens	was	weliswaar	rekening	gehouden	met	de	drie	
verschillende	wibo-competenties	maar	de	analyses	zijn	gebaseerd	op	de	definitie	van	
weerbaarheid	in	zijn	algemeenheid:	het	adaptief	reageren	in	een	negatief	psycholo-
gisch	stressvolle	situatie.	Bij	de	analyses	zijn	de	verschillende	soorten	van	antisociale	
gebeurtenissen	en	adaptief	copinggedrag	samengenomen.	De	dagboekstudie	leidde	
tot	twee	positieve	resultaten;	het	aantal	stressvolle	antisociale	interacties	nam	meer	
af	 bij	 de	 wibo-kinderen	 dan	 bij	 de	 controlekinderen	 én,	 als	 ze	 voorkwamen,	 re-
ageerden	de	kinderen	die	het	wibo-lesprogramma	hadden	gevolgd	hierop	op	 een	
meer	adaptieve	manier	dan	de	controlekinderen.	Deze	positieve	dagboekresultaten	
correspondeerden	niet	met	de	observatiestudie,	waar	de	sterke	afname	van	antisoci-
ale	interacties	niet	kon	worden	toegeschreven	aan	het	wibo-programma.	Hiervoor	
kunnen	verschillende	verklaringen	worden	gegeven.	Aangezien	er	bij	de	observaties	
niet	 gecontroleerd	 was	 voor	 het	 stressniveau	 van	 de	 antisociale	 gebeurtenis	 is	 het	
ten	eerste	denkbaar	dat	deze	discrepantie	voortkwam	uit	het	feit	dat	(in	de	school-
situatie)	 geobserveerde	 interacties	 andere	 gebeurtenissen	 betroffen	 dan	 de	 de	 sai-
gebeurtenissen	 in	de	dagboeken.	Ten	tweede	brachten	de	dagboeken	naast	andere	
antisociale	stressvolle	gebeurtenissen,	ook	andere	copingstrategieën	in	kaart	dan	de	
observatiestudie.	Niet-observeerbaar	(sociaal-emotioneel)	copinggedrag	kwam	door	
middel	van	de	dagboektechniek	wel	aan	het	 licht.	Kijkend	naar	deze	twee	verkla-
ringen	kan	er	worden	geconcludeerd	dat	in	de	observatie-	en	dagboekstudie	andere	
aspecten	van	het	wibo-lesprogramma	zijn	gemeten.	Een	andere	verklaring	voor	het	
al	dan	niet	voorkomen	van	een	wibo-effect	zou	zijn	dat	de	perceptie	en	het	reflec-
tievermogen	van	de	informatiebron	hieraan	ten	grondslag	ligt.	In	dit	geval	zouden	
de	mogelijke	veranderingen	van	de	dagboekstudie	liggen	in	de	subjectieve	perceptie	
en	evaluatie	van	de	kinderen:	een	niet-leuke	gebeurtenis	werd	na	het	volgden	van	de	
wibo-cursus	minder	snel	als	stressvol	ervaren.	Getrainde	observatoren	zijn	daarente-
gen	gericht	op	het	registreren	van	observeerbaar	gedrag,	en	de	subjectieve	perceptie	
van	de	kinderen	is	niet	of	nauwelijks	af	te	leiden	uit	die	observeerbare	gedragingen.	
De	observatiestudie	zou	in	dit	geval	dus	informatie	geven	over	de	meer	objectieve,	
gedragsmatige	aspecten	van	het	wibo-effect,	maar	niet	over	de	subjectieve	interpre-
taties	en	gevolgen	ervan	bij	de	kinderen.	
	
Hoewel	de	dagboeken	dus	rijk	materiaal	opleverden	over	de	weerbaarheid	van	kin-
deren	in	alledaagse	situaties	vanuit	hun	eigen	perceptie,	blijft	de	vraag	bestaan	waar	
het	positieve	effect	precies	betrekking	op	had:	op	de	fysieke,	sociaal-emotionele	of	
op	 cognitieve	 competenties	 of	 op	 een	 combinatie	 hiervan?	 De	 door	 de	 kinderen	
als	 stressvol	 ervaren	 gebeurtenissen	 (sai-gebeurtenissen)	 in	 de	 dagboeken	 kunnen	
tot	alle	drie	 soorten	copinggedragingen	of	competenties	aanleiding	geven.	De	co-
pingstrategieën	 zijn	 heel	 gedifferentieerd	 gecodeerd	 en	 bieden	 de	 mogelijkheid	
deze	drie	competenties	uit	de	codering	te	destilleren.	Dit	vereist	echter	een	uitvoerige	
nadere	analyse,	die	buiten	het	bestek	van	dit	proefschrift	valt.	Onze	conclusie	over	de	
effecten	in	dagboekstudie	heeft	daarom	betrekking	op	de	algemene	weerbaarheid	van	
kinderen,	die	alle	drie	de	competenties	omvat.	
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Samenvattend,	reeds	in	hoofdstuk	2	kon	worden	geconcludeerd	dat	het	wibo-les-
programma	aan	de	theoretische	voorwaarden	(volgens	Baar,	2012;	Baar,	Wubbels	&	
Vermande,	2007)	voldeed	om	een	goede	kans	van	slagen	te	hebben.	De	vraag	of	het	
wibo-lesprogramma	bewezen	effectief	is,	dient	genuanceerd	te	worden	beantwoord:	
er	was	geen	sprake	van	eenduidige	uitkomsten.	
	
Een	 verklaring	 voor	 de	 gevonden	 ‘tegenstrijdigheden’	 is	 dat	 de	 vragenlijststudie,	
de	dagboek-	 en	de	observatiestudie	 ieder	naar	 een	 ander	 type	 gedrag	 refereerden.	
Daarbij	komt	dat	de	doelrealisatie	van	het	wibo-lesprogramma	belicht	werd	vanuit	
verschillende	gezichtspunten.	Kortom:	de	verschillende	studies	maten	verschillende	
aspecten	van	de	competenties	van	het	wibo-lesprogramma.	
	
De	leerkrachtvragenlijst,	oudervragenlijst	en	scenario’s	voor	de	leerlingen	lieten	over-
wegend	positieve	effecten	(klein	tot	redelijk)	zien	voor	de	fysieke	en	sociaal-emotionele	
competenties.	De	dagboekstudie	toonde	een	effect	voor	afname	van	stressvolle	gebeur-
tenissen	 in	het	dagelijks	 leven	en	een	 toename	van	adaptieve	copingstrategieën.	De	
observatiestudie	leverde	voor	het	wibo-lesprogramma	geen	positief	effect	op	het	ni-
veau	van	copingstrategieën	in	milde	antisociale	interacties	op	school.	Dit	type	gedrag	
leek	niet	gevoelig	te	zijn	voor	verandering	door	het	wibo-lesprogramma.	Wel	heeft	de	
observatiestudie	aangetoond	dat	het	theoretische	gedragsmodel	achter	het	programma	
klopt:	de	door	het	programma	voorgeschreven	gedragingen	om	een	antisociale	interac-
tie	te	stoppen	bleken	effectief.	Het	inzicht	in	de	effectiviteit	van	de	copinggedragingen	
kon,	door	middel	van	de	observaties,	gedetailleerd	worden	weergegeven.	Door	syste-
matische	observatie	was	een	onderzoeker	in	staat	om	de	opeenvolging	van	antisociale	
gedragingen	en	bijbehorend	copinggedrag	te	onderzoeken.	De	scenario’s	(vragenlijst-
studie)	en	dagboekstudie	focusten	zich	daarentegen	op	meer	extreme	of	stressvolle	situ-
aties,	gedachten	en	emoties	van	kinderen	ten	aanzien	van	antisociaal	gedrag.	Ze	gaven	
daarnaast	ook	inzicht	in	het	vermogen	van	kinderen	om	bepaalde	copingstrategieën	
toe	te	passen.	Deze	aspecten	leken	wel	gevoelig	te	zijn	voor	het	wibo-lesprogramma.	

Is het wibo-lesprogramma nodig en wenselijk?
Weerbaarheidprogramma’s	zijn	erg	populair	op	basisscholen	(Haisma,	2005)	aange-
zien	ervaringen	met	antisociaal	en	grensoverschrijdend	gedrag	diep	kunnen	ingrijpen	
in	het	leven	van	een	kind.	Maar	in	hoeverre	hebben	kinderen	eigenlijk	te	maken	met	
situaties	waarin	zij	weerbaar	dienen	te	zijn?	Is	het	wibo-lesprogramma	nodig?
	
Uit	de	wibo-evaluatie	komt	naar	voren	dat	kinderen	zeker	niet-leuke	dingen	meema-
ken,	maar	deze	zijn	gelukkig	niet	zo	extreem	en	komen	aanzienlijk	minder	vaak	voor	
dan	de	onderzoekers	in	eerste	instantie	hadden	verwacht.	Toch	mogen	deze	gebeur-
tenissen	niet	worden	onderschat.	Kinderen	beoordelen	 situaties	en	gebeurtenissen	
anders	dan	volwassenen:	zij	ervaren	andere	dingen	als	stressvol	dan	volwassenen	dat	
doen	(Smith	&	Carlson,	1997).	Dit	gegeven	heeft	ook	consequenties	voor	de	obser-
vatiestudie.	Dat	wat	de	observatoren	beoordeelden	als	‘mild’	antisociaal	gedrag	zou	
een	kind	wel	degelijk	als	stressvol	hebben	kunnen	ervaren.	
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Kinderen,	zowel	in	de	experimentele	groep	als	in	de	controlegroep,	bleken	gemiddeld	
genomen	bij	aanvang	van	de	cursus	al	behoorlijk	weerbaar	te	zijn.	Dit	bleek	niet	alleen	
uit	de	leerkracht-,	ouder-	en	scenariovragenlijst,	ook	in	de	dagboeken	en	observatie-
studie	kwam	dit	naar	voren.	De	hoge	scores	op	de	voormeting	bij	de	vragenlijststudie	
en	het	relatief	weinig	waarnemen	van	antisociale	gedragingen	tijdens	de	observatiestu-
die	wijzen	op	weerbare	kinderen.	Gedurende	de	eerste	observatieweek	waren	de	on-
derzoekers	zelfs	een	beetje	teleurgesteld	over	hoe	welwillend,	ijverig	en	vriendelijk	de	
kinderen	zich	gedroegen	in	de	klas.	Ook	in	de	dagboekstudie	kwam	op	de	voormeting	
naar	voren	dat	de	meeste	kinderen	hoofdzakelijk	op	een	adaptieve	(weerbare)	manier	
reageerden	wanneer	er	een	stressvolle	antisociale	interactie	plaatsvond.	

Wanneer	men	kijkt	naar	de	voormeting	van	het	evaluatieonderzoek	(relatief	weer-
bare	kinderen)	kan	de	vraag	 rijzen	wat	de	precieze	meerwaarde	van	het	wibo-les-
programma	is:	wegen	de	kosten	van	het	programma	op	tegen	de	baten,	aangezien	
de	gevonden	effectgroottes	klein	 tot	 redelijk	waren,	effecten	niet	voor	alle	criteria	
konden	worden	aangetoond	en	de	kinderen	bij	aanvang	reeds	een	hoge	mate	van	
weerbaarheid	lieten	zien?
	
Volgens	McGartney	en	Rosenthal	(2000)	dient	de	praktische	relevantie	van	effect-
groottes	te	worden	beoordeeld	in	zowel	de	gehanteerde	onderzoekscontext	(waar	zit	
de	vooruitgang?)	als	in	de	context	van	de	empirische	literatuur	(wat	zijn	de	uitkom-
sten	van	soortgelijke	effectstudies?).	Kleine	effectgroottes	kunnen	namelijk	wel	dege-
lijk	interessant	zijn	wanneer	het	effect	eruit	bestaat	dat	een	kleine	groep	risicokinde-
ren	een	grote	vooruitgang	laten	zien	(Veen	et	al.,	2007)	Dit	bleek	in	dit	onderzoek	
het	geval	te	zijn	voor	de	fysieke	competentie	(zie	sectie	3.3.1).	De	aanbeveling	die	
hieraan	kan	worden	gekoppeld	is	dat	het	wibo-lesprogramma	voornamelijk	geschikt	
zou	zijn	voor	scholen	met	een	grote	risicopopulatie	(zie	voor	andere	studies	waarbij	
vooral	de	risicojongeren	profiteerden	van	een	interventie	Dubois	et	al.,	2002;	Veen	et	
al.,	2007;	Wilson	et	al.,	2003).	Kleine	effectgroottes	zijn	minder	interessant	wanneer	
een	grote	groep	minder	kwetsbare	kinderen	een	kleine	verbetering	laten	zien.	
	
Bij	de	kosten-	batendiscussie	dient	men	niet	alleen	te	kijken	naar	de	resultaten	wat	
betreft	 de	 weerbaarheid	 van	 het	 kind.	 Het	 gaat	 daarbij	 tevens	 om	 de	 subjectieve	
factoren27	(Van	Yperen,	2003).	Neem	bijvoorbeeld	een	kind	dat	meer	zelfvertrou-
wenheeft	gekregen,	of	een	ouder	die	zich	gerustgesteld	voelt	nu	de	school	aandacht	
aan	 het	 onderwerp	 weerbaarheid	 besteedt.	 In	 principe	 zijn	 deze	 meer	 subjectieve	
aspecten	goed	in	kaart	te	brengen,	en	in	vervolgonderzoek	kan	worden	overwogen	
om	deze	aspecten	ook	bij	de	effectevaluatie	te	betrekken.
	
Volgens	sommige	onderzoekers	wordt	enkel	een	klein	deel	van	het	interventie-effect	
specifiek	door	de	methodiek	zelf	bepaald.	In	de	meest	extreme	schatting	verklaart	

Deze	subjectieve	factoren	zijn	onderzocht	in	de	implementatiestudie	zie	Boelhouwer	et	al.	(2008).27|
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de	interventie	slechts	vijftien	procent	van	het	eindresultaat	(zie	argumenten	van	bij-
voorbeeld	Lambert	&	Barley,	2001,	volgens	Van	Yperen,	Van	der	Steege,	Addink	&	
Boendermaker,	2010).	Het	zijn	voornamelijk	de	 factoren	die	buiten	de	 specifieke	
interventiemethoden	liggen,	zoals	motivatie	van	de	leerling	of	algemeen	werkzame	
factoren	zoals	een	goed	contact	tussen	interventiewerker	en	leerling,	die	zouden	zor-
gen	 voor	het	 overgrote	deel	 van	het	 teweeggebrachte	 effect	 (Schiepek,	2009;	Van	
Yperen	 et	 al.,	 2010;	Wampold,	1997).	Van	Yperen	 et	 al.	 (2010)	 zijn	 zelf	minder	
pessimistisch	over	de	geringe	invloed	van	een	bepaalde	methodiek,	maar	een	precieze	
inschatting	daarvan	kunnen	zij	vooralsnog	niet	geven.	

In	de	discussie	over	kosten	en	baten	is	het	ook	van	belang	om	te	kijken	naar	het	meer	
extreme	 individu	 (zie	bijvoorbeeld	voor	onderzoek	naar	de	winst	 van	 interventies	
op	 jeugdcriminaliteit	Reynolds,	Temple,	Robertson	&	Mann,	2001).	Stel	dat	 één	
kind	dankzij	de	wibo-cursus	kan	vermijden	dat	het	slachtoffer	wordt	van	een	sek-
sueel	misdrijf,	dan	 is	 er	 sprake	van	aanzienlijke	baten.	Zulke	 langetermijneffecten	
gekoppeld	aan	extreme	gebeurtenissen	zijn	echter	eveneens	vrijwel	onmogelijk	om	te	
meten,	behalve	misschien	als	het	programma	op	zeer	grote	schaal	in	Nederland	zou	
worden	geïmplementeerd,	en	de	evaluatie	kan	worden	uitgevoerd	door	de	 levens-
loop	van	vele	duizenden	kinderen	te	onderzoeken	(zoals	bijvoorbeeld	gebeurt	bij	het	
Amerikaanse	Head Start Program	(Mervis,	2011)).	Aangezien	dit	laatste	vrij	onwaar-
schijnlijk	is	en	daarnaast	überhaupt	de	daadwerkelijke	invloed	van	een	interventie	
(op	korte	termijn)	niet	ten	volle	evident	is,	blijft	de	omvang	van	de	feitelijke	baten	
lastig	in	te	schatten,	en	blijft	het	moeilijk	om	te	bepalen	of	het	geld	en	de	moeite	
die	 in	het	programma	worden	geïnvesteerd	zich	 ‘terug	verdienen’	 (hoewel	volgens	
sommige	economen	dit	wel	degelijk	mogelijk	 is,	 zie	de	klassieke	reviewstudie	van	
Barnette	en	Escobar,	1987).	Het	blijft	dan	ook	een	kwestie	van	beleidsmakers	en	
schoolbesturen	om	te	beslissen	hun	middelen	in	een	lesprogramma	als	wibo	te	inves-
teren.	Als	zij	echter	besluiten	om	te	investeren	in	een	weerbaarheidsprogramma	dan	
is	het	verstandig	om	dit	te	doen	in	een	interventie,	zoals	het	wibo-lesprogramma,	
waarbij	wetenschappelijk	onderzoek	positieve	effecten	heeft	gevonden.	

Suggesties voor het wibo-lesprogramma
Het	 is	waarschijnlijk	dat	de	effectiviteit	van	wibo	kan	worden	verbeterd	door	het	
programma	op	een	aantal	punten	aan	te	passen.	
	
Ten	eerste	lijkt	het	verstandig	om	bepaalde	technieken	of	onderwerpen	uit	het	wibo-
lesprogramma	te	herhalen.	Deze	opfrissing	zou	een	eventuele	daling	van	het	effect	
van	de	cursus,	over	de	langetermijn,	kunnen	tegengaan.	Het	is	moeilijk	om	in	relatief	
korte	tijd	(drie	maanden;	twintig	lessen)	iets	substantieel	te	wijzigen	in	gedrag	dat	
zich	over	de	jaren	heen	heeft	ontwikkeld.	

Daarnaast	 zijn	niet-leuke	 gebeurtenissen	die	kinderen	noemen	over	het	 algemeen	
veel	minder	extreem	dan	de	gebeurtenissen	uit	de	fictieve	scenariovragenlijst.	Het	is	
daarom	zinvol	dat	het	wibo-lesprogramma	zich	niet	alleen	richt	op	extreme	gebeurte-
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nissen,	maar	ook	op	de	meer	alledaagse	situaties.	De	kinderen	gaven	immers	aan	dat	
deze	situaties	voor	hen	ook	zeker	stressvol	konden	zijn.	Uit	de	dagboeken	bleek	ver-
der,	dat	op	de	hoogte	zijn	van	‘goed’	copinggedrag	niet	automatisch	leidt	tot	er	naar	
handelen.	Obstakels	als	‘het	willen,	maar	niet	durven’	kunnen	kinderen	in	de	weg	
staan	om	met	adaptief	wibo-gedrag	te	reageren.	Dit	is	een	belangrijk	element	om	in	
een	weerbaarheidprogramma	als	het	wibo-lesprogramma	aandacht	aan	te	schenken.
	
Verder	verdient	het	aanbeveling	ouders	en	leerkrachten	bij	toekomstige	wibo-cursus-
sen	een	realistisch	beeld	te	geven	van	de	verwachte	effecten.	Als	ouders	of	leerkrach-
ten	onterecht	zeer	veel	van	het	wibo-lesprogramma	verwachten,	bestaat	de	kans	dat	
het	feitelijke	effect	als	teleurstellend	wordt	ervaren,	wat	de	motivatie	van	de	opvoe-
ders	om	door	te	gaan	met	weerbaarheidsgericht	opvoeden	kan	verzwakken	of	teniet	
kan	doen.	Misschien	is	het	juist	dit	op	langetermijn	doorgaan	op	het	ingeslagen	pad	
dat	noodzakelijk	is	om	de	wibo-doelen	te	bereiken.
	
Ten	slotte	dient	in	de	cursus	meer	aandacht	te	worden	geschonken	aan	de	bekendheid	
van	kinderen	met	hulpverlenende	instanties.	Zowel	de	wibo-kinderen	als	de	contro-
lekinderen	wisten	daar	erg	weinig	vanaf.	Na	het	wibo-lesprogramma	was	de	kennis	
hierover	bij	de	wibo-kinderen	wel	iets	vooruitgegaan,	maar	ook	de	controlekinderen	
waren	vooruitgegaan	en	de	kennis	was	voor	beide	groepen	nog	steeds	erg	laag.	

Discussie en suggesties wibo-evaluatie
Volgens	Abrahamson	(2001)	en	Van	Yperen	(2003)	is	het	van	belang	om	twee	per-
spectieven	te	hanteren	waaruit	de	kwaliteit	van	effectonderzoek	beoordeeld	dient	te	
worden:	de	interne	en	externe	validiteit.	Het	eerste	perspectief	heeft	betrekking	op	de	
mate	waarin	het	onderzoek	gebruikt	maakt	van	gecontroleerde	condities.	Random	
Control	Trialsonderzoek	(RCT)	waarbij	de	experimentele	groepen	en	controlegroe-
pen	 random	 aan	 de	 condities	 worden	 toegewezen,	 heeft	 qua	 onderzoeksopzet	 de	
hoogste	interne	validiteit	(bewijs	voor	werkzaamheid;	Konijn,	2003).	RCT	is	echter	
niet	de	enige	garantie	voor	interne	validiteit:	ook	quasi-experimenteel	onderzoek	kan	
in	principe	een	hoge	interne	validiteit	hebben	(Boendermaker,	Veldt	&	Booy,	2003).	
De	externe	validiteit	(generaliseerbaarheid)	is	het	tweede	perspectief	dat	volgens	Van	
Yperen	(2003)	en	Boendermaken	et	al.	(2003)	in	beschouwing	moet	worden	geno-
men.	De	externe	validiteit	betreft	de	doeltreffendheid	of	de	effectiviteit	van	interven-
ties	in	de	dagelijkse	praktijk	(Konijn,	2003).

De	wibo-evaluatie	was	een	quasi-experimenteel	onderzoek	waarbij	 is	gewerkt	met	
een	 voor-	 en	 nameting	 bij	 zowel	 een	 experimentele	 groep	 als	 een	 controlegroep.	
Vanuit	verschillende	invalshoeken	is	met	behulp	van	verschillende	informatiebron-
nen	de	weerbaarheid	van	de	kinderen	in	kaart	gebracht.	Er	was	bij	de	indeling	van	
wibo-	of	controleschool	echter	geen	sprake	van	een	aselecte	toewijzing.	De	toelating	
van	de	wibo-scholen	nam	op	de	 volgende	wijze	 plaats:	 scholen	die	 zich	opgaven	
voor	het	wibo-lesprogramma	werden,	nadat	ze	voldeden	aan	de	randvoorwaarden	
die	interventie	stelt,	gevraagd	om	mee	te	willen	werken	aan	het	onderzoek.	Indien	
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een	wibo-school	toezegde,	is	geprobeerd	voor	het	onderzoek	in	dezelfde	gemeente/
buurt	een	school	te	vinden	die	als	controleschool	zou	kunnen	worden	opgenomen	in	
het	onderzoek.	De	geselecteerde	controlescholen	kregen	als	tegenprestatie	een	gratis	
wibo-cursus	aangeboden	nadat	het	onderzoek	was	afgerond.	Deze	manier	van	selec-
teren	had	een	positieve	invloed	op	de	externe	validiteit	van	het	onderzoek	(Shadish,	
Cook	&	Campbell,	2002):	er	deden	‘typische’	wibo-scholen	mee	aan	het	onderzoek,	
zowel	in	de	experimentele	groep	als	in	de	controlegroep.	Daarnaast	vond	het	onder-
zoek	in	een	natuurlijke	setting	plaats.	Het	onderzoek	was	door	zowel	de	selectiepro-
cedure	als	door	de	uitvoering	in	een	praktijksetting	representatief	voor	de	dagelijkse	
praktijk	(Boendermaker,	Veldt	&	Booy,	2003;	Van	Yperen	2003).

Wat	betreft	de	kwaliteit	van	het	wibo-onderzoek	kunnen	we	het	volgende	conclu-
deren:	door	de	hoge	mate	van	interne	validiteit	én	externe	validiteit	kunnen	op	basis	
van	het	evaluatieonderzoek	naar	het	wibo-lesprogramma	uitspraken	worden	gedaan	
over	het	effect	van	de	onderzochte	interventie,	waarbij	de	uitkomst	ook	bij	toepas-
sing	in	de	dagelijkse	praktijk	te	verwachten	is	(zie	voor	ondersteuning	van	deze	con-
clusie	Boendermaker	et	al.,	2003,	pag	9).
	
Naast	de	hoge	 interne	en	externe	validiteit	van	het	wibo-onderzoek	 is	 er	voor	de	
evaluatie	gebruikt	gemaakt	van	verschillende	informatiebronnen,	verschillende	on-
derzoeksmethoden	en	verschillende	manieren	van	dataverwerking.	Deze	keuzes	heb-
ben	eveneens	bijgedragen	om	het	effect	van	het	wibo-lesprogramma	valide	in	kaart	
te	brengen	(zie	sectie	6.5	voor	een	algemene	beschouwing).	
	
Naast	de	positieve	conclusies	over	het	evaluatieonderzoek	zijn	er	ook	kanttekeningen	
te	plaatsen	bij	het	onderzoek.	Deze	kanttekeningen	hebben	zowel	betrekking	op	het	
onderzoeksdesign	als	op	de	uitgevoerde	analyses.
	
Ten	eerste	dient	er	in	vervolgonderzoek	voor	het	in	kaart	brengen	van	het	korteter-
mijneffect	van	het	wibo-lesprogramma,	anders	dan	 in	het	uitgevoerde	onderzoek,	
niet	alleen	de	experimentele	groep	maar	ook	de	controlegroep	te	worden	onderzocht.	
Wat	betreft	het	langetermijneffect	zou	er	een	follow	up-onderzoek	moeten	plaatsvin-
den	ten	minste	zes	maanden	na	afloop	van	de	cursus	(NJi.nl).

Aangezien	observatieonderzoek	wordt	beschouwd	als	 één	van	de	meest	objectieve	
manieren	om	het	gedrag	van	kinderen	te	bestuderen	(Nock	&	Kurtz,	2005;	Volpe,	
DiPerna,	Hintze	&	Shapiro,	2005)	raden	wij	aan	om	in	vervolgonderzoek	ook	ob-
servaties	uit	te	voeren	bij	de	kinderen	met	een	groter	gedragsrisico.	Misschien	dat,	in	
lijn	met	de	resultaten	in	de	vragenlijststudie,	de	minder	weerbare	kinderen	meer	baat	
hebben	bij	het	volgen	van	het	wibo-lesprogramma.	Gezien	het	feit	dat	met	name	
de	externaliserende	antisociale	gedragingen	en	copingstrategieën	observeerbaar	zijn,	
raden	wij	daarnaast	aan	om	speciaal	een	dagboekstudie	uit	te	voeren	bij	kinderen	met	
internaliserende	problemen.	Bij	deze	risicokinderen	boeken	sociale	vaardigheidstrai-
ningen	namelijk	het	grootste	effect	(Oudhof	&	Van	der	Steege,	2007).	De	dagboek-
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methode	 lijkt	een	uitstekende	manier	om	het	concrete	dagelijkse	weerbare	gedrag	
van	kinderen	met	internaliserende	problemen	te	onderzoeken.

Naast	vervolgonderzoek	kunnen	eveneens	nieuwe	inzichten	worden	verkregen	met	
de	al	verzamelde	data.	Met	name	het	 rijke	dagboekmateriaal	 zou	kunnen	worden	
geanalyseerd	met	het	oog	op	de	specifieke	fysieke,	sociaal-emotionele	en	cognitieve	
competenties.

Een interpretatie van het wibo-effect aan de hand van het 
begrip ‘epigenetisch landschap’
In	deze	sectie	wordt	geprobeerd	om	drie	wibo-bevindingen	in	een	coherent	beschrij-
vingskader	te	plaatsen	vanuit	een	dynamisch	perspectief	aan	de	hand	van	het	epige-
netische	landschap	dat	in	hoofdstuk	2	(paragraaf	2.2.4)	is	geïntroduceerd.	Ten	eerste	
wordt	uitgelegd	hoe	de	non-lineairiteit	van	het	wibo-effect	 (hoofdstuk	3,	vragen-
lijststudie),	met	name	wat	betreft	de	afhankelijkheid	van	de	beginsituatie,	in	termen	
van	het	epigenetische	landschap	kan	worden	beschreven.	Daarna	wordt	ingegaan	op	
de	mogelijkheid	van	een	algemeen	overshooteffect	(het	effect	dat	de	initiële	resulta-
ten	van	een	interventie	groter	zijn	dan	de	resultaten	op	langere	termijn:	hoofdstuk	
3,	vragenlijststudie).	Als	laatste	wordt	de	spontane	afname	van	antisociale	situaties	
gedurende	het	schooljaar	(observatiestudie,	hoofdstuk	5)	met	behulp	van	een	epige-
netisch	landschap	in	kaart	gebracht.	

Interpretatie voor de non-lineaire wibo-bevindingen
Om	de	non-lineaire	bevindingen	van	het	wibo-lesprogramma	vanuit	een	epige-
netisch	 landschap	te	kunnen	verklaren	beginnen	we	met	het	uitleggen	van	het	
verschijnsel	 dat	 laagscorende	 kinderen	 het	 meeste	 baat	 hebben	 bij	 het	 krijgen	
van	 een	 interventie	 en	 hoogscorende	 kinderen	 het	 minste	 (hoogscorende	 kin-
deren	gaan	er	vaak	zelfs	op	achteruit).	In	dit	geval	is	het	effect	dus	een	lineaire	
functie	van	de	begintoestand.	Een	klassiek	 statistisch	model	verklaart	dit	door	
regressie naar het gemiddelde:	een	meetfout	die	voor	alle	ware	scores	gelijk	is,	dus	
ongeacht	of	deze	ware	scores	hoog,	laag	of	gemiddeld	zijn.	Bij	extreem	hoge	of	
extreem	lage	scores	is	de	kans	echter	groter	dat	ze	het	gevolg	zijn	van	meetfout.	
Bij	herscoring	zullen	deze	scores	waarschijnlijk	een	beetje	naar	het	midden	van	
de	verdeling	opschuiven.	Individuen	met	extreem	lage	scores	worden	schijnbaar	
beter,	individuen	met	extreem	hoge	scores	worden	schijnbaar	minder	goed	(zie	
o.a.	Hsu,	1995;	Krause,	2009;	Labouvie,	1982	en	Nesselroade,	Stigler	&	Baltes,	
1980).	

Wanneer	regressie	naar	het	gemiddelde	wordt	weergegeven	met	behulp	van	een	epi-
genetisch	 landschap	wordt	dit	 fenomeen	niet	gezien	als	meetfout,	maar	als	eigen-
schap	van	het	landschap	met	bijbehorende	attractor.	In	een	dynamisch	model	is	de	
variatie	van	een	score	een	reëel	proces	dat	afhankelijk	is	van	de	diepte	en	breedte	van	
de	attractor,	en	geen	meetfout.	Hoe	dieper	(en/of	smaller)	de	attractor,	hoe	kleiner	
de	spontane	variatiebreedte,	hoe	ondieper	(en/of	breder)	de	attractor,	hoe	groter	de	
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spontane	variatiebreedte.	De	diepte	en	breedte	van	de	attractor	correspondeert	met	
de	mate	waarin	een	bepaalde	eigenschap	het	gevolg	is	van	een	zelf-instand-houdende	
dynamica).	Extreme	scores	(zowel	laag	als	hoog)	hangen	over	het	algemeen	samen	
met	 ondiepere	 attractoren,	 eenvoudigweg	 omdat	 een	 extreme	 attractor	 moeilijker	
in	stand	is	te	houden.	Zo	vergt	bijvoorbeeld	een	extreem	hoge	weerbaarheid	waar-
schijnlijk	veel	inspanning	en	een	voortdurende	alertheid	van	een	kind.	Hierdoor	is	
de	kans	groot	dat	bij	een	volgende	gelegenheid	de	attractorwaarde	is	teruggekeerd	
naar	een	lager,	makkelijker	te	onderhouden	niveau.	Hetzelfde	geldt	voor	een	kind	
met	een	extreem	lage	weerbaarheid:	dit	kind	zal	onderworpen	worden	aan	allerlei	
pesterijen	en	zal	 snel	 allerlei	minimale	vormen	van	weerbaarheid	moeten	ontwik-
kelen,	wil	het	zich	staande	kunnen	houden.	Voor	de	hoogstscorende	kinderen	ligt	de	
attractor	waarschijnlijk	rechts,	maar	niet	extreem	rechts,	en	voor	de	laagst	scorende	
kinderen	ligt	de	attractor	links	maar	niet	extreem	links.	Wanneer	het	wibo-lespro-
gramma	een	lineair	positief	effect	heeft,	dan	is	het	een	effect	in	de	richting	van	een	
hogere	 weerbaarheidsscore,	 en	 dus	 van	 een	 verschuiving	 van	 de	 attractortoestand	
naar	rechts.	Echter,	bij	hoogscorende	kinderen	valt	er	vrijwel	niets	meer	naar	rechts	
te	schuiven.	Voor	deze	kinderen	zal	er	bij	de	nameting,	ook	na	het	volgen	van	het	
wibo-programma,	nauwelijks	enige	sprake	zijn	van	verschuiving	naar	rechts.	Er	zal	
eerder	 sprake	 zijn	 van	 een	 verschuiving	 van	 de	 extreme	 attractor	 naar	 links,	 naar	
een	lager	weerbaarheidniveau	dat	waarschijnlijk	makkelijker	te	onderhouden	is	voor	
het	kind.	Voor	een	zeer	 laagscorend	kind	 is	het	effect	gelijk	aan	de	waarschijnlijk	
spontane	toename	van	de	weerbaarheid	plus	het	effect	van	wibo,	wat	dus	een	vrij	
sterke	verschuiving	naar	rechts	impliceert.	Ten	slotte	dient	ook	nog	rekening	te	wor-
den	gehouden	met	het	effect	van	spontane	variatie	binnen	de	attractor,	en	dit	effect	
komt	nog	het	dichtst	in	de	buurt	van	de	meetfoutbenadering.	Het	grote	verschil	is	
dat	er	niet	wordt	gesproken	over	meetfout	maar	over	reële	variatie	waarvan	de	varia-
tiebreedte	karakteristiek	is	voor	het	geobserveerde	systeem:	ook	binnen	de	attractor	
komen	posities	aan	de	randen	van	het	attractordal	in	principe	minder	vaak	voor	dan	
posities	meer	naar	het	midden	toe,	dit	omdat	het	balletje	altijd	naar	het	diepste	punt	
van	de	attractor	wordt	getrokken.	De	positie	van	het	balletje	stelt	de	weerbaarheids-
toestand	van	een	kind	op	een	bepaald	moment	voor.	

In	het	algemeen	vertoonde	het	wibo-effect,	op	de	meeste	variabelen,	bovenstaande	
lineaire	verandering	 in	de	weerbaarheid	van	de	kinderen:	het	waren	met	name	de	
kinderen	met	de	laagste	scores	die	het	grootste	wibo-effect	lieten	zien.	Echter,	som-
mige	variabelen	bleken	op	een	niet-lineaire	wijze	afhankelijk	te	zijn	van	de	beginsitu-
atie:	de	kinderen	met	middelmatige	beginscores	lieten	meer	vooruitgang	zien	(en	de	
hogere	minder	terugval)	dan	op	basis	van	een	lineair	model	werd	verwacht.	Wan-
neer	er	sprake	is	van	dit	niet-lineaire	wibo-effect,	ondergaat	het	epigenetische	land-
schap	naar	alle	waarschijnlijkheid	een	dusdanige	verandering	dat	de	diepte	en	steilte	
van	een	beginattractor	van	een	middelmatig	 scorend	kind,	een	grotere	positievere	
verandering	(verschuiving	naar	rechts)	ondergaat	dan	bij	een	lineair	effect	zou	mo-
gen	worden	verwacht.	De	verandering	kan	op	verschillende	manieren	plaatsvinden.	
Enerzijds	kan	er	naast	de	oorspronkelijke	een	nieuwe	(minder	stabiele)	attractortoe-
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stand	ontstaan.	Anderzijds	kan	de	oorspronkelijke	attractortoestand	in	zijn	geheel	
opschuiven	naar	rechts.

Een representatie van een algemeen overshooteffect 
Wat	betreft	de	tussenmetingen	in	hoofdstuk	3,	is	vastgesteld	dat	er	voor	de	meeste	
variabelen	sprake	was	van	een	terugval	op	de	weerbaarheidsscore	van	kinderen	tussen	
de	 tussen-	 en	de	nameting.	Een	duidelijk	voorbeeld	hiervan	 is	weergegeven	 in	fi-
guur	6.1:	de	gemiddelde	weerbaarheidsscore	op	de	fysieke	competentie	in	een	veilige	
thuissituatie	(zie	tevens	figuur	3.10	in	hoofdstuk	3).	
	

Gemiddelde weerbaarheidsscore van de wibo-kinderen op de fysieke competentie in 
een veilige thuissituatie op drie meetmomenten

De	terugval	(figuur	6.1)	zou	kunnen	worden	verklaard	door	het	zogenaamde	over-
shooteffect (Van	Geert,	1994;	Fischer	&	Bidell	2006).	Een	overshooteffect	is	een	ef-
fect	voorafgaande	aan	een	reële	verandering,	waarbij	de	initiële	verandering	groter	is	
dan	de	verandering	die	zich	stabiliseert.	De	terugval	van	de	weerbaarheidsscore	op	
de	nameting	kan	 ten	eerste	het	 resultaat	 zijn	van	een	niet-stabiele	weerbaarheids-
toestand,	die	het	gevolg	is	van	een	tijdelijke	externe	beïnvloeding,	in	dit	geval	het	
wibo-lesprogramma	 (zie	figuur	6.2).	De,	bij	de	 tussenmeting	weergegeven,	dikke	
pijl	staat	voor	de	tijdelijke	‘stuwende’	kracht	die	door	het	wibo-lesprogramma	wordt	
uitgeoefend.	Deze	kracht	verplaatst	de	bal,	overeenkomend	met	de	positie	van	een	
individu	op	de	weerbaarheiddimensie,	maar	laat	de	structuur	van	het	epigenetische	
landschap,	dus	van	de	attractor(en)	ongemoeid.	Wanneer	de	interventie	is	afgelopen	
verdwijnt	deze	kracht.

Wanneer	er	sprake	is	van	een	niet	gewijzigde	attractortoestand	zoals	weergegeven	in	
figuur	6.2,	zal	de	winst	in	weerbaarheidscore,	na	het	krijgen	van	het	wibo-lespro-
gramma,	niet	blijvend	zijn.	Er	is	sprake	van	een	simpel	overshooteffect:	de	weerbaar-
heid	 van	 het	 kind	 zal	 uiteindelijk,	 na	 verloop	 van	 tijd,	 naar	 zijn	 oorspronkelijke	
toestand	terugkeren	(zie	figuur	6.3	en	figuur	6.4).	
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Instabiel wibo-effect op de fysieke competentie in een veilige thuissituatie, afgebeeld in 
epigenetisch landschap

Weergave uiteindelijke weerbaarheidsscore afgebeeld in epigenetisch landschap
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Weergave algemeen instabiel wibo-effect 

Om	te	voorkomen	dat	de	weerbaarheidsscore	van	een	kind,	na	een	tijdelijke	toena-
me,	blijft	afnemen,	zou	herhaling	van	wibo-lessen	een	oplossing	kunnen	zijn.	Het	is	
niet	onwaarschijnlijk	dat	het	herhalen	van	het	wibo-lesprogramma,	bijvoorbeeld	in	
de	vorm	van	een	verkorte	wibo-versie,	een	nieuwe,	meer	positieve	attractortoestand	
creëert	 die	 overeenkomt	 met	 het	 verwerven	 van	 nieuwe,	 betere,	 zichzelf	 in	 stand	
houdende	copingstrategieën	(figuur	6.5).	

Langetermijneffect na herhaling van het wibo-lesprogramma: nieuwe ondiepe attractor-
toestand is gecreëerd 

Echter,	wanneer	de	nieuwe	attractortoestand	redelijk	ondiep	 is	 (zoals	afgebeeld	 in	
figuur	6.5)	is	er	terugval	mogelijk	bij	relatief	geringe	externe	invloeden.	Een	ondiepe	
attractor	toestand	kan	overeenkomen	met	een	situatie	waarin	het	gebruik	van	deze	
nieuwe	 copingstrategieën	 bijvoorbeeld	 vrij	 sterk	 afhankelijk	 is	 van	 ondersteuning	
door	de	leerkracht.	Wanneer	de	omstandigheden	minder	optimaal	zijn,	bijvoorbeeld	
wanneer	de	 kinderen	 zich	 aan	de	 controle	 van	de	 leerkracht	 onttrekken,	 zou	 een	
relatief	geringe	oorzaak	of	gebeurtenis	aanleiding	kunnen	zijn	voor	het	systeem	om	
naar	de	oorspronkelijke	attractor	toestand	terug	te	keren.	Een	relatief	geringe	kracht	
is	voldoende	om	het	systeem	uit	de	huidige	zeer	ondiepe	en	smalle	attractor	toestand
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te	brengen,	waardoor	het	systeem	automatisch	terugvalt	naar	zijn	oude,	ondertussen
ongewijzigd	gebleven	attractor.
	
Volledige	terugval	naar	de	oorspronkelijke	attractortoestand	is	niet	mogelijk	wan-
neer	er,	na	het	volgen	van	het	wibo-lesprogramma,	sprake	is	van	een	verschuiving	
van	de	attractor	naar	rechts,	dat	wil	zeggen	wanneer	er	een	nieuwe	stabiele	attrac-
tor	wordt	gecreëerd	(zie	figuur	6.6).	 In	deze	positieve,	 stabiele	attractortoestand	
zal	 het	 kind	 -	 binnen	 een	 bepaalde	 variatiebreedte	 -	 blijven	 zitten,	 ook	 langere	
tijd	na	het	volgen	van	de	interventie.	De	nieuwe	attractor	is	stabiel	als	de	nieuw	
geleerde	copingstrategieën	zichzelf	in	stand	houden,	bijvoorbeeld	wanneer	het	ge-
bruik	van	deze	copingstrategieën	zelf	bekrachtigend	is	of	wanneer	het	gebruik	van	
deze	nieuwe	copingstrategieën	het	gebruik	van	de	oude	strategieën	die	behoren	bij	
de	oude	attractor	uitsluit.

De stabiele attractortoestand na een overshooteffect

Wanneer	 er	 sprak	 is	 van	een	overshooteffect,	 zoals	 afgebeeld	 in	figuur	6.6,	 zal	de	
weerbaarheidsscore	van	een	kind	niet	(noemenswaardig)	verder	afnemen,	na	de	aan-
vankelijke	terugval	in	de	nameting	(figuur	6.7).

Overshooteffect ná het krijgen van het wibo-lesprogramma
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Een representatie van spontane afname antisociale gedragingen
In	hoofdstuk	5	kwam	naar	voren	dat	er	sprake	was	van	een	sterke	afname	van	anti-
sociale	episodes	gedurende	het	schooljaar.	Deze	afname	was	zowel	in	de	wibo-	als	in	
de	controlegroep	aanwezig.	Er	lijkt	dus	sprake	te	zijn	van	een	spontaan	afnamepro-
ces	dat	niet	is	gerelateerd	aan	het	wibo-lesprogramma.	Zoals	eerder	aangegeven	in	
hoofdstuk	5	kan	de	relatief	hoge	mate	van	antisociaal	gedrag	in	het	begin	van	het	jaar	
te	maken	hebben	met	het	feit	dat	voor	beide	klassen	de	groepssamenstelling	werd	
gewijzigd.	Blijkbaar	 is	de	hoge	mate	van	antisociaal	gedrag	aan	het	begin	van	het	
schooljaar	een	niet-stabiele	toestand,	waarbij	de	sociale	groepsdynamica	zorgt	voor	
de	opmerkelijke	afname	van	antisociale	episodes.	Als	gevolg	van	de	groepsdynamica	
vormt	zich	gedurende	het	schooljaar	een	attractor	die	voor	alle	kinderen	meer	naar	
rechts	ligt.	Dit	betekent	dat	er	zich	aan	het	einde	van	het	schooljaar	minder	antiso-
ciale	episodes	voordoen.	
Deze	‘spontane’	afname	van	antisociale	episodes	kan	in	een	epigenetisch	landschap	
als	volgt	worden	weergegeven	(figuur	6.8):	

	
Spontane afname antisociale episodes gedurende het schooljaar voor zowel de wibo- als 
de controlegroep

Figuur	6.8	laat	zien	dat	de	spontane	afname	onafhankelijk	is	van	het	wibo-lespro-
gramma.	Het	balletje	rolt	door	verandering	van	de	omgeving	als	vanzelf,	gedurende	
het	schooljaar,	het	dal	in,	naar	een	meer	positieve	attractorstaat.	In	concreto	betekent	
dit	dat	kinderen	nieuwe	copingstrategieën	ontwikkelen	die	zichzelf	in	stand	houden,	
bijvoorbeeld	doordat	de	adaptieve	copingstrategieën	binnen	de	groep	zorgen	voor	
meer	rust	en	een	hogere	mate	van	welbevinden	van	de	kinderen.	Het	zichzelf	in	stand	
houdende	karakter	kan	een	gevolg	zijn	van	het	feit	dat	de	kinderen	nu	beter	kun-
nen	anticiperen	op	elkaars	gedrag	en	dat	ze	escalerende	situaties	makkelijker	kunnen	
stoppen.

Implicaties van het wibo-evaluatieonderzoek voor evidence-
based interventieprogramma’s in het algemeen
De	eerste	hoofdvraag	van	deze	dissertatie	“Werkt	wibo?”,	 is	 in	voorgaande	secties	
uitvoerig	 behandeld.	 De	 tweede	 hoofdvraag	 die	 in	 deze	 dissertatie	 centraal	 stond	
was	 een	 methodologische	 vraag:	 wat	 leert	 de	 huidige	 wibo-evaluatie	 ons	 over	 ef-
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fectiviteitsonderzoek	naar	gedragsveranderingen	door	interventieprogramma’s	in	het	
algemeen?

Steeds	vaker	worden	de	jeugdinterventies	 in	Nederland	beoordeeld	op	effectiviteit	
(www.NJi.nl).	Voor	deze	beoordeling	en	om	verschillende	interventies	met	elkaar	te	
kunnen	vergelijken,	hebben	Veerman	en	Van	Yperen	(2008)	een	kader	opgesteld	(de	
effectladder)	waarin	de	effectiviteit	van	interventies	is	ingedeeld	in	een	vijftal	niveaus.	
Op	niveau	0	is	er	sprake	van	een	impliciete	interventie	waarbij	de	praktijkuitvoer-
ders	 intuïtief	 handelen	op	basis	 van	 ervaring.	Bij	 niveau	1	 zijn	de	doelstellingen,	
randvoorwaarden	en	de	aard	van	de	interventie	nader	omschreven.	Het	formuleren	
van	een	goede	interventietheorie	maakt	een	interventie	in	theorie	effectief	of	‘veelbe-
lovend’	(niveau	2).	Het	daadwerkelijk	meten	van	de	interventieresultaten	vormt	de	
kern	van	niveau	3	van	de	effectladder	(‘doeltreffend’).	Op	niveau	4	(‘werkzaam’)	van	
de	effectladder	is	er	sprake	van	een	goed	omschreven,	theoretisch	onderbouwde	en	
van	een	in	de	praktijk	wetenschappelijk	getoetste	aanpak.	Op	dit	laatste	niveau	is	het	
aannemelijk	dat	er	tussen	een	interventie	en	het	gevonden	effect	een	causaal	verband	
is,	en	geven	de	resultaten	zicht	op	de	werkzame	ingrediënten	(Bijl,	Delicat	&	Steege.,	
2008;	Veerman	&	Van	Yperen,	2008).	De	databank	Effectieve	Jeugdinterventies	is	
opgebouwd	volgens	de	principes	van	de	zogenaamde	effectladder	(Veerman	&	Van	
Yperen,	 2008).	 Een	 onafhankelijke	 beoordelingscommissie	 (Erkenningscommissie	
Interventies)	kan	aan	de	interventie	een	erkenning	geven	op	drie	ontwikkelingsni-
veaus	(zie	ook	sectie	2.2.3):	‘theoretisch	goed	onderbouwd’	(niveau	I),	‘waarschijn-
lijjk	effectief ’	(niveau	II)	of	‘bewezen	effectief ’	(niveau	III).	Onder	niveau	I	wordt	
verstaan	dat	op	basis	van	de	expliciete	achterliggende	theorie	die	aan	het	interventie-
programma	ten	grondslag	ligt,	het	aannemelijk	is	dat	de	interventie	werkzaam	kan	
zijn.	De	interventie	dient	daarbij	over	een	degelijke	methodiek	te	beschikken	en	de	
interventie	moet	toepasbaar	te	zijn	in	de	praktijk.	Een	interventieprogramma	krijgt	
niveau	II	toebedeeld	wanneer	er	sprake	is	van	een	empirische	onderbouwing.	Hierbij	
wordt	zowel	aan	de	kwaliteit	van	de	studie	áls	de	overtuigingskracht	van	de	resultaten	
een	doorslaggevende	rol	toegekend.	Het	onderzoek	moet	ten	minste	over	een	zoge-
naamde	 ‘matige’	bewijskracht	beschikken.	Deze	matige	bewijskracht	houdt	onder	
andere	in	dat	de	studie	repliceerbaar	is,	het	een	voor-	en	een	nameting	heeft	en	het	
is	uitgevoerd	met	betrouwbare	en	valide	meetinstrumenten.	Bij	niveau	III	(bewezen	
effectiviteit),	vereist	het	onderzoek	naar	de	betreffende	interventie,	op	zijn	minst	een	
‘sterke’	bewijskracht.	Dit	(quasi)experimentele	onderzoek	met	een	controlegroep	(of	
herhaald	N=1	onderzoek)	dient	in	de	praktijk	te	zijn	uitgevoerd	met	een	follow-up	
studie	van	minimaal	zes	maanden.	
 
Voor	een	interventie	is	het	moeilijk	om	van	het	ontwikkelingsniveau	I	‘theoretisch	
goed	onderbouwd’	naar	de	volgende	niveaus	(niveau	II	‘waarschijnlijk	effectief ’	en	
niveau	III	‘bewezen	effectief ’)	te	komen.	In	het	NJi–dossier	worden	maar	enkele	in-
terventies	genoemd	die	het	niveau	van	‘waarschijnlijk	effectief ’	en	‘bewezen	effectief ’	
hebben	bereikt.	De	moeilijkheid	van	bewijsvoering	zit,	naast	de	complexe	omgeving	
waarin	evaluatie-onderzoek	meestal	plaatsvindt,	onder	andere	in	het	onderzoeksde-
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sign.	Zowel	de	waarschijnlijke	als	de	bewezen	effectiviteit	is,	volgens	de	effectladder,	
namelijk	 afhankelijk	 van	 zowel	 de	 kwaliteit	 van	het	 onderzoek	 als	 van	het	 aantal	
uitgevoerde	studies	(Veerman	&	Van	Yperen,	2008).	Echter,	de	vraag	is	enerzijds	wat	
wordt	verstaan	onder	kwaliteit	en	anderzijds	of	het	bij	het	aantal	studies	gaat	om	het	
numerieke	aantal	of	ook	om	de	diversiteit	ervan.	In	de	volgende	paragraaf	wordt	op	
deze	vraag	verder	 ingegaan	door	de	kwaliteit	van	evaluatie-onderzoek	te	koppelen	
aan	de	diversiteit	van	de	uitgevoerde	studies.	

Perspectieven op effectevaluaties: een taxonomie
Random	Control	Trialsonderzoek	(RCT)	wordt	vaak	gezien	als	het	ultieme	onder-
zoeksdesign	voor	effectonderzoek	(Geddes,	1999;	Rossi,	Lipsey	&	Freeman,	2004;	
Stolz,	Van	Londen,	Dekovic,	Prinzie	&	Orobio	de	Castro,	2011).	Volgens	Veerman	
en	Van	Yperen	(2008)	is	niveau	4	van	de	effectladder	vrijwel	uitsluitend	te	bereiken	
met	 (quasi-)experimenteel	 onderzoek	 of	 herhaalde	 casusstudies	 waarin	 kinderen,	
scholen	 en	opvoeders	 (op	 toevallige	wijze)	worden	 toegewezen	 aan	de	 interventie	
dan	wel	aan	de	controleconditie.	Op	zich	zeggen	de	begrippen	RCT,	quasi-experi-
menteelonderzoek	en	casestudies	wel	iets	over	het	design	van	dat	onderzoek,	maar	
weinig	tot	niets	over	de	feitelijke	inhoud	of	methode	van	dat	evaluatie-onderzoek.	
We	zijn	van	mening	dat	naast	het	onderzoeksdesign	de	gekozen	methode	bepalend	is	
voor	de	onderzoekskwaliteit.	Wat	wij	in	dit	geval	onder	methode	verstaan	zullen	we	
uitleggen	aan	de	hand	van	de	door	ons	ontworpen	taxonomie.	
	
Onze	taxonomie	wordt	gevormd	door	vier	verschillende	dimensies,	die	we	voor	de	
duidelijkheid	nog	even	kort	zullen	samenvatten.	De	eerste,	statisch-dynamische	ana-
lysedimensie	 laat	 zien	dat	 een	ontwikkelingsverschijnsel	 als	weerbaarheid	op	 twee	
manieren	kan	worden	bestudeerd.	Ten	eerste	kan	weerbaarheid	statisch	worden	be-
keken	als	een	combinatie	van	verschillende	factoren.	Daarnaast	kan	met	behulp	van	
een	dynamische	aanpak	het	veranderingsproces	van	weerbaarheid	in	kaart	worden	
gebracht.	De	tweede,	micro-macro	tijdschaaldimensie	laat	zien	dat	weerbaarheid	in	
één	bepaalde	specifieke	handelingssituatie	(microtijdschaal)	kan	worden	onderzocht	
in	de	vorm	van	concrete	handelingen,	maar	dat	anderzijds	het	concept	weerbaarheid	
ook	over	een	langere	tijdsperiode	heen	kan	worden	geanalyseerd	(macrotijdsschaal),	
in	de	vorm	van	bepaalde	algemene	gewoonten	of	vaardigheden.	Als	derde	dimensie	
is	de	aard	van	de	 informatiebron	voorgesteld	waarbij	 er	een	onderscheid	gemaakt	
wordt	tussen	directe	en	indirecte	informatiebronnen.	Als	laatste	is	de	dimensie	‘kor-
tetermijn-	versus	langetermijngedragsveranderingen’	toegevoegd	aan	de	taxonomie.	
	
De	vier	bovenstaande	dimensies	zijn	combineerbaar	tot	zestien	verschillende	invals-
hoeken.	De	keuze	voor	een	bepaalde	invalshoek	is	afhankelijk	van	de	vraag	hoe	het	
doel	(de	doelen)	van	de	interventie	het	beste	gemeten	kunnen	worden:	waar	richt	de	
interventie	zich	op	en	vanuit	welke	perspectieven	kan	dit	het	beste	worden	onderzocht?	

Volgens	ons	hangt	de	kwaliteit	van	het	evaluatie-onderzoek	mede	af	van	zowel	het	
aantal	gekozen	dimensies	als	de	integratie	van	deze	dimensies	 in	de	vorm	van	een
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totaalbeeld.	Het	gaat	hierbij	niet	om	het	per	se	invullen	van	al	de	zestien	mogelijkhe-
den,	maar	wel	om	het	aanwenden	van	die	methodes	die	voor	de	vraagstelling	inhou-
delijk	van	belang	zijn.	De	taxonomie	laat	zien	wat	een	onderzoek	bijvoorbeeld	mist	
wanneer	 alleen	 maar	 vragenlijstonderzoek	 bij	 ouders	 en	 leerkrachten	 zou	 zijn	 ge-
bruikt.	Het	gaat	er	bij	weerbaarheid	bijvoorbeeld	om	hoe	de	kinderen	daadwerkelijk	
reageren,	in	concrete	stressvolle	situaties	en	hoe	de	interacties	met	andere	kinderen	
en	volwassen	verlopen.	In	dit	 licht	bezien	zijn	evaluatiemethodes	zoals	dagboeken	
en	 observaties	 van	 belang	 om	 een	 valide	 beeld	 te	 vormen	 van	 het	 effect	 van	 een	
programma	 als	 het	wibo-lesprogramma.	Het	 is	 vervolgens	wel	 van	belang	dat	 de	
verschillende	resultaten	van	het	evaluatieonderzoek	op	een	coherente	manier	worden	
gecombineerd.	Verschillende	informatiebronnen	leggen	waarschijnlijk	verschillende	
accenten	op	de	verschillende	aspecten	van	een	interventie	(Van	Yperen,	2003).	Het	
combineren	van	de	methodes	is	geen	probleem	wanneer	de	resultaten	dezelfde	kant	
op	wijzen.	Wanneer	dit	niet	het	geval	is,	en	dit	onderzoek	is	daar	een	voorbeeld	van,	
dan	is	het	van	belang	dat	de	onderzoeker	deze	tegenstrijdigheden	inhoudelijk	pro-
beert	te	interpreteren.

Effectladder en taxonomie gecombineerd
Een	consequentie	van	de	conclusie	uit	paragraaf	6.5.1	is	dat	het	model	van	de	ef-
fectladder	dient	te	worden	uitgebreid	met	onze,	of	een	soortgelijke,	taxonomie.	Deze	
koppeling	van	effectladder	en	taxonomie	houdt	in	dat	per	niveau	van	de	effectladder	
wordt	aangegeven	hoe	de	verschillende	dimensies	van	de	taxonomie	kunnen	worden	
ingevuld.	Neem	bijvoorbeeld	het	casusonderzoek	op	niveau	4.	Het	voornemen	om	
de	casusmethode	te	gaan	gebruiken	geeft	op	zich	geen	richtlijn	hoe	dit	inhoudelijk	
dient	te	gebeuren.	De	onderzoeker	zou	zich	bijvoorbeeld	kunnen	beperken	tot	het	
eenmalig	afnemen	van	een	vragenlijst	over	één	kind	bij	een	ouder.	Een	dergelijke	
aanpak	is	nu	niet	bepaald	een	voorbeeld	van	een	geslaagde	casusbenadering.	In	dit	
proefschrift	hebben	we	een	aantal	criteria	geformuleerd	waaraan	valide	casusonder-
zoek	dient	te	voldoen	(zie	5.1.1).	Wanneer	de	taxonomie	op	adequate	wijze	wordt	
gebruikt,	krijgt	de	onderzoeker	gericht	handvatten	om	combinaties	van	methodes	te	
kiezen	die	de	vraagstelling,	in	ons	geval	naar	het	effect	van	het	wibo-lesprogramma,	
het	beste	beantwoorden.	
	
De	taxonomie	is,	vanaf	niveau	1,	van	toepassing	op	alle	niveaus	van	de	effectladder	
(zie	tabel	1.1).	Daarbij	moet	worden	aangetekend	dat	de	dimensies	van	de	taxono-
mie	in	wisselende	mate	toepasbaar	zijn	op	de	verschillende	niveaus.	Aangezien	een	
volledige	uitwerking	van	deze	combinatie	het	bestek	van	dit	hoofdstuk	zou	overstij-
gen,	beperken	wij	ons	tot	enkele	voorbeelden.	Een	voorbeeld	van	de	micro-dynami-
sche	invalshoek	op	niveau	1	(potentie	van	de	interventie)	is	dat	er	in	de	handleiding	
van	de	interventiemethode	sprake	is	van	een	gedetailleerde	beschrijving	van	hande-
lingsstappen	die	voor	het	uitvoeren	van	de	 interventie	moeten	worden	gezet.	Een	
voorbeeld	van	de	macro-statische	 invalshoek	 is	dat	de	macrovariabelen	waarop	de	
interventie	 invloed	uitoefent	duidelijk	 in	de	handleiding	worden	genoemd,	of	dat	
de	macrovariabelen	die	invloed	uitoefenen	op	het	te	veranderen	gedrag,	zoals	gender
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of	 sociale	 achtergrond,	 eveneens	worden	geëxpliciteerd.	Kijken	we	naar	niveau	2,	
veelbelovend,	dan	impliceert	de	taxonomie	dat	deze	onderbouwing	betrekking	heeft	
op	zowel	de	statische	als	de	dynamische	aspecten,	micro-versus	macro	effecten	etc.	
Bijvoorbeeld	de	macro-dynamische	dimensie	houdt	in	dat	er	een	theoretische	on-
derbouwing	bestaat	voor	de	verschillende	veranderingsstappen	die	als	gevolg	van	de	
interventie	worden	verwacht.	Voorbeelden	van	de	taxonomie	op	het	doeltreffende	
en	werkzame	niveau	(niveau	3	en	4)	beschrijven	we	in	de	volgende	paragraaf	aan	de	
hand	van	de	wibo-evaluatie.	

De wibo-studies geplaatst in de taxonomie
Door	het	gebruiken	van	de	taxonomie	en	de	daaruit	voortvloeiende	keuzes	voor	on-
derzoeksmethodes	hebben	de	resultaten	van	deze	effectevaluatie	een	grotere	validiteit	
dan	wanneer	we	alleen	gebruik	hadden	gemaakt	van	een	enkelvoudige	en	voor	de	
hand	liggende	methode,	zoals	gestandaardiseerd	vragenlijstonderzoek.	Het	beeld	is	
meer	valide,	omdat	we	weerbaarheid	van	kinderen	en	veranderingen	daarin	vanuit	
verschillende	relevante	perspectieven	hebben	benaderd.	We	hebben	informatie	ver-
kregen	van	zowel	ouders	als	leerkrachten,	van	de	kinderen	zelf	over	hun	dagelijkse	
ervaringen	en	hun	interpretaties	daarvan,	en	over	het	verloop	van	concrete	interacties	
tussen	kinderen.	Dit	alles	in	het	kader	van	weerbaarheid	en	het	omgaan	met	stress-
volle	antisociale	interacties.	
 
Het	algemene	onderzoeksdesign	van	de	wibo-evaluatie	bevat	 zowel	 experimenteel	
onderzoek	als	casusstudie.	Het	is	mede	dit	soort	onderzoek	dat	volgens	Veerman	en	
Van	Yperen	(2008)	noodzakelijk	is	voor	het	bereiken	van	het	hoogste	kwalificatieni-
veau	van	een	interventie.	Het	experimentele	aspect	uit	zich	in	het	onderscheid	tussen	
een	wibo-groep	en	een	controlegroep.	Aangezien	we	in	de	keuze	van	de	experimen-
tele	groep	en	de	controlegroep	de	proefpersonen	niet	random	aan	condities	hebben	
toegewezen,	kunnen	we	beter	spreken	van	een	quasi-experimentele	opzet.	
	
Het	aspect	casusstudie	uit	zich	aan	de	ene	kant	door	het	longitudinaal	observeren	
van	 twaalf	 targetkinderen	 (de	 observatiestudie	 in	 hoofdstuk	 5)	 en	 aan	 de	 andere	
kant	door	het	in	kaart	brengen	van	verschillende	individuele	situaties,	zowel	in	de	
observatiestudie	als	in	de	dagboekstudie	(hoofdstuk	4).	Het	gebruikmaken	van	in-
dividuele	situaties	behoort	binnen	de	taxonomie	tot	het	micro-niveau,	waarvan	de	
resultaten	in	de	observatiestudie	volgens	zowel	een	statische	als	dynamische	methode	
zijn	verwerkt.	De	dagboeken	werden	daarentegen	alleen	op	een	statische	manier	ver-
werkt.	 De	 dagboekvragenlijst	 werd	 ingevuld	 door	 de	 kinderen.	 Daardoor	 valt	 de	
dagboekstudie	 onder	 de	 directe	 informatiebronnen	 (derde	 dimensie).	 Hoewel	 in	
de	observatiestudie	de	kinderen	werden	geobserveerd	valt	de	studie	toch	onder	het	
indirecte	 onderzoeksperspectief.	 Het	 zijn	 immers	 de	 onderzoekers	 die	 het	 gedrag	
waarnemen	en	interpreteren.	De	vragenlijststudie	tenslotte	maakte	gebruik	van	zo-
wel	directe	als	indirecte	informatiebronnen.	De	resultaten	werden	net	als	bij	de	dag-
boekstudie	statisch	verwerkt.	Een	discussiepunt	is	of	de	scenariovragenlijst	onder	het	
macro-	dan	wel	microniveau	van	de	taxonomie	valt.	Aan	de	ene	kant	beschrijft	de
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lijst	zes	verschillende	situaties	waarop	het	kind	met	een	handelingsbeschrijving	dient	
te	reageren.	Dit	pleit	voor	een	perspectief	op	microniveau,	het	gaat	immers	om	voor-
beelden	van	bepaalde,	opeenvolgende	processtappen.	Anderzijds,	impliceert	de	vraag	
aan	de	kinderen	over	hoe	ze	zouden	reageren	een	zekere	vorm	van	generalisatie	van	
een	bepaald	soort	situatie.	Dit	pleit	voor	een	perspectief	op	macroniveau.	In	deze	dis-
sertatie	is	gekozen	om	de	scenariovragenlijst	te	rekenen	onder	het	macroperspectief.	
Binnen	de	drie	effectstudies	is	(weliswaar	met	de	eerder	genoemde	tekortkomingen)	
zowel	volgens	het	korte-	als	het	langetermijn	perspectief	gemeten.	

Op	grond	van	het	voorgaande	kunnen	we	stellen	dat	van	de	zestien	mogelijke	in-
valshoeken	 er	 in	 de	 wibo-evaluatie	 tien	 zijn	 ingevuld,	 dit	 in	 tegenstelling	 tot	 de	
meerderheid	van	effectevaluaties	waarin	vaak	hoogstens	vier	perspectieven	worden	
gehanteerd	(te	weten:	de	macro-statische	directe	en	indirecte,	korte-	en	langetermijn-
invalshoeken).	
	
Zes	 invalshoeken	zijn	ook	in	de	wibo-evaluatie	onbelicht	gebleven.	Sommige	van	
deze	invalshoeken	zijn	echter	minder	informatief	of	moeilijk	(of	niet)	uitvoerbaar.	
Een	voorbeeld	is	de	dynamische-macro	dimensie	waarbij	indirecte	informatiebron-
nen	worden	gebruikt.	Concreet	zou	dit	betekenen	dat	de	leerkracht	op	geaggregeerd	
procesniveau	herhaaldelijk	het	weerbaarheidgedrag	van	elk	individueel	kind	evalu-
eert.	Dit	is	voor	een	gemiddelde	leerkracht	een	ondoenlijke	opdracht.	

Tot slot
De	evaluatie	van	het	wibo-lesprogramma	vormt	de	kern	van	deze	dissertatie	waarbij	
in	de	inleiding	de	vraag	“Werk	wibo?”	is	geïntroduceerd	als	de	hoofdvraag.	De	vraag	
of	het	wibo-programma	werkt	lijkt	in	de	eerste	instantie	eenduidig.	Het	interventie-
programma	bereikt	wel	of	niet	het	doel	dat	het	voor	ogen	heeft.	

Tijdens	het	evaluatieproces	van	het	wibo-lesprogramma	realiseerden	de	onderzoe-
kers	zich	dat	die	ene	kernvraag	 feitelijk	een	multidimensioneel	vraagstuk	was.	De	
vraag	of	de	kinderen	na	het	krijgen	van	het	wibo-lesprogramma	weerbaarder	zijn	
geworden	dan	de	 controlekinderen	kan	niet	met	 ‘ja’	dan	wel	 ‘nee’	worden	beant-
woord.	Wanneer	een	simpel	‘ja’	of	‘nee’	het	criterium	is	voor	bewezen	effectiviteit,	
dan	levert	de	wibo-evaluatie	geen	evidentie	op	voor	de	effectiviteit	van	het	wibo-les-
programma:	het	wibo-effect	is	immers	niet	consistent.	Maar	moet	een	resultaat	van	
een	effectevaluatie	wel	consistent	zijn	om	als	effectief	bestempeld	te	mogen	worden?	
Is	het	misschien	niet	zo	dat	op	het	oog	consistente	resultaten	in	feite	inconsistent	
zijn	wanneer	er	dieper	wordt	ingegaan	op	de	aard	van	de	effecten?	Voor	wie	werkt	de	
interventie,	wanneer,	hoe	en	waarom?	De	vraag	is	dan	ook:	wanneer	is	in	algemene	
zin	een	interventie	‘bewezen’	effectief?	Wat	wordt	er	verstaan	onder	evidence-based?

Vanzelfsprekend	hebben	meer	onderzoekers	zich	over	dit	vraagstuk	gebogen.	Stolz	
et	al.	(2011)	vervangen	de	enkelvoudige	vraag	of	een	interventie	al	dan	niet	werkt	
door	de	meer	realistische	praktijkvraag:	wat	werkt	waarom,	wanneer,	waar,	hoe	en
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voor	wie?	De	auteurs	geven	aan	dat	enkel	het	onderzoeken	van	de	effectiviteit	van	
grote	groepen	deelnemers	niet	toereikend	is.	Zij	pleiten	voor	RCT-onderzoek	waar-
bij	aandacht	wordt	besteed	aan	zowel	het	bestuderen	van	de	moderatoren	(werkt	de	
interventie,	voor	wie	werkt	het	en	wanneer	en	waar	werkt	het?)	als	van	de	media-
toren	(hoe	en	waarom	werkt	de	interventie?)	die	van	invloed	zijn	op	de	effectiviteit	
van	een	interventieprogramma.	Over	wat	de	feitelijke	onderzoeksmethodes	van	een	
interventie-evaluatie	dienen	te	zijn	laten	de	auteurs	zich	niet	verder	uit.	Door	voor-
bij	te	gaan	aan	de	methodes	blijven	deze	auteurs	het	antwoord	schuldig	op	de	vraag	
hoe	effectiviteit	dient	 te	worden	gedefinieerd	 (of	kan	worden	gedefinieerd).	Naar	
onze	mening	wordt	in	het	meeste	RCT-onderzoek	gekozen	voor	de	macro-statische	
invalshoek.	
	
Bijstra	en	Kunnen	(2012)	doen	in	hun	artikel	een	methodische	voorzet	om	inzicht	
te	krijgen	in	de	‘hoe-en-waarom’	vraag	van	interventie-onderzoek.	Deze	auteurs	be-
nadrukken	dat	een	 interventie	onderdeel	wordt	van	het	complexe	proces	 ‘ontwik-
keling’.	Zij	nemen	de	dynamische	systeemtheorie	als	theoretisch	denkkader	om	dit	
complexe	ontwikkelingsproces	te	onderzoeken.	Bijsta	en	Kunnen	stellen	intensieve	
herhaalde	metingen	voor	waardoor	individuele	ontwikkelingstrajecten	in	kaart	kun-
nen	worden	gebracht	en	daarmee	definiëren	zij	de	effectiviteit	van	een	interventie	op	
individueel	procesniveau.	Dit	betekent	dat	dit	voorstel	overeenkomt	met	de	micro-
dynamische	invalshoek	uit	onze	taxonomie.	

Onze	benadering	is	echter	dat	 je	meerdere	vormen	van	effectiviteit	hebt,	die	door	
onze	 taxonomie	worden	beschreven	en	gestructureerd.	Wij	gaan	er	van	uit	dat	 er	
meerdere,	 elkaar	 niet-wederzijds	 uitsluitende,	 definities	 van	 effectiviteit	 bestaan,	
en	dat	deze	definities	zijn	gekoppeld	aan	de	‘cellen’	van	de	taxonomie.	Elke	cel	(of	
invalshoek)	bevat	dus	naast	 een	 (impliciete)	definitie	van	effectiviteit	ook	een	be-
schrijving	van	de	methode	waarmee	deze	vorm	van	effectiviteit	in	kaart	kan	worden	
gebracht.	Er	 zijn	dus	meerdere	 soorten	 ‘evidence’	voor	effectiviteit,	 en	er	 zijn	dus	
meerdere	‘bases’	voor	evidence-based.	In	principe	hoeft	bijvoorbeeld	het	bevestigen-
de	antwoord	op	de	vraag	naar	één	bepaald	type	effectiviteit	niet	 in	te	houden	dat	
ook	de	andere	typen	effectiviteit	zullen	worden	vastgesteld.	Iets	vergelijksbaars	geldt	
voor	de	‘hoe-en-waarom’	vragen	van	interventie-onderzoek.	Het	lijkt	er	op	dat	de	
meeste	onderzoekers	er	van	uit	gaan	dat	er	één	‘hoe-en-waarom’	vraag	bestaat	en	dus	
ook	één	antwoord	op	deze	vraag.	Wij	gaan	er	daarentegen	vanuit	dat	ook	hier	voor	
elke	cel	een	specifieke	‘hoe-en-waarom’	vraag	geldt	en	een	voor	deze	vraag	specifiek	
antwoord.	We	kunnen	concluderen	dat	een	ideale	vorm	van	interventie-evaluatie	zou	
moeten	bestaan	uit	een	combinatie	van	de	voor	de	onderzoeksvraag	belangrijkste	cel-
len	met	daaraan	gekoppeld	de	voor	elke	cel	specifieke	effectiviteitsvorm,	methodes	en	
invulling	van	de	‘hoe-en-waarom’	vraag.

De	mogelijkheid	van	inconsistente	onderzoeksresultaten	is	dus	een	intrinsiek	kenmerk	
van	elke	 in	onze	optiek	grondig	uitgevoerde	effectevaluatie.	Een	vraag	van	een	heel	
andere	orde	is	hoe	men	met	deze	eventuele	inconsistente	resultaten	dient	om	te	gaan.	
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Zoals	we	in	sectie	6.3.2	al	aangaven	is	het	al	dan	niet	kiezen	voor	een	bepaald	inter-
ventieprogramma	een	kwestie	van	de	kosten	en	de	baten	tegen	elkaar	af	te	zetten.	
Door	voor	verschillende	cellen	in	de	taxonomie	het	effect	te	meten	kunnen	de	ver-
schillende	soorten	baten	worden	aangegeven.	Het	is	aan	de	potentiële	gebruikers	om	
na	te	gaan	aan	welk	type	effect	zij	het	meeste	belang	hechten.	Wanneer	de	gebruiker	
veranderingen	in	concreet	gedrag	van	kinderen	nastreeft,	dan	zou	dagboek-	of	obser-
vatieonderzoek	op	microdynamisch	niveau	ingezet	kunnen	worden.	Is	de	gebruiker	
daarentegen	meer	geïnteresseerd	in	effecten	voor	algemene	(gedrags)kenmerken	van	
kinderen	de	ogen	van	ouders	en	leerkrachten	dan	zou	bijvoorbeeld	vragenlijstonder-
zoek	op	macro-statische	niveau	kunnen	volstaan.	
	
In	deze	dissertatie	 zijn	we	 ingegaan	op	de	 implicaties	 van	de	 taxonomie	 voor	dit	
wibo-evaluatie-onderzoek	en	voor	evidence-based	interventie-onderzoek	in	het	al-
gemeen.	De	opzet	en	de	resultaten	van	de	wibo-evaluatie	pleiten	ervoor	om	bij	een	
effectevaluatie	verschillende	vormen	van	effectevaluatie	te	combineren.	Onze	hoofd-
aanbeveling	is	de	uitbreiding	van	de	effectladder	met	de	taxonomie	van	verschillende	
invalshoeken	op	effectevaluatie.	De	keuze	van	een	interventieprogramma	dient	geba-
seerd	te	zijn	op	een	pragmatische	integratie	van	een	veelheid	van	elkaar	aanvullende	
perspectieven.	
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Summary

The	core	of	 this	dissertation	concerns	 the	 evaluation	of	 the	wibo1	 (Weerbaarheid	
in	het	BasisOnderwijs)	prevention	program.	Our	main	question	was:	 Is	 the	wibo	
program	effective?

The	wibo	program	is	a	universal,	school-based	intervention	in	the	Netherlands	that	
aims	to	improve	the	empowerment	of	children	in	grades	5	and	6	and	works	through	
primary	prevention.	Through	participation	in	the	program,	children	both	work	on	
their	mental	empowerment	(fostering	a	positive	self-image,	determination	and	per-
sistence,	but	also	recognizing	other	children’s	emotions	and	boundaries)	as	well	as	
on	physical	empowerment.	In	accordance	with	the	wibo	program,	we	define	empo-
werment	as	follows:	Empowerment	refers	to	the	capacity	to	show	adaptive	coping	
behavior	in	a	psychologically	stressful	situation.	
	
The	wibo	program	takes	twelve	weeks	to	complete	and	consists	of	20	lessons.	Twelve	
of	 the	 lessons	 are	 taught	by	 the	 teacher	of	 the	 children’s	 own	 schoolclass	 and	 are	
integrated	in	their	curriculum.	The	other	eight	(gender	specific)	lessons	are	taught	
by	two	prevention	trainers.	The	lessons	revolve	around	the	central	themes	of	child	
abuse,	bullying	and	group	pressure.
	
We	investigated	the	main	question,	whether	or	not	the	wibo	program	was	effective,	
by	 conducting	 three	 separate	 studies:	 a	questionnaire	 study,	 a	diary	 study	and	an	
observational	study.	
	
For	 all	 three	 studies,	 we	 expected	 that	 children	 who	 followed	 the	 wibo	 program	
would	 improve	 more	 on	 physical,	 social-emotional	 and	 cognitive	 empowerment	
compared	to	children	who	did	not	follow	the	program.	The	children	in	these	studies	
were	sampled	from	the	5th	and	6th	grade	of	28	schools	in	the	Netherlands	(from	
the	Province	of	Groningen	and	Den	BoschTownship).	Schools	which	signed-up	for	
the	wibo	program	were	asked	to	participate	in	the	present	study	(n=	422:	230	boys	
and	192	girls,	with	a	mean	age	of	10.6	years	at	the	start	of	the	school	year).	We	at-
tempted	to	find	a	comparable	control	school	for	each	experimental	school.	For	the	
control	group	the	sample	was	342	participants	(162	boys	and	180	girls,	with	a	mean	
age	of	10.5	years).

The	second	question	 in	 this	dissertation	was	a	methodological	one:	What	can	we	
learn	from	the	wibo	program	about	research	on	behavioral	change	through	inter-
vention	programs	in	general?

Wibo	is	the	abbreviation	of	the	Dutch	translation	of	‘Empowerment	in	Elementary	School	Child-
ren’.

1	|
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The effect ladder and a taxonomy
Currently,	 there	exists	an	 increasing	demand	for	evidence-based	 intervention	pro-
grams.	An	evidence-based	intervention	program	is	one	for	which	it	is	scientifically	
verified	that	it	accomplishes	its	main	targets	(e.g.	Martens,	2010;	Van	Loon	et	al.,	
2011).	To	be	able	to	compare	different	interventions	with	each	other,	Veerman	and	
Van	Yperen	(2008)	established	a	framework	(the	effect	ladder)	in	which	the	effective-
ness	of	an	intervention	can	be	rated	on	five	levels	(see	section	1.2.2).	If	the	program	is	
solely	based	on	practitioners’	intuitions	of	prior	experiences,	the	intervention	is	rated	
as	level	0.	On	level	1	(‘potential’),	the	program	has	a	description	of	the	aims,	conditi-
ons	and	nature	of	the	intervention.	The	formulation	of	a	well-founded	theory	makes	
an	intervention	theoretically	effective	or	‘promising’	(level	2).	In	order	to	be	rated	on	
level	3	(‘effective’),	positive	effects	of	the	intervention	have	to	be	actually	established.	
On	level	4	(‘operational’),	an	intervention	has	to	be	theoretically	founded	and	tested	
scientifically	in	existing	applied	settings.
	
In	this	dissertation,	we	developed	a	taxonomy	of	effectiveness	criteria	and	argue	that	
the	effect	ladder	should	be	extended	with	this	taxonomy	(see	section	2.4).	The	taxo-
nomy	is	defined	as	a	systematical	classification	scheme	in	which	every	cell	contains	
not	only	an	(implicit)	definition	of	effectiveness,	but	also	a	description	of	a	method	
with	which	this	effectiveness	can	be	measured.	The	connection	between	the	effect	
ladder	and	the	taxonomy	entails	that	for	each	level	of	the	effect	ladder,	recommenda-
tions	are	given	as	to	how	the	different	cells	of	the	taxonomy	can	be	filled	(see	section	
6.5.2).

Our	taxonomy	consists	of	four	different	dimensions.	The	first	one	is	the	static-dy-
namic	dimension	of	analysis	 and	 implies	 that	a	developmental	 construct	 (such	as	
empowerment)	 and	 the	 effect	 of	 an	 intervention	 related	 to	 this	 construct	 can	 be	
studied	in	two	different	ways.	First,	empowerment	can	be	viewed	statically,	as	a	com-
bination	of	different	factors,	and	can	be	studied	in	the	form	of	group-based	averages	
and	 comparable	 group-based	 indicators.	 Alternatively,	 empowerment	 can	 be	 seen	
as	dynamic,	with	methods	focusing	on	change	over	time.	The	second	dimension	is	
the	timescale	dimension	and	distinguishes	between	the	micro	and	macro	timescale.	
Empowerment	can	either	be	studied	in	specific	situations,	focusing	on	moment-to-
moment	actions	and	reactions	(micro-level	 timescale),	or	alternatively	over	 longer	
periods	of	time	(macro-level	timescale),	where	empowerment	takes	the	form	of	ge-
neral	habits	or	acquired	skills.	The	third	dimension	concerns	the	nature	of	the	source	
of	information.	This	dimension	distinguishes	between	direct	sources	of	information	
(e.g.	the	children	who	participated	in	the	intervention	or	the	control	group)	and	in-
direct	sources	(e.g.	their	teachers	or	parents).	Finally,	the	fourth	dimension	concerns	
short	term	(directly	after	completion	of	the	program)	versus	long	term	(at	least	some	
months	after	the	intervention)	changes	in	behavior.	

The	combination	of	these	four	dimensions	leads	to	sixteen	different	cells	or	perspec-
tives.	The	majority	of	the	intervention	studies	only	use	four	of	these	perspectives	(the	
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macro-static,	direct	and	indirect,	short	and	long	term	perspectives,	see	section	2.4.5).

The	main	question	of	this	dissertation	(‘Is	the	wibo	program	effective?’)	was	inves-
tigated	by	conducting	three	evaluation	studies.	These	studies	can	be	classified	into	
the	taxonomy	as	follows:	in	addition	to	the	‘standard’	macro-static	perspective	(the	
questionnaire	study),	the	studies	also	reflected	the	micro-static	perspective	(the	diary	
study)	and	the	micro-dynamic	perspective	(the	observational	study).	
	
Concerning	all	 three	perspectives	 (macro-static,	micro-static	and	micro-dynamic),	
the	effects	were	studied	both	on	the	short	and	long	term.	On	the	short	term,	the	
effect	of	the	wibo	program	was	studied	by	measuring	the	empowerment	of	the	child-
ren	directly	after	completion	of	the	program2.	The	long	term	effect	was	studied	by	
measuring	the	empowerment	of	the	children	in	both	the	wibo	and	the	control	group	
three	months	after	the	completion	of	the	program3.	In	addition	to	measuring	empo-
werment	on	the	short	term	and	the	long	term,	both	direct	(the	children	themselves)	
and	indirect	sources	(parents,teachers,	and	observers)	of	information	were	used.
	
Together,	this	adds	up	to	ten	perspectives.	This	subset	of	the	taxonomy	provides,	in	
our	view,	a	satisfactory	representation	of	the	different	ways	in	which	the	effects	of	the	
wibo	program	can	be	evaluated.

The questionnaire study
In	the	questionnaire	 study	(chapter	3),	we	 investigated	whether	 the	children	who	
were	involved	in	the	wibo	program	(230	boys	and	192	girls)	showed	more	progress	
on	physical,	social-emotional	and	cognitive	empowerment	compared	to	the	children	
in	the	control	group	(162	boys	and	180	girls).	

Like	most	 intervention	 studies,	 this	 study	 took	a	macro-static	perspective	by	eva-
luating	the	effect	of	the	intervention	on	both	the	short	and	long	term	by	means	of	
questionnaires.	
	
The	 teacher	 questionnaire	 informed	 us	 on	 how	 empowered	 the	 child	 was	 in	 the	
school	 setting,	 while	 the	 empowerment	 of	 the	 child	 at	 home	 was	 evaluated	 with	
the	parent	questionnaire	 (both	 indirect	 sources	of	 information).	Additionally,	 the	
responses	of	the	children	themselves	(direct	source	of	information)	on	the	scenario	
questionnaire	(fictitious	stories	on	extreme	events)	showed	how	the	children	replied	
they	would	behave	in	extreme	situations.

According	to	some	researchers	however,	there	has	to	be	(at	least)	an	interval	of	six	months	between	
the	intervention	and	the	measurement	to	study	the	long	term	effect	of	an	intervention	(NJi.nl).

3	|

However,	because	the	control	group	was	not	tested	after	the	wibo	children	completed	the	inter-
vention,	the	short	term	effect	only	illustrates	how	the	empowerment	of	the	wibo	children	changes	
directly	after	participation.

2	|
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For	physical	empowerment,	a	positive	effect	was	found	for	four	of	the	five	ways	in	
which	empowerment	was	measured:	the	teacher	ratings	of	children’s	empowerment	
in	safe	and	unsafe	situations	at	school,	the	parent	ratings	of	children’s	behavior	in	
unsafe	situations	at	home	and	the	children’s	own	answers	on	questions	about	what	
they	would	do	in	hypothetical	unsafe	situations.	The	results	showed	small	to	mode-
rate	effect	sizes	for	physical	empowerment.
	
The	expectation	that	children	who	participated	in	the	wibo	program	would	show	an	
increase	in	social-emotional	empowerment	compared	to	the	children	of	the	control	
group	was	 confirmed	by	 the	 teacher	 and	parent	 ratings	 of	 social-emotional	 com-
petence.	In	both	cases,	the	effect	size	was	small.	One	thing	that	stood	out	was	that	
children	who	already	 scored	 relatively	high	on	 empowerment	on	 the	first	measu-
rement	 benefited	 most	 from	 the	 intervention.	 For	 the	 children’s	 responses	 to	 the	
scenario	questionnaire,	we	only	found	an	effect	for	the	empowerment	skill	‘setting	
boundaries’.
	
No	clear	effects	of	the	wibo	program	were	found	for	children’s	cognitive	empower-
ment.	What	stood	out	was	that	children	in	both	groups	had	difficulties	mentioning	
support	agencies,	on	the	pre-	as	well	as	on	the	post-measurement.	
	
There	were	no	expectations	of	differential	effects	of	the	wibo	program	for	gender,	
ethnicity	and	prevention	trainer	experience.	The	majority	of	the	tests	confirmed	that	
there	were	indeed	no	differential	effects	for	these	factors.

The diary study
In	the	second	study	(chapter	4),	we	studied	children’s	real	life	experiences	and	inter-
actions	by	means	of	semi-structured	interactive	diaries	containing	questions	about	
specific,	recent	stressful	antisocial	interactions	(sai-situations).	Both	the	children	in	
the	wibo	program	and	in	the	control	group	(direct	sources	of	information)	filled	out	
online	diaries	about	recent	real	life	stressful	situations,	and	their	responses	to	these	
situations.	 The	 diaries	 measured	 empowerment	 on	 the	 micro	 timescale	 and	 were	
subsequently	analyzed	from	a	static	perspective	(group-based	averages).
	
Children	who	participated	in	the	wibo	program	(230	boys	and	192	girls)	filled	out	
the	diary	questionnaire	twelve	times	(three	waves	of	four	weeks);	the	children	in	the	
control	group	(162	boys	and	180	girls)	filled	out	the	diary	eight	times	(two	waves	of	
four	weeks).	
	
In	the	diary	study,	we	first	investigated	whether	the	number	of	stressful	events	that	
the	children	encountered	decreased	following	participation	in	the	wibo	program.	Se-
cond,	we	investigated	whether	the	children	in	the	wibo	group	showed	more	adaptive	
coping	in	response	to	stressful	situations	compared	to	the	control	group.
	
The	data	from	the	diaries	revealed	that	children	regularly	encounter	negative,	stressful
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situations,	especially	at	home.	After	correction	for	the	number	of	missing	values	on	
the	pre-	and	post-measurement,	as	expected	the	number	of	reported	sai	events	signi-
ficantly	decreased	more	for	the	children	in	the	wibo	group	than	for	the	children	in	
the	control	group.	Additionally,	also	as	expected,	the	children	in	the	wibo	group	sho-
wed	more	adaptive	coping	behavior	compared	to	the	children	in	the	control	group.

The observational study
Twelve	target	children	(seven	boys	an	and	five	girls)	from	two	representative	class-
rooms	 of	 two	 schools	 in	 the	 north	 of	 the	 Netherlands,	 one	 following	 the	 wibo
program	 and	 one	 control	 school,	 were	 included	 in	 the	 observational	 study.	 Both	
classrooms	consisted	of	a	combination	of	grade	5	and	grade	6	students4.	Via	these	
target	 children,	 the	majority	of	 the	 interactions	 that	 took	place	 in	 the	classrooms	
could	be	observed.	The	children	were	observed	by	two	trained	observers	 (indirect	
source	of	information).	In	total,	80	hours	of	observation	were	carried	out	(two	half	
days5	 per	 week	 for	 eight	 weeks)	 in	 the	 classroom,	 at	 the	 playground	 and	 during	
gymnastics.	The	observations	were	conducted	with	software	specifically	designed	for	
this	 study	 (obob;	Observing	By	means	Of	Buttons)	 (Renati,	Boelhouwer	&	Van	
Geert,	2008).	This	observational	 study	 represents	 the	micro-level	 timescale	of	 the	
taxonomy,	because	each	observation	describes	one	specific	antisocial	episode.	On	the	
one	hand,	the	data	from	this	study	were	analyzed	statically	by	counting	the	number	
of	antisocial	episodes	per	measurement.	On	the	other	hand,	the	data	provided	an	
insight	into	the	dynamics	of	the	interaction	by	describing	the	sequences	of	antisocial	
and	coping	behaviors	 (dynamic	perspective).	The	effect	of	 the	wibo	program	was	
investigated	by	comparing	the	degree	of	empowerment	between	the	pre-	and	post-
measurement(s)	for	both	the	wibo	and	control	group	(short	and	long	term	effect).	
	
First	of	all,	we	examined	whether	there	was	a	larger	decrease	in	the	number	of	an-
tisocial	episodes	in	the	wibo	group	compared	to	the	control	group.	Second,	we	in-
vestigated	whether	 the	 children	 in	 the	wibo	group	 responded	more	 adaptively	 to	
antisocial	behavior	than	children	in	the	control	group.	In	addition,	the	observational	
study	aimed	to	provide	a	representation	of	empowered	behavior	of	children	in	terms	
of	actions	and	reactions	in	their	natural	context.	

A	main	finding	of	the	observational	study	was	that	the	number	of	antisocial	events	
showed	a	steep	decrease	during	the	school	year	in	both	classes.	This	decrease,	howe-
ver,	was	not	larger	for	the	wibo	group	compared	to	the	control	group.	At	first	sight,	
the	proportion	of	coping	behaviors	relative	to	the	antisocial	behaviors	per	episode,	
seemed	to	show	an	intervention	effect:	The	proportion	of	coping	behaviors	per	an-
tisocial	episode	decreased	over	the	course	of	the	school	year.	However,	the	adaptive

The	analysis	of	the	wibo	effect	by	means	of	the	questionnaire	study,	caried	out	after	the	observati-
ons	were	done,	revealed	a	positive	effect	of	the	wibo	program.

4	|

‘Half	days’	is	the	Dutch	designation	that	stands	for	either	approximatly	four	hours	in	the	morning	
or	four	hours	in	the	afternoon.

5	|
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coping	behaviors	did	not	necessarily	put	an	end	to	an	antisocial	episode:	In	contrast	
to	our	expectation	the	observed	percentage	of	adaptive	coping	strategies	in	the	wibo	
group	decreased	instead	of	increased.

Finally,	 the	analyses	of	the	observations	yielded	patterns	of	(antisocial)	 interaction	
chains,	 providing	 insight	 into	 the	 development	 of	 actions	 and	 reactions	 between	
children	during	the	school	year.	The	coping	strategies	the	children	applied	in	these	
interaction	chains	turned	out	to	be	effective	in	terminating	antisocial	interactions.	

Is the WIBO program effective?
Summarizing,	the	results	come	down	to	the	following.	The	teacher,	parent	and	scena-
rio	questionnaires	showed	for	the	majority	positive	effects	(with	small	to	moderate	ef-
fect	sizes)	on	physical	and	social-emotional	empowerment.	The	diary	study	showed,	
in	accordance	with	the	expectations,	a	decrease	in	stressful	real	life	experiences	and	
interactions,	and	an	increase	of	adaptive	coping	behavior.	In	contrast,	the	observati-
onal	study	did	not	yield	a	positive	effect	for	adaptive	coping	strategies	used	in	mildly	
antisocial	interactions	at	school.	Coping	strategies	in	such	mildly	antisocial	interacti-
ons	appeared	to	be	not	sensitive	to	change	through	the	wibo	program.	The	antisocial	
behavior	in	the	scenario’s	(questionnaire	study)	and	diary	study	on	the	other	hand	fo-
cused	on	more	extreme	or	stressful	situations,	thoughts	and	emotions	of	the	children.	
Those	aspects	seemed	to	be	susceptible	to	the	wibo	program.	Furthermore,	the	diary	
study	provided	insight	into	the	capability	of	the	children	to	use	certain	adaptive	co-
ping	strategies.	In	addition,	the	observational	study	validated	the	theoretical	behavior	
model	underlying	the	wibo	program:	The	program’s	description	of	which	behaviors	
are	effective	coping	strategies	was	supported	by	the	observational	data.	

In conclusion 
The	question,	whether	or	not	the	children	who	followed	the	wibo	program	would	
improve	more	on	empowerment	compared	to	the	control	group	cannot	be	answered	
with	an	unambiguous	 ‘yes’	or	 ‘no’.	When	a	 simple	 ‘yes’	or	 ‘no’	 is	 the	criterion	 for	
evidence	based	effectiveness	of	an	intervention,	the	evaluation	of	the	program	does	
not	provide	evidence	for	the	effectiveness	of	the	wibo	program:	After	all,	the	effects	
of	the	wibo	program	are	not	consistent.
	
However,	the	question	is	whether	the	results	of	an	intervention	evaluation	have	to	be	
consistent	to	qualify	an	intervention	program	as	evidence-based.	In	our	view,	inter-
ventions	can	have	different	kinds	of	effects	(and	therefore	different	levels	of	effective-
ness),	namely	the	effects	and	effectiveness	described	and	structured	by	our	taxonomy.	
We	take	the	view	that	there	exist	various	definitions	of	effectiveness,	which	are	not	
mutually	exclusive.	These	definitions	are	linked	to	the	‘cells’	of	the	taxonomy.	As	a	
result	there	are	different	kinds	of	 ‘evidence’	 for	effectiveness	and	several	 ‘bases’	 for	
evidence-based.	In	principle	it	is	not	necessary	that	an	affirmative	answer	to	a	ques-
tion	 regarding	one	particular	 type	of	 effectiveness	 implies	 that	 also	other	 types	of	
effectiveness	should	be	found.	
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Our	conclusion	is	that	the	ideal	form	of	effect	evaluation	should	be	a	combination	
of	 the	most	 important	cells	of	 the	 taxonomy	representing	the	specific	 form	of	ef-
fectiveness	and	methods	characteristic	 for	 that	cell.	What	counts	as	 ‘important’	 is	
determined	by	the	goals	of	the	intervention.	The	possibility	of	inconsistent	research	
results	is,	therefore,	an	intrinsic	characteristic	of	every	thorough	effect	evaluation	and	
not	a	sign	of	methodological	weakness.	
	
It	is	however	crucial	to	ask	oneself	what	the	inconsistences	mean	for	the	interpre-
tation	of	the	evaluation	results.	Another	point	of	discussion	is	how	to	handle	these	
inconsistent	 results.	Whether	 or	 not	 to	 choose	 an	 intervention	 program	 depends	
on	considerations	concerning	costs	and	benefits.	By	examining	the	effectiveness	for	
different	cells	of	the	taxonomy,	different	kinds	of	costs	and	benefits	can	be	specified.	
It	 is	 to	 the	potential	users	of	 an	 intervention	 to	decide	which	 type	of	 effect	 they	
value	most.	The	research	design	and	the	results	of	the	wibo	evaluation	plead	for	a	
combination	of	different	kinds	of	effect	evaluations	 in	order	 to	validly	 investigate	
intervention	programs	in	general.
	
Our	main	 recommendation	 is	 that	 the	 effect	 ladder	 should	be	 extended	with	 the	
taxonomy	of	different	perspectives	of	 effect	 evaluation.	The	 selection	of	 an	 inter-
vention	program	should	be	based	on	the	pragmatic	integration	of	a	multiplicity	of	
complimentary	perspectives.
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wibo-thema’s en overzicht wibo-leerdoelen
wibo-thema’s
Twee centrale thema’s: 
Pesten en groepsdruk
Kindermishandeling
 Zeven subthema’s:
 Thema 1: Weerbaarheid
 Thema 2: Sterk staan, gronden en centreren
 Thema 3: Grenzen
 Thema 4: Lichaamstaal
 Thema 5: Zelfverdediging
 Thema 6: Hulp vragen en hulp bieden
 Thema 7: Vertrouwen in jezelf en in een ander
wibo-leerdoelen (oorspronkelijke)
Fysieke competentie
 Kinderen kunnen:
 fc1. Verschillende afweer- en ontwijkingtechnieken toepassen
 fc2. Verschillende stoot-, slag- en traptechnieken toepassen
 fc3. Verschillende bevrijdingstechnieken toepassen
 fc4. Actief gebruik maken van ademkracht
 fc5. Kracht inzetten vanuit hun basis
 fc6. De principes van gronden en centreren toepassen
 fc7. Ze kennen hun eigen fysieke mogelijkheden en onmogelijkheden
Sociale competentie
 Kinderen kunnen:
 sc1. Zich verplaatsen in het standpunt van de ander
 sc 2. Hun gevoelens en emoties verwoorden
 sc 3. Hulp vragen en bieden
 sc 4. Hun eigen grenzen voelen, stellen en verdedigen
 sc 5. Adequaat omgaan met machtsverhoudingen
 sc 6. Lichaamstaal toepassen en interpreteren
 sc 7. Confrontatieregels toepassen 
Cognitieve competentie
 Kinderen kunnen:
 cc1. Benoemen wat weerbaarheid is
 cc2. Benoemen wat weerbaarheid voor hen betekent
 cc3. Benoemen van sterke en minder sterke kanten in dit kader
 cc4. Persoonlijke leerdoelen formuleren
 cc5. Hun sociale netwerk benoemen
 cc6. Belangrijke jeugdhulpverlenende instanties noemen
Emotionele competentie
 Kinderen kunnen:
 ec1. Hun eigen gevoelens en emoties en die van een ander herkennen
 ec2. Omgaan met eigen en andermans gevoelens en emoties
 ec3. Omgaan met emotioneel beladen situaties

Bijlage	1
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Operationalisatie stressvolle situaties 

Stressvolle antisociale interacties
(Initiator kan zowel een leeftijdsgenoot als een volwassen persoon zijn).
Fysiek antisociale interactie
 Opzij) Duwen 
 Slaan
 Schoppen
 Gedreigen met geweld
 Bang gemaken
 Aanvallen
 Een tik geven
 Met iets naar iemand gooien
 Gewoon iemand aanvallen
Sociaal antisociale interactie (direct):
 Weglopen van iemand die wil spelen
 Tegen een kind zeggen dat hij of zij weg moet gaan
 Niet luisteren naar een ander kind door bv je handen over de oren te doen
 Net doen of je een ander kind niet ziet of gewoon niet tegen dat kind willen 
               praten
 Tegen andere kinderen zeggen dat ze alleen mee mogen doen als ze eerst 
               bepaalde dingen doen die ze eigenlijk helemaal niet willen.
  Dreigen dat een ander kind iets niet meer mag als hij of zij niet doet wat er 
               gezegd wordt
Sociaal antisociale interactie (indirect):
 Tegen de andere kinderen zeggen dat ze met een bepaald iemand niet mogen 
               spelen.
 Roddelen of lelijke dingen zeggen over andere kinderen
 Tegen een ander kind zeggen dat ze hem of haar alleen mogen als dat kind  
               doet wat zij willen
Groepsdruk:
 Ik moest iets doen wat ik niet wilde
 Ik moest iets doen waar ik tegenop zag
Materieel antisociaal gedrag:
 Andere kinderen dwingen om bepaalde dingen (schoenen, tas of geld) aan hem
               of haar te geven
 Tegenover andere kinderen bepaalde rechten opeisen. Bv zeggen: “hier spelen
               wij altijd”, of “dit is ons terrein”
 De spullen van andere kinderen kapot maken of kwijt raken
Seksueel antisociaal gedrag:
 Iemand werd aangeraakt op een manier die hij/zij niet wilde
 Iemand moest iemand anders aanraken op een manier die hij/ zij niet wilde
 Lichamelijke en psychische verwaarlozing worden in dit onderzoek niet   
               meegenomen aangezien verwaarlozing gaat om een langdurig proces

Bijlage	2

245



Aangepast schema met de stressvolle situaties die d.m.v de dagboekvragenlijst in kaart 
zijn gebracht

Antwoord
Iemand	deed	mij	pijn

Iemand	maakte	mij	bang

Ik	moest	iets	doen	dat	ik	
niet	wilde

Ik	moest	iets	doen	waar	
ik	tegenop	zag

Ik	werd	aangeraakt	op	
een	manier	die	ik	niet	
wilde
Ik	moest	iemand	anders	
aanraken	op	een	manier	
die	ik	niet	wilde
Iemand	zei	iets	gemeens	
tegen	of	over	mij

Iemand	lachtte	mij	uit
Iemand	dwong	mij	
spullen	aan	hem/	haar	te	
geven
Iemand	maakte	mijn	
spullen	kapot	of	is	mijn	
spullen	kwijt	geraakt

Subcategorie
Fysiek	1

Fysiek	2

Groepsdruk	1

Groepsdruk	2

Seksueel	1

Seksueel	2

Verbaal	1

Verbaal	2
Materieel	1

Materieel	2

Subantwoord
Duwen/slaan/schoppen
Een	tik	geven
Met	iets	naar	iemand	gooien
Gewoon	iemand	aanvallen
Dreigen	met	geweld
Iemand	liet	me	schrikken	
(nieuwe	categorie)
Dreigen	dat	een	ander	kind	iets	
niet	meer	mag	als	hij	of	zij	niet	
doet	wat	er	gezegd	wordt	(sociaal)
Tegen	andere	kinderen	zeggen	dat	
ze	alleen	mee	mogen	doen	als	ze	
eerst	bepaalde	dingen	doen	die	
ze	eigenlijk	helemaal	niet	willen	
(sociaal)
Tegen	een	ander	kind	zeggen	dat	ze	
hem	of	haar	alleen	mogen	als	dat	
kind	doet	wat	zij	willen	(sociaal)
Dreigen	dat	een	ander	kind	iets	
niet	meer	mag	als	hij	of	zij	niet	
doet	wat	er	gezegd	wordt	(sociaal)
Ik	moest	iets	doen	wat	ik	eng	vind	
(bv	spreekbeurt	houden)	(nieuwe	
categorie)
Ik	moest	iets	doen	waar	ik	geen	
zin	in	had	(bv	kamer	opruimen)	
(nieuwe	categorie)
Ik	werd	aangeraakt	op	een	manier	
die	ik	niet	wilde
Ik	moest	iemand	anders	aanraken	
op	een	manier	die	ik	niet	wilde

Iemand	beledigen	of	uitschelden
Iemand	belachelijk	maken	of	voor	
schut	(voor	gek,	voor	paal)	zetten
Iemand	met	opzet	in	verlegenheid	
brengen
Roddelen	of	lelijke	dingen	zeggen	
over	andere	kinderen	(sociaal)
Iemand	lachtte	mij	uit
Iemand	dwong	mij	spullen	aan	
hem/	haar	te	geven

Iemand	maakte	mijn	spullen	kapot	
of	is	mijn	spullen	kwijt	geraakt

Hoofdcategorie
Fysiek

Groepsdruk

Seksueel

Verbaal

Materieel

Tabel	2.1
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Antwoord
Iemand	deed	net	of	ik	
er	niet	was.	Hij	of	zij	
negeerde	mij

Ik	mocht	ergens	niet	aan	
mee	doen

Iemand	pestte	mij	via	
e-mail,	msn	en	sms
Er	gebeurde	iets	anders

Subcategorie
Sociaal	1

Sociaal	2

Cyberpesten

Subantwoord
Gewoon	niet	luisteren	naar	een	
ander	kind	door	bv	je	handen	over	
de	oren	te	doen
Net	doen	of	je	een	ander	kind	niet	
ziet	of	gewoon	niet	tegen	dat	kind	
willen	praten
Gewoon	weglopen	van	iemand	die	
wil	spelen
Tegen	een	kind	zeggen	dat	hij	of	zij	
weg	moet	gaan
Tegenover	andere	kinderen	be-
paalde	rechten	opeisen.	Bv	zeggen:	
“hier	spelen	wij	altijd”,	of	“dit	is	
ons	terrein”	(materieel)
Tegen	de	andere	kinderen	zeggen	
dat	ze	met	een	bepaald	iemand	niet	
mogen	spelen.
Iemand	pestte	mij	via	e-mail,	msn	
en	sms	(nieuwe	categorie)
Er	gebeurde	iets	anders	(nieuwe	
categorie)

Hoofdcategorie
Sociaal

Cyberpesten

Restcategorie
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Operationalisatie copingstrategieën

Categorisering van de copingstrategieën waren in de eerste instantie gebaseerd op Self-
Report Coping Measure, Causey & Dubow, 1992): 

Benaderings strategieën (Approach/ Actief):
Seeking Social Support (SSS) (emotion focused)
 Persoon vertelt aan vriend of familielid wat er gebeurd is
 Persoon praten met iemand hoe hij/zij zich er over voelt
 Persoon vraagt hulp aan een vriend
 Persoon vraagt hulp aan een familielid
 Persoon vraagt aan iemand vragen die dit ook heeft meegemaakt wat hij/zij
              zou doen
 Persoon haalt hulp halen bij een familielid
 Persoon praat er met de leerkracht over 
Self-Reliance/ Problem- Solving (SR/PS) (problem focus)
 Persoon probeert andere manieren te vinden om het op te lossen
 Persoon verandert iets zodat het goed komt
 Persoon besluit over één manier om ermee door te gaan en dat doen
 Persoon doet iets om het goed te maken
 Persoon weet dat er dingen gedaan kunnen worden om het beter te maken
 Persoon overloopt in gedachten over wat hij/zij zou moeten doen of zeggen
 Persoon probeert te begrijpen waarom dit hem/haar is overkomen.
 Persoon probeert extra hard om te voorkomen dat dit weer gebeurd
Distance (D) (passief problem focused)
 Persoon doet alsof er niks aan de hand is
 Persoon vergeet het allemaal
 Persoon zegt tegen zichzelf dat het allemaal niks uitmaakt
 Persoon weigert om erover na te denken
 Persoon zegt dat het hem/haar niks kan schelen
 Persoon negeert het als er mensen iets over zeggen
Ontwijkingsstrategieën (Avoidance/ Passief emotion focused): 
Internalisering (I)
 Persoon gaat in eentje weg
 Persoon raakt overstuur omdat hij/zij er met niemand over kan praten
 Persoon piekert er te veel over
 Persoon huilt erom
 Persoon heeft medelijden met zichzelf
 Persoon maakt zich zorgen/ is bang dat andere slecht over hem/haar zullen 
              denken
 Persoon wordt kwaad op zichzelf omdat hij/zij iets gedaan heeft wat hij/zij niet 
               had moeten doen
Externalisering (E)
 Persoon reageert zich af op anderen omdat hij/zij zich verdrietig of boos voelt
 Persoon schreeuwt om stoom af te blazen
 Persoon vloekt hard op
 Persoon wordt kwaad en gooit met iets of slaat ergens tegen aan
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Benaderingsstrategieën (Approach/ Actief):
10 SSS (Seeking Social Support) (emotion focused)
 11 Persoon vertelt aan vriend of familielid vertellen wat er gebeurd is 
                   (dimensie nabijheid= 1)
 12 Persoon praten met iemand hoe hij/zij zich er over voelt
 13 Persoon vraagt hulp aan een vriend (dimensie nabijheid= 1)
 14 Persoon vraagt hulp aan een familielid (dimensie nabijheid= 1)
 15 Persoon vraagt aan iemand vragen die dit ook heeft meegemaakt wat hij/zij
                    zou doen
 16 Persoon haalt hulp halen bij een familielid (dimensie nabijheid= 1)
 17 Persoon praat er met de leerkracht over en/of vraagt hulp 
                   (dimensie nabijheid= 1)
 18 Persoon haalt hulp halen bij dimensie nabijheid= 2
 19 Persoon haalt hulp halen bij dimensie nabijheid= 3 
20 GSS (Giving Social Support)
 21 Persoon vertelt aan vriend of familielid vertellen wat er gebeurd is, om een 
                   ander te helpen(dimensie nabijheid= 1)
 22 Persoon praten met diegene hoe hij/zij zich er over voelt
 23 Persoon vraagt hulp aan een vriend, om een ander te helpen 
                   (dimensie nabijheid= 1)
 24 Persoon vraagt hulp aan een familielid, om een ander te helpen
                   (dimensie nabijheid= 1)
 25 Persoon vraagt aan iemand vragen die dit ook heeft meegemaakt wat hij/zij 
                    zou doen, om een ander te helpen
 26 Persoon haalt hulp halen bij een familielid, om een ander te helpen 
                    (dimensie nabijheid= 1)
 27 Persoon praat er met de leerkracht over, om een ander te helpen 
                   (dimensie nabijheid= 1)
 28 Hulp bieden (SC3), door bijvoorbeeld raad te geven 
 29 Omgaan met eigen en andermans gevoelens en emoties (EC2) 
                    Omgaan met emotioneel beladen situaties (EC3). 
                    Bijvoorbeeld troosten
 210 Persoon haalt hulp, voor een ander, bij dimensie nabijheid= 2
 211 Persoon haalt hulp, voor een ander, bij dimensie nabijheid= 3 
30 SR/PS Self-Reliance/ Problem- Solving (SR/PS) (problem focus)
 31 Persoon probeert andere manieren te vinden om het op te lossen
 32 Persoon verandert iets zodat het goed komt
 33 Persoon besluit over één manier om ermee door te gaan en dat doen
 34 Persoon doet iets om het goed te maken
 35 Persoon weet dat er dingen gedaan kunnen worden om het beter te maken
 36 Persoon overloopt in gedachten over wat hij/zij zou moeten doen of zeggen
 37 Persoon probeert te begrijpen waarom dit hem/haar is overkomen.
 38 Persoon probeert extra hard om te voorkomen dat dit weer gebeurd
40 Distance (D) (passief problem focused)
 41 Persoon doet alsof er niks aan de hand is
 42 Persoon vergeet het allemaal
 43 Persoon zegt tegen zichzelf dat het allemaal niks uitmaakt.
 44 Persoon weigert om erover na te denken
 45 Persoon zegt dat het hem/haar niks kan schelen
 46 Persoon negeert het als er mensen iets over zeggen
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50 Self Consciousness (CS)
 51 Persoon kent eigen fysieke mogelijkheden en onmogelijkheden (FC7)
              52 persoon gaat adequaat om met machtsverhoudingen (SC5)
 53 Persoon probeert situatie te overzien. 
Ontwijkings strategieën (Avoidance/ Passief emotion focused): 
 60 Internalisering (I)
 61 Persoon gaat in eentje weg
 62 Persoon raakt overstuur (omdat hij/zij er met niemand over kan praten)
 63 Persoon piekert er te veel over
 64 Persoon huilt erom
 65 Persoon heeft medelijden met zichzelf
 66 Persoon maakt zich zorgen/ is bang dat andere slecht over hem/haar zullen
       denken
 67 Persoon wordt kwaad op zichzelf omdat hij/zij iets gedaan heeft wat hij/zij 
      niet had moeten doen
 68 Persoon doet niks
 69 Persoon doet wat wordt gezegd
 610 Persoon weet niet hoe te reageren
70 Externalisering (E)
 71 Persoon reageert zich af op anderen omdat hij/zij zich verdrietig of boos 
                    voelt
 72 Persoon schreeuwt om stoom af te blazen
 73 Persoon vloekt hard op.
 74 Persoon wordt kwaad en gooit met iets of slaat ergens tegen aan.
 75 Persoon past afweer- en ontwijkingtechnieken toe (FC1) 
 76 Persoon past stoot-, slag- en traptechnieken toe (FC2)  
 77 Persoon past bevrijdingstechnieken toepassen (FC3)   
 78 Persoon maakt actief gebruik maken van ademkracht (FC4)  
 79 Persoon zet Kracht in vanuit hun basis (FC5)   
 710 Persoon past principes van gronden en centreren toe (FC6)  
 711 Persoon past confrontatieregels toe (SC7)
 712 Lichaamstaal toepassen (en interpreteren) (SC6)
 713 Verbaal wibo manier
 714 Fysiek  manier

Ook zijn er nog scenario specifieke antwoorden:
 Sociale competentie
 SC3. Hulp vragen en Hulp bieden  Seeking Social Support (SSS)
 Hulp vragen en bieden kan worden opgesplitst in drie delen:   
              Giving Social Support (GSS)
              Dimensie; nabijheid; van dichtbij(1; ouders, leerkracht, familielid, buurman, 
              vriend) tot veraf (2; politie, kindertelefoon 3; Balkenende, leger,
              luchtmachtkoning)
 Persoon probeert situatie te overzien. Self Consciousness (CS)
 Persoon doet niks   Internaliseren
 Persoon doet wat wordt gezegd  Internaliseren
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Overzicht deelnemende scholen wibo-evaluatie

R.K. Basisschool De Masten (Rosmalen)

R.K. De Vlek (Rosmalen)

OBS Meander (Den Bosch)

R.K. Het Palet (Den Bosch)

BS De Matrix (Engelen)

R.K. De Borch (Rosmalen)

R.K Basisschool De Kruisboelijn (Den Bosch)

OBS De Overlaet groep 7A (Rosmalen)

OBS De Overlaet groep 7B (Rosmalen)

R.K. Basisschool Mgr Bekkers (Den Bosch)

R.K. Basisschool ‘t Boschveld (Den Bosch)

R.K. Basisschool Paus joannes (Den Bosch)

R.K.Oberon (Den Bosch)

R.K. St. Gerardus Majellaschool (Hoogezand)

OBS De Tweemaster (Hoogezand)

R.K. Mgr Bekkersschool (Veendam)

O.J.B.S. De Ommewending (Veendam)

OBS De Braskörf (Veendam)

OBS De Borgh groep 7A (Zuidhorn)

OBS De Borgh groep 7B (Zuidhorn)

OBS De Borgh groep 7C (Zuidhorn)

CBS Het Anker (Zuidhorn)

CBS De Hoeksteen groep 7A (Groningen)

CBS De Hoeksteen groep 7B (Groningen)

R.K. St. Vitus basisschool (Winschoten)

CBS De Rietstek (Kommerzijl)

CBS De regenboog (Hoogezand)

OBS Westerschool 7A (Wildervank)

OBS Westerschool 7B (Wildervank)

OBS Noorderbreedte (Veendam)

OBS De Braskörf (Veendam)

CBS ‘t Kompas (Noordhorn)

OBS De Molshoop (Noordhorn)

CBS De Hoeksteen groep 7C (Gravenburg)

OBS Triangel (Grijpskerk)
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De drie parallel versies van de scenariovragenlijst
Deze bijlage bevat de parallel versies van de scenariovragenlijst. Alleen de daadwerke-
lijk scenario’s zijn in deze bijlage weergegeven (de klassikale uitleg, voorbeelden en het 
protocol zijn bij de onderzoekster op te vragen). De scenariovragenlijst die de kinderen op 
de voormeting kregen aangereikt zijn voorzien de wibo-thema’s, competenties en de bijbe-
horende vraag aan de kinderen. De Scenario’s op de tussen en nameting zijn gebaseerd 
op de scenariovragenlijst van de voormeting. De nummers van de scenario’s komen met 
elkaar overeen. Dus Scenario 1 van de voormeting heeft dezelfde ‘achtergrond’ als de 
scenario 1 van de tussen-, en nametingen.

Voorbladen:

 
Scenario 1: 
fysieke competentie
 

Fysieke competentie
Kinderen kunnen:
1. Verschillende afweer- en ont-
      wijkingstechnieken toepassen
2. Verschillende stoot-, slag- en
      traptechnieken toepassen
3. Verschillende bevrijdingstech-
      nieken toepassen
4. Actief gebruik maken van 
      ademkracht
5. Kracht inzetten vanuit hun basis
6. De principes van gronden en 
      centreren toepassen
7. Ze kennen hun eigen fysieke mo-
      gelijkheden en onmogelijkheden

Thema 2
Sterk staan, Gronden, 

Centreren

Thema 5
Zelfverdediging

Fysieke competentie

Vraag
De man grijpt je...

Wat doe jij?
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Fysieke competentie
Kinderen kunnen:
3. Hulp vragen en bieden
7. Confrontatieregels 
    toepassen

Thema 6
Hulp beiden

Sociale competentie

Vraag
Je ziet dat de jongen 
en het meisje worden 

gepest.
Wat doe jij?

Scenario 2: 
sociale competentie
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Sociale competentie
Kinderen kunnen:
sc 4. Hun eigen grenzen voelen,stellen en verdedigen
sc 5. Adequaat omgaan met machtsverhoudingen
sc 6. Lichaamstaal toepassen en interpreteren
sc 7. Confrontatieregels toepassen

Thema 3
Grenzen

Sociale competentie

Vraag
Hij begint je te knuffelen 
en te strelen. “Wil je mij 
ook aaien?” vraagt hij.

Wat doe jij?

Scenario 3: 
sociale competentie
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Cognitieve competentie
Kinderen kunnen:
5. Hun sociale netwerk benoemen
6. Belangrijke jeugdhulpverlenende 
    instanties noemen

Thema 6
Hulp vragen

Cognitieve
 competentie

Vraag 1
Je mag het niet vertellen.

Zou je het toch aan 
iemand vertellen?

Scenario 4: 
cognitieve competentie

Als je het zou 
vertellen aan 
iemand die je kent, 
aan wie zou je 
het dan vertellen? 
Bij wie kan jij met 
zulke problemen 
terecht?

Als je het zou ver-
tellen aan iemand 
die je niet kent, 
aan wie zou je 
het dan vertellen? 
Bij wie kan jij met 
zulke problemen 
terecht?
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Scenario 5: 
sociale-emotionele competentie

Sociale-emotionele competentie
Kinderen kunnen:
3. Hulp vragen en bieden
2. Omgaan met eigen en andermans gevoelens 
    en emoties
3. Omgaan met emotioneel beladen situaties

Thema 6
Hulp 

beiden

Sociale-
emotionele 

competentie

Vraag
Als je vriend jou dit erge 

verhaal vertelt...
Wat doe jij?
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DagboekvragenlijstBijlage	6

Beschrijving
In	welke	groep	zit	jij?	
(optioneel)
Wie	ben	jij?
Gebeurde	dat	bij	jezelf	
of	bij	een	ander?
Wat	gebeurde	er	dan	
bij	jou?

Wat	gebeurde	er	dan?

Wat	dan?	Wat	ge-
beurde	er	dat	jou	pijn	
deed?	(schrijf	op)
Wat	gebeurde	er	dan?

Wat	dan?	Wat gebeur-
de	er.	zodat	jij	bang	
werd?	(schrijf	op)

Variabele
Groep
(optioneel)
Kinderen
Jij_Ander

Jij_Wat

Jij_Pijn

Jij_Pijn_
Open

Jij_Bang

Jij_Bang_
Open

Antwoordmogelijkheden
1.	7a	g
2.	7b	g
1.	Bij	jezelf	g
2.	Bij	een	ander	g	(3)	Ander_Wat
99.	Er	was	niets	gebeurd.	g	Einde	vragenlijst
1.	Iemand	deed	mij	pijn	g	(3)	Jij_pijn
2.	Iemand	maakte	me	bang	g (3)	Jij_bang
3.	Ik	moest	iets	doen	dat	ik	niet	wilde	g	
(3)	Jij_Doen
4.	Ik	moest	iets	doen	waar	ik	tegenop	zagg
(3)	Jij_Doen_tegenop
5.	Ik	werd	aangeraakt	op	een	manier	die	ik	niet	
leuk	vond	g	(3)	Locatie
6.	Ik	moest	iemand	aanraken	op	een	manier	die	
ik	niet	leuk	vond	g	(3)	Locatie
7.	Iemand	zei	iets	gemeens	tegen	mij	g	
(3)	Jij_Gemeen
8.	Iemand	lachte	mij	uit	g	(3)	Locatie
9.	Iemand	dwong	mij	spullen	aan	hem/haar	te	
geven	g	(3)	Locatie
10.	Iemand	raakte	mijn	spullen	kwijt	of	maakte	
ze	kapot	g	(3)	Locatie
11.	Iemand	deed	net	of	ik	er	niet	was.Iemand	
negeerde	mij	g	(3)	Jij_Negeren
12.	Ik	mocht	ergens	niet	aan	meedoen	g	
(3)	Jij_Meedoen
13.	Iemand	pestte	mij	via	e−mail.	msn	of	sms	}	g	
(3)	Jij_Cyberpesten_open
14.	Er	gebeurde	iets	anders..		g	(3)	Jij_Anders
1.	Iemand	duwde	sloeg	of	schopte	mij	g	
(3)	Locatie
2.	Iemand	gooide	met	iets	naar	mij	g	
(3)	Locatie
3.	Iemand	viel	mij	aan	g	(3)	Locatie
4.	Iemand	gaf	me	een	tik	g	(3)	Locatie
5.	Er	gebeurde	iets	anders...	g	(3)	Jij_Anders
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)g	(
3)	Locatie

1.	Iemand	dreigde	me	met	geweld	g	(3)	Locatie
2.	Iemand	dreigde	dat	ik	iets	niet	mocht.	Als	ik	
niet	deed	wat	er	gezegd	werd	g	(3)	Locatie
3.	Iemand	liet	me	schrikken	g	(3)	Locatie
4.	Er	gebeurde	iets	anders...	g
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(3)	Locatie

Vraag

2

3
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Beschrijving
Wat	moest	je	doen?	
(schrijf	op)
Hoe	kwam	het	dat	jij	
dat	moest	doen?

Hoe	kwam	het	dan?	
Dat	jij	iets	moest	doen?	
(schrijf	op)
Hoe	kwam	het	dat	jij	
er	tegen	op	zag?

Wat	was	er	dan?	Hoe	
kwam	het	dat	jij	er	te-
genop	zag?	(schrijf	op)
Wat	werd	er	dan	
gezegd?

Wat	dan?	(schrijf	op)

Hoe	gebeurde	dat?

Hoe	dan?	(schrijf	op)

Hoe	wist	je	dat	jij	niet	
mee	mocht	doen?

Wat	gebeurde	er	dan?	
(schrijf	op)

Variabele
Jij_Doen

Jij_Doen_
waarom

Jij_Doen_
anders

Jij_Doen_
tegenop

Jij_Doen_
tegen_ander

Jij_Gemeen

Jij_Gemeen_
open
Jij_Negeren

Jij_Negeren	
_open
Jij_Meedoen

Jij_Meedoen	
_open

Antwoordmogelijkheden
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(3)	Locatie
1.	Anders	mocht	ik	niet	meedoen	met	de	rest	g	
(3)	Locatie
2.	Anders	mocht	ik	bepaalde	dingen	niet	meer	
g	(3)	Locatie
3.	Anders	vonden	de	andere	kinderen	mij	niet	
meer	leuk	g	(3)	Locatie
4.	Iets	anders
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g
(3)	Locatie

1.	Ik	vond	het	eng	om	te	doen	g	(3)	Locatie
2.	Ik	had	daar	geen	zin	in	g	(3)	Locatie
3.	Iets	anders...	g(
ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(3)	Locatie

1.	Iemand	schold	mij	uit.	Iemand	beledigde	mij	
g	(3)	Locatie
2.	Iemand	zette	mij	voor	gek	g	(3)	Locatie
3.	Iemand	liet	mij	me	rot	voeleng	(3)	Locatie
4.	Iemand	roddelde	of	zei	lelijke	dingenover	mij	
g	(3)	Locatie
5.	Iets	anders...	g
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)g	(3)	
Locatie
1.	Iemand	luisterde	expres	niet	naar	mij	g	
(3)	Locatie
2.	Iemand	deed	net	of	hij/zij	mij	niet	zag	g	
(3)	Locatie
3.	Iets	anders...	g
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(3)	Locatie
1.	Iemand	liep	voor	me	weg	g	(3)	Locatie
2.	Iemand	zei	dat	ik	weg	moest	g	(3)	Locatie
3.	Iemand	had	tegen	de	andere	kinderen	gezegd	
dat	zij	niet	met	mij	om	mochten	gaan	g	
(3)	Locatie
4.	Iemand	zei:	hier	spelen	wij	altijd.	Dit	is	ons	
terrein	g	(3)	Locatie
5.	Iemand	deed	net	of	hij/zij	mij	niet	zag}	g 
(3)	Locatie
6.	Iets	anders...	g
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(3)	Locatie

Vraag
3
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Beschrijving
Wat	gebeurde	er	dan	
precies?	(Schrijf	op)
Wat	is	er	dan	gebeurd?	
(schrijf	op)	
Wat	gebeurde	er	dan	
bij	die	ander?

Wat	gebeurde	er	dan?

Wat	dan?	Wat	ge-
beurde	er	dat	diegene	
pijn	deed?	(schrijf	op)
Wat	gebeurde	er	dan?

Variabele
Jij_Cyberpes-
ten_open
Jij_Anders

Ander_Wat

Ander_Pijn

Ander_Pijn_
open

Ander_Bang

Antwoordmogelijkheden
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(3)	Locatie	
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(3)	Locatie	
1.	Hij/zij	werd	pijn	gedaan	g	(3)	Ander_Pijn
2.	Iemand	maakte	hem/haar	bang	g	
(3)	Ander_Bang
3.	Hij/zij	moest	iets	doen	dat	hij/zij	niet	wilde	g	
(3)	Ander_Doen_open
4.	Hij/zij	moest	iets	doen	waar	hij/zij	tegen	op	
zag	g	(3)	Ander_Doen_Tegenop
5.	Hij/zij	werd	aangeraakt	op	een	manier	die	
hij/zij	niet	leuk	vond	g	(3)	Locatie
6.	Hij/zij	moest	iemand	aanraken	op	een	manier	
die	hij/zij	niet	leuk	vond	g	(3)	Locatie
7.	Iemand	zei	iets	gemeens	tegen	hem/haar	g	
(3)	Ander_Gemeen
8.	Iemand	lachte	iemand	anders	uit	g	
(3)	Locatie
9.	Iemand	anders	dwong	zijn/haar	spullen	aan	
iemand	anders	te	geven	g	(3)	Locatie
10.	Iemand	anders	raakte	zijn/haar	spullen	kwijt.	
of	maakte	ze	kapot	g	(3)	Locatie
11.	Iemand	deed	net	of	hij/zij	er	niet	was.	Iemand	
negeerde	hem/haar	g	(3)	Ander_Negeren
12.	Hij/zij	mocht	ergens	niet	aan	mee	doen	g	
(3)	Ander_Meedoen
13.	Hij/zij	werd	gepest	via	e−mail.	msn	of	sms	g	
(3)	Ander_cyber_open
14.	Er	gebeurde	iets	anders...	g	
(3)	Ander_Anders_open
1.	Iemand	duwde.	sloeg	of	schopte	diegene	g	
(3)	Locatie
2.	Iemand	gooide	met	iets	naar	diegene	g	
(3)	Locatie
3.	Iemand	viel	diegene	aan	g	(3)	Locatie
4.	Iemand	gaf	diegene	een	tik	g	(3)	Locatie
5.	Er	gebeurde	iets	anders...	g
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(3)	Locatie

1.	Iemand	dreigde	diegene	met	geweld	g	
(3)	Locatie
2.	Iemand	dreigde	dat	diegene	iets	niet	meer	
mocht.	Als	diegene	niet	deed	wat
er	gezegd	werd	g	(3)	Locatie
3.	Iemand	liet	diegene	schrikken	g	(3)	Locatie
4.	Er	gebeurde	iets	anders...	g

Vraag
3
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Beschrijving
Wat	dan?	Er	gebeurde	
er	zodat	diegene	bang	
werd?	(schrijf	op)
Wat	moest	hij/zij	
doen?	(schrijf	op)
Hoe	komt	het	dat	hij/
zij	dat	moest	doen?

Hoe	kwam	het	dan?	
Dat	hij/zij	iets	moest?	
(schrijf	op)
Hoe	kwam	het	dat	die-
gene	er	tegen	op	zag?

Wat	was	er	dan?	Hoe	
kwam	het	dat	diegene	
er	tegenop	zag?	
(schrijf	op)
Wat	werd	er	dan	
gezegd?

Wat	dan?	(schrijf	op)

Hoe	gebeurde	dat?

Hoe	dan?	(schrijf	op)

Variabele
Ander_Bang
_open

Ander_Doen
_open
Ander_Doen
_waarom

Ander_Doen
_anders

Ander_Doen
_Tegenop

Ander_Doen	
_tegen_
anders

Ander_
Gemeen

Ander_ge-
meen_open
Ander_Ne-
geren

Ander_Nege-
ren_open

Antwoordmogelijkheden
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(3)	Locatie

(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g 

1.	Anders	mocht	hij/zij	niet	meedoen	met	de	rest	
g(3)	Locatie
2.	Anders	mocht	hij/zij	bepaalde	dingen	niet	
meer	g	(3)	Locatie
3.	Anders	vonden	de	andere	kinderen	hem/haar	
niet	meer	leuk	g	(3)	Locatie
4.	Iets	anders...	g
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(3)	Locatie

1.	Diegene	vond	het	eng	om	te	doen	g	
(3)	Locatie
2.	Diegene	had	daar	geen	zin	in	g	(3)	Locatie
3.	Iets	anders...	g
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(3)	Locatie

1.	Iemand	schold	diegene	uit.	Iemand	beledigde	
diegene	g	(3)	Locatie
2.	Iemand	zette	diegene	voor	gek	g	(3)	Locatie
3.	Iemand	liet	diegene	zich	rot	voelen	g	
(3)	Locatie
4.	Iemand	roddelde	of	zei	lelijke	dingen	over	
diegeneg	(3)	Locatie
5.	Iets	anders...	g
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(3)	Locatie
1.	Iemand	luisterde	expres	niet	naar	diegene	g
(3)	Locatie
2.	Iemand	deed	net	of	hij/zij	diegene	niet	zag	g	
(3)	Locatie
3.	Iets	anders...	g
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(3)	Locatie

Vraag
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Beschrijving
Hoe	wist	je	dat	diegene	
niet	mee	mocht	doen?

Wat	gebeurde	er	dan?	
(schrijf	op)	Wat	ge-
beurde	er	dan	precies?	
(Schrijf	op)
Wat	is	er	dan	gebeurd?	
(schrijf	op)
Het	minst	leuke	
dat	jij	gisteren	hebt	
meegemaakt...	Waar	
gebeurde	dat?
Waar	gebeurde	het	
dan?	(schrijf	op)
Wie	deed	het?

Wie	deed	het?

Wie	deed	het?

Wie	deed	het	dan?	
(schrijf	op)
Voelde	jij	je	blij?

Hoe	blij?

Variabele
Ander_Mee-
doen

Ander_Mee-
doen_open	
Ander_cyber	
_open
Ander_An-
ders_open
Locatie

Locatie_an-
der_open
School_wie

Thuis_wie

SportHob-
by_wie

Deed_het_
anders
Blij_Ja_Nee

Blij_Hoe

Antwoordmogelijkheden
1.	Iemand	liep	voor	diegene	weg	g	(3)	Locatie
2.	Iemand	zei	dat	diegene	weg	moest	g	
(3)	Locatie
3.	Iemand	had	tegen	de	andere	kinderen	gezegd	
dat	ze	niet	met	diegene	om	mochten	gaan	g	
(3)	Locatie
4.	Iemand	zei:	hier	spelen	wij	altijd.	Dit	is	ons	
terrein	g	(3)	Locatie
5.	Iemand	deed	net	of	hij/zij	diegene	niet	zag	g	
(3)	Locatie
6.	Iets	anders...	g
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	(3)	
Locatie	(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	
g	
(3)	Locatie
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(3)	Locatie
1.	Op	school	g	(3)	School_wie
2.	Thuis	g	(3)	Thuis_wie
3.	Sport/	hobby	club	g	(3)	SportHobby_wie
4.	Ergens	anders...	g	(3)	Locatie_ander_open
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(4)	Blij_Ja_Nee
1.	Klasgenootje	g	(4)	Blij_Ja_Nee
2.	Docent	g	(4)	Blij_Ja_Nee
3.	Vriend/	Vriendin	g	(4)	Blij_Ja_Nee
4.	Ik	g	(4)	Blij_Ja_Nee
5.	Iemand	anders	g	(3)	Deed_het_anders
1.	Vader	g	(4)	Blij_Ja_Nee
2.	Moeder	g	(4)	Blij_Ja_Nee
3.	Broer/Zus	g(4)	Blij_Ja_Nee
4.	Vriend/	Vriendin	g	(4)	Blij_Ja_Nee
5.	Ik	g	(4)	Blij_Ja_Nee
6.	Iemand	anders	g	(3)	Deed_het_anders
1.	Leidinggevende	(trainer/groepsleider)	g
(4)	Blij_Ja_Nee
2.	Vriend/	vriendin	g	(4)	Blij_Ja_Nee
3.	Ander	kind	g	(4)	Blij_Ja_Nee
4.	Ikzelf	g	(4)	Blij_Ja_Nee
5.	Iemand	anders	g	(3)	Deed_het_anders
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g	
(4)	Blij_Ja_Nee
1.	Ja	g	
2.	Nee	g	(4)	Bang_Ja_Nee
1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g	
4.	Heel	erg	g

Vraag
3
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Beschrijving
Voelde	jij	je	bang?

Hoe	bang?

Voelde	jij	je	verdrietig?

Hoe	verdrietig?

Was	jij	verbaasd?	

Hoe	verbaast?

Voelde	jij	je	trots?

Hoe	trots?

Voelde	jij	je	boos?

Voelde	jij	je	schuldig?

Hoe	schuldig?

Schaamde	jij	je?

Hoe	erg	schaamde	
jij	je?

Variabele
Bang_Ja_
Nee
Bang_Hoe

Verdrietig_
Ja_Nee
Verdrie-
tig_Hoe

Verbaasd_
Ja_Nee	
Verbaasd_	
Hoe

Trots_Ja_	
Nee
Trots_Hoe

Boos_Ja_Nee

Boos_Hoe

Schuldig_ja_
nee
Schuldig_	
hoe

Schamen_ja_
nee
Schamen_
hoe

Antwoordmogelijkheden
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(4)	Verdrietig_Ja_Nee
1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g
4.	Heel	erg	g
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(4)	Verbaasd_Ja_Nee
1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g
4.	Heel	erg	g
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(4)Trots_Ja_Nee	
1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g
4.	Heel	erg	g
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(4)	Boos_Ja_Nee
1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g
4.	Heel	erg	g
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(4)	Schuldig_Ja_Nee
1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g
4.	Heel	erg	g
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(4)	Schamen_Ja_Nee
1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g
4.	Heel	erg	g
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(5)	Wat_deed_jij
1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g
4.	Heel	erg	g

Vraag
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Beschrijving
Wat	deed	jij	toen	dat	
gebeurde?

Wat	deed	jij	dan	
precies?	

Wat	deed	jij	dan	
precies?

Hoe	deed	jij	dat	
precies?

Variabele
Wat_deed_	
jij

Deed_Hulp

Deed_	Op-
lossen

Antwoordmogelijkheden
1.	Ik	vroeg	hulp/raad	of	vertelde	het	aan	
iemand	g
2.	Ik	deed	iets	om	het	op	te	lossen	g	
(5)	Deed_Oplossen
3.	Ik	trok	mij	er	niks	van	aan	g	
(5)	Deed_Aantrekken
4.	Ik	hield	het	bij	mezelf	g	(5)	Deed_Zelfhouden
5.	Ik	reageerde	me	af	g	(5)	Deed_Afreageren
6.	Ik	deed	iets	anders...	g	(5)	Open_Iets_Anders
1.	Ik	vertelde	een	vriend/familie	wat	er	gebeurd	
was	g	(6)	Blij_Daarna
2.	Ik	praatte	met	iemand	erover	hoe	ik	me	er	
door	voelde	g	(6)	Blij_Daarna
3.	Ik	vroeg	hulp	aan	een	vriend	g	6)	Blij_Daarna
4.	Ik	vroeg	een	vriend	om	raad	g	(6)	Blij_Daarna
5.	Ik	vroeg	een	familielid	om	raad	g	
(6)	Blij_Daarna
6.	Ik	vroeg	iemand.	die	dit	ook	heeft	meege-
maakt	wat	hij/zij	zou	doen	g	(6)	Blij_Daarna
7.	Ik	haalde	hulp	bij	een	familielid	g	
(6)	Blij_Daarna
8.	Ik	praatte	er	over	met	de	meester/juffrouw	g	
(6)	Blij_Daarna
9.	Ik	deed	iets	anders...	g	(5)	Open_Iets_Anders
1.	Ik	probeerde	andere	manieren	te	vinden	om	
het	op	te	lossen	g	(6)	Blij_Daarna
2.	Ik	veranderde	iets	zodat	het	goed	kwam	g	
(6)	Blij_Daarna
3.	Ik	besloot	er	op	één	manier	mee	om	te	gaan	
en	deed	dat	ook	g	6)	Blij_Daarna
4.	Ik	deed	iets	om	het	goed	te	maken	g	
(6)	Blij_Daarna
5.	Ik	wist	dat	ik	dingen	kon	doen	om	het	goed	te	
maken	g	(6)	Blij_Daarna
6.	Ik	had	heel	veel	gedachten	over	wat	ik	moest	
doen	of	zeggen	g	(6)	Blij_Daarna
7.	Ik	probeerde	te	begrijpen	waarom	mij	dit	was	
overkomen	g	(6)	Blij_Daarna
8.	Ik	probeerde	te	voorkomen	dat	het	weer	
gebeurde	g	(6)	Blij_Daarna
9.	Ik	deed	iets	anders...	g	(5)	Open_Iets_Anders

Vraag
7
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Beschrijving
Wat	deed	je	dan	
precies?

Hoe	deed	je	dat	
precies?

Wat	deed	je	dan	
precies?

Wat	deed	je	dan?	
(schrijf	op)
Voelde	jij	je	daarna	
blij?
Hoe	blij?

Voelde	jij	je	daarna	
bang?
Hoe	bang?

Variabele
Deed_	Aan-
trekken

Deed_	Zelf-
houden	

Deed_	Afrea-
geren

Open_Iets_
Anders
Blij_Daarna

Hoe_Blij_	
daarna

Bang_Daar-
na
Hoe_Bang_	
daarna

Antwoordmogelijkheden
1.	Ik	deed	net	alsof	er	niks	was	gebeurd	g	(
6)	Blij_Daarna
2.	Ik	vergat	het	allemaal	g	(6)	Blij_Daarna
3.	Ik	zei	tegen	mezelf	dat	het	niks	uit	maakte	g	
(6)	Blij_Daarna
4.	Ik	weigerde	om	erover	na	te	denken	g 
(6)	Blij_Daarna
5.	Ik	deed	iets	om	er	niet	aan	te	denken	g	
(6)	Blij_Daarna
6.	Ik	zei	dat	het	me	niks	kon	schelen	g
(6)	Blij_Daarna
7.	Ik	negeerde	het	als	mensen	er	iets	over	zeiden	
g	(6)	Blij_Daarna
8.	Ik	deed	het	anders...	g	(5)	Open_Iets_Anders
1.	Ik	ging	in	mijn	eentje	weg	g	(6)	Blij_Daarna
2.	Ik	raakte	overstuur	dat	ik	met	niemand	kon	
praten	g	(6)	Blij_Daarna
3.	Ik	piekerde	er	teveel	over	g	(6)	Blij_Daarna
4.	Ik	huilde	er	om	g	(6)	Blij_Daarna
5.	Ik	had	gewoon	medelijden	met	mezelf	g	
(6)	Blij_Daarna
6.	Ik	maakte	me	zorgen	dat	anderen	slecht	over	
me	zouden	denken	g	(6)	Blij_Daarna
7.	Ik	werd	kwaad	op	mezelf	omdat	ik	iets	had	
gedaan	wat	ik	niet	had	moeten	doen	g
	(6)	Blij_Daarna
8.	Ik	deed	het	anders...	g	(5)	Open_Iets_Anders
1.	Ik	reageerde	me	af	op	anderen	omdat	ik	me	
verdrietig	of	boos	voelde	g	(6)	Blij_Daarna
2.	Ik	schreeuwde	om	stoom	af	te	blazen	g	
(6)	Blij_Daarna
3.	Ik	schold	hardop	g	(6)	Blij_Daarna
4.	Ik	werd	kwaad	en	gooide	met	iets.	of	ik	sloeg	
ergens	tegen	aan	g	(6)	Blij_Daarna
5.	Ik	deed	iets	anders...	g	(5)	Open_Iets_Anders
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g

1.	Ja	g
2.	Nee	g	(6)	Bang_Daarna
1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g
4.	Heel	erg	g
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(6)	Verdrietig_Daarna
1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g
4.	Heel	erg	g

Vraag
7
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Beschrijving
Voelde	jij	je	daarna	
verdrietig?
Hoe	verdrietig?

Was	jij	daarna	ver-
baasd?
Hoe	verbaast?

Voelde	jij	je	daarna	
trots?
Hoe	trots?

Voelde	jij	je	daarna	
boos?
Hoe	boos?

Voelde	jij	je	daarna	
schuldig?	Hoe	schul-
dig?

Schaamde	jij	je?

Hoe	erg	schaamde	jij	je	
daarna?

Had	je	misschien	an-
ders	willen	reageren?
Hoe	zou	je	liever	
gereageerd	hebben?	
Ik	zou	willen	dat:

Variabele
Verdrietig_
Daarna
Hoe_
verdrietig_
daarna

Verbaasd_	
Daarna
Hoe_	
Verbaasd_	
daarna

Trots_	
Daarna
Hoe_Trots_	
daarna

Boos_Daar-
na
Hoe_Boos_	
daarna

Schuldig_	
daarna	
Schuldig_	
hoe_daarna

Schamen_	
daarna
Schamen_
hoe_daarna

Reageren_	
anders
Anders_Rea-
geren

Antwoordmogelijkheden
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(6)	Verbaasd_Daarna
1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g
4.	Heel	erg	g
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(6)	Trots_Daarna
1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g
4.	Heel	erg	g
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(6)	Boos_Daarna
1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g 
4.	Heel	erg	g
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(6)	Schuldig_Daarna
1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g
4.	Heel	erg	g
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(6)	Schamen_Daarna
	1.	Heel	klein	beetje	g
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g
4.	Heel	erg	g 
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(7)	Reageren_anders
1.	Heel	klein	beetjeg
2.	Beetje	g
3.	Best	wel	g
4.	Heel	erg	g
1.	Ja	g
2.	Nee	g	(Einde	Vragenlijst)
1.	Ik	om	hulp/raad	had	gevraagd,	of	het	aan	
iemand	had	verteld	g
2.	Ik	iets	deed	iets	om	het	op	te	lossen	g	
(7)	Doen_Oplossen_anders
3.	Ik	mij	er	niks	van	aan	trok	g
(7)	Doen_Aantrekken_anders
4.	Ik	het	bij	mezelf	hield	g
(7)	Doen_Zelfhouden_anders
5.	Ik	me	af	reageerde	g
(7)	Doen_Afreageren_anders6.	Ik	iets	anders	
deed...	g
(7)	Doen_Anders_anders

Vraag
7

8
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Beschrijving
Wat	zou	jij	dan	precies	
willen	doen?	
Wat	zou	jij	dan	precies	
willen	doen?

Hoe	zou	jij	dat	precies	
willen	doen?

Hoe	zou	je	dat	precies	
willen	doen?

Variabele
Doen_
Hulp_	
anders	

Doen_
Oplossen_
anders

Doen_	
aantrekken_
anders

Antwoordmogelijkheden
1.	Ik	zou	het	willen	vertellen	aan	een	
vriend/familie	wat	er	gebeurd	was
2.	Ik	zou	met	iemand	erover	willen	praten	hoe	ik	
me	er	door	voelde
3.	Ik	zou	hulp	aan	een	vriend	willen	vragen
4.	Ik	zou	een	vriend	om	raad	willen	vragen
5.	Ik	zou	een	familielid	om	raad	willen	vragen
6.	Ik	zou	aan	iemand.	die	dit	ook	heeft	meege-
maakt.	willen	vragen	wat	hij/zij	zou	doen
7.	Ik	zou	hulp	willen	halen	bij	een	familielid
8.	Ik	zou	er	over	willen	praten	met	de	
meester/	juffrouw	
9.	Ik	zou	iets	anders	willen	doen...	g 
(7)	Doen_Anders_anders
1.	Ik	zou	andere	manieren	willen	vinden	om	het	
op	te	lossen	g	(Einde	Vragenlijst)
2.	Ik	zou	iets	willen	veranderen	zodat	het	goed	
kwam	g	(Einde	Vragenlijst)
3.	Ik	zou	één	manier	willen	bedenken	om	er	mee	
om	te	gaan	en	dat	ook	doen	g	
	(Einde	Vragenlijst)
4.	Ik	zou	iets	willen	doen	om	het	goed	te	maken	
g	(Einde	Vragenlijst)
5.	Ik	zou	willen	weten	wat	ik	kon	doen	om	het	
goed	te	maken	g	(Einde	Vragenlijst)
6.	Ik	zou	heel	veel	gedachten	willen	hebben	over	
wat	ik	moest	doen	of	zeggen	
g	(Einde	Vragenlijst)
7.	Ik	zou	willen	begrijpen	waarom	mij	dit	was	
overkomen	g	(Einde	Vragenlijst)
8.	Ik	zou	willen	voorkomen	dat	het	weer	ge-
beurde	g	(Einde	Vragenlijst)
9.	Ik	zou	iets	anders	willen	doen...	g
	(7)	Doen_Anders_anders	
1.	Ik	zou	willen	doen	alsof	er	niks	was	gebeurd	
g	(Einde	Vragenlijst)
2.	Ik	zou	het	allemaal	willen	vergeten	g	
(Einde	Vragenlijst)
3.	Ik	zou	tegen	mezelf	willen	zeggen	dat	het	niks	
uit	maakte	g	(Einde	Vragenlijst)
4.	Ik	zou	willen	weigeren	om	erover	na	te	
denken	g	(Einde	Vragenlijst)
5.	Ik	zou	iets	willen	doen	iets	om	er	niet	aan	te	
denken	g	(Einde	Vragenlijst)
6.	Ik	zou	willen	zeggen	dat	het	me	niks	kon	
schelen	g	(Einde	Vragenlijst)
7.	Ik	zou	het	willen	negeren	als	mensen	er	iets	
over	zeiden	g	(Einde	Vragenlijst)
8.	Ik	zou	iets	anders	willen	doen...	g	
(7)	Doen_Anders_anders

Vraag
8
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Beschrijving
Hoe		zou	je	dat	precies	
willen	doen?

Wat	zou	je	dan	willen	
doen?	(schrijf	op)

Wat	zou	je	dan	willen	
doen?	(schrijf	op)

Variabele
Doen_	Zelf-
houden_
anders

Doen_	
Afreageren_
anders

Doen_An-
ders_anders

Antwoordmogelijkheden
1.	Ik	zou	in	mijn	eentje	weg	willen	gaan	g	
(Einde	Vragenlijst)
2.	Ik	zou	overstuur	willen	raken	omdat	ik	met	
niemand	kon	praten	g	(Einde	Vragenlijst)
3.	Ik	zou	er	liever	teveel	over	piekeren	g	
(Einde	Vragenlijst)
4.	Ik	zou	er	om	willen	huilen	g	
(Einde	Vragenlijst)
5.	Ik	zou	gewoon	medelijden	met	mezelf	willen	
hebben	g	(Einde	Vragenlijst)
6.	Ik	zou	me	zorgen	willen	maken	dat	anderen	
slecht	over	me	zouden	denken	g	(
Einde	Vragenlijst)
7.	Ik	zou	kwaad	op	mezelf	willen	worden	omdat	
ik	iets	had	gedaan	wat	ik	niet	had	moeten	doen	
g	(Einde	Vragenlijst)
8.	Ik	zou	iets	anders	willen	doen...	g
(7)	Doen_Anders_anders	
1.	Ik	zou	me	af	willen	reageren	op	anderen	
omdat	ik	me	verdrietig	of	boos	voelde	g	
(Einde	Vragenlijst)
2.	Ik	zou	willen	schreeuwen	om	stoom	af	te	
blazen	g	(Einde	Vragenlijst)
3.	Ik	zou	hardop	willen	schelden	g	
(Einde	Vragenlijst)
4.	Ik	zou	kwaad	willen	worden	en	gooien	met	
iets,	of	ik	zou	ergens	tegenaan	willen	slaan	g
(Einde	Vragenlijst)
5.	Ik	zou	iets	anders	willen	doen...	g	
(7)	Doen_Anders_anders
(ruwe	data	wordt	letterlijk	overgenomen)	g

Vraag
8

Alle copingstrategieën werden beoordeeld als zijnde adaptief, met uitzondering van; (1) 
Doen wat er wordt gezegd; (2) Terug doen; (3) Internaliseren; (4) Externaliseren en (5) Niks

De uitzonderingen werden op adaptiviteit beoordeeld in het licht van veilige versus onvei-
lige situatie.

Alle situaties zijn veilig behalve: (Wat)11,12,13,21,50,60,172 gedaan door (wie): 2,3,4 = 
Onveilig ongeacht locatie.

Locatie: 5 altijd onveilig als ‘iemand’ het deed uitzonderingen.

stap1: zoek de 11,12,13,21,50,60,172 op en kijk of 2,3,4 het gedaan heeft dan: onveilig

Locatie 5: onveilig (code 1)
locatie 6: beetje onveilig (krijgt code 1 als overeenkomt met regel: (Wat)11,12,13,21,50,60,172 
gedaan door (wie): 2,3,4 = Onveilig ongeacht locatie.
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Codering antwoorden van de scenariovragenlijst en dag-
boekvragenlijst
Algemeen coderingsmodel 

Om de antwoorden op de scenario- en dagboekvragenlijst te kunnen coderen is er een al-
gemeen coderingsmodel gemaakt. Hiervoor is gebruik gemaakt van een aangepaste ver-
sie van de Self-Report Coping Measure (SRCM) van Causey & Dubow (1992). De SRCM 
onderscheidt verschillende copingstrategieën op drie niveaus. Het laagste niveau (niveau 
3) zijn ‘specifieke’ gedragingen (bijvoorbeeld: Persoon probeert te begrijpen waarom dit 
hem/ haar is overkomen). Zie tabel bijlage 6.1. Deze gedragingen zijn onder te verdelen 
in vijf typen copingstrategieën (niveau 2) namelijk: Hulp Zoeken (HZ), Probleem Oplos-
sen (PO), Niet Aantrekken(NA), Internaliseren (I) en Externaliseren (E). Op het hoogste 
niveau (niveau 1) vallen de eerste drie typen copingstrategieën (HZ, PO en NA) onder de 
copingstijl ‘Benaderingsstrategieën’ en de laatste twee typen (I en E) onder de copingstijl 
‘Ontwijkingstrategieën’. 
 
De SRCM-vragenlijst werd aangepast zodat de specifieke wibo-competenties ook in het 
coderingschema konden worden opgenomen. Neem bijvoorbeeld de specifieke wibo-com-
petentie ‘de Vier wibo-stappen’: De kinderen moeten
 1.  Het gedrag van de ander benoemen en zeggen dat ze dat niet willen.
 2.  Het kind moet op een boze toon zeggen dat het kind het niet wil
 3.  Het kind geeft een waarschuwing: ‘Als je nu niet ophoudt, dan…’
 4.  Dan moet het kind doen waarvoor het gewaarschuwd heeft
Na toevoeging van de specifieke wibo-competenties bestaat het coderingschema uit ze-
ven typen copingstrategieën; naast de vijf typen van de SRCM (HZ, PO, NA, I en E) zijn 
de typen Hulp Geven (HG) en Zelfbewustzijn (ZB) toegevoegd (zie tabel bijlage 6.1 Alge-
meen coderingschema). Samen vormen zij het ‘Algemeen coderingschema’ waarop de 
coderingsmodellen van de scenariovragenlijst en de dagboekvragenlijst gebaseerd zijn.

Algemeen coderingsschema

Niveau 2
Hulp
Zoeken

Hulp	
Geven

Probleem
Oplossen

Niet
Aantrekken

Niveau 3
Persoon	vertelt	(vraagt	hulp)	aan	vriend/	klasgenoot	wat	er	
gebeurd	is
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	1	over	en	/of	vraagt	hulp	
(hulp	vragen	in	het	algemeen)
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	2	over	en	/of	vraagt	hulp
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	3	over	en	/of	vraagt	hulp
Persoon	vraagt	aan	iemand	vragen	die	dit	ook	heeft	
meegemaakt	wat	hij/	zij	zou	doen
Persoon	praat	met	iemand	over	hoe	hij/zij	zich	er	over	voelt
Persoon	vertelt	(vraagt	hulp)	aan	vriend	wat	er	gebeurt	is,	om	
een	ander	te	helpen
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	1	over	en	/of	vraagt	hulp,	om	
een	ander	te	helpen

Algemene indeling
copingstrategieën
Scenariovragenlijst

Niveau 1
Benadering-
strategieën

Tabel	7.1

Bijlage	7
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Niveau 2
Hulp	
Geven

Probleem
Oplossen

Niet
Aantrekken

Zelf
Bewustzijn
Internalise-
ren

Niveau 3
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	2	over	en	/of	vraagt	hulp,	om	
een	ander	te	helpen
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	3	over	en	/of	vraagt	hulp,	om	
een	ander	te	helpen
Persoon	vraagt	aan	iemand	vragen	die	dit	ook	heeft	meege-
maakt	wat	hij/	zij	zou	doen,	om	een	ander	te	helpen
Persoon	praten	met	iemand	hoe	hij/zij	zich	er	over	voelt,	om	
een	ander	te	helpen
Hulp	bieden,	door	bijvoorbeeld	raad	te	geven	om	een	ander	
te	helpen
Omgaan	met	eigen	en	andermans	gevoelens	emoties
Omgaan	met	emotioneel	beladen	situaties,	om	een	ander	te	
helpen
Persoon	probeert	andere	manieren	te	vinden	om	het	op	te	
lossen
Persoon	verandert	iets	zodat	het	goed	komt
Persoon	besluit	over	één	manier	om	ermee	door	te	gaan	en	
dat	doen
Persoon	doet	iets	om	het	goed	te	maken
Persoon	weet	dat	er	dingen	gedaan	kunnen	worden	om	het	
beter	te	maken
Persoon	overloopt	in	gedachten	over	wat	hij/zij	zou	moeten	
doen	of	zeggen
Persoon	probeert	te	begrijpen	waarom	dit	hem/haar	is	over-
komen.
Persoon	probeert	extra	hard	om	te	voorkomen	dat	dit	weer	
gebeurd
Persoon	doet	alsof	er	niks	aan	de	hand	is
Persoon	vergeet	het	allemaal
Persoon	zegt	tegen	zichzelf	dat	het	allemaal	niks	uitmaakt.
Persoon	weigert	om	erover	na	te	denken
Persoon	zegt	dat	het	hem/haar	niks	kan	schelen
Persoon	negeert	het	als	er	mensen	iets	over	zeggen
Persoon	gaat	adequaat	om	met	machtsverhoudingen
Persoon	probeert	situatie	te	overzien
Persoon	gaat	in	eentje	weg
Persoon	raakt	overstuur	(omdat	hij/zij	er	met	niemand	over	
kan	praten)
Persoon	piekert	er	te	veel	over
Persoon	huilt	erom
Persoon	heeft	medelijden	met	zichzelf
Persoon	maakt	zich	zorgen/	is	bang	dat	andere	slecht	over	
hem/haar	zullen	denken
Persoon	wordt	kwaad	op	zichzelf	omdat	hij/zij	iets	gedaan	
heeft	wat	hij/zij	niet	had	moeten	doen
Persoon	doet	niks
Persoon	doet	wat	wordt	gezegd/gaat	erin	mee
Persoon	weet	niet	hoe	te	reageren

Algemene indeling
copingstrategieën
Scenariovragenlijst

Niveau 1
Benadering-
strategieën

Ontwijkings-
Strategieën
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Niveau 2
Externali-
seren

Niveau 3
Persoon	reageert	zich	af	op	anderen	omdat	hij/zij	zich	ver-
drietig	of	boos	voelt
Persoon	schreeuwt	om	stoom	af	te	blazen
Persoon	wordt	kwaad	en	gooit	met	iets	of	slaat	ergens	tegen	
aan
Persoon	past	afweer-	en	ontwijkingtechnieken	toe
Persoon	past	stoot-,	slag-	en	traptechnieken	toe
Persoon	past	bevrijdingstechnieken	toepassen
Persoon	maakt	actief	gebruik	maken	van	ademkracht/roepen
Persoon	zet	kracht	in	vanuit	hun	basis	
Persoon	past	principes	van	gronden	en	centreren	toe
Persoon	past	confrontatieregels	toe
Lichaamstaal	toepassen	(en	interpreteren)
Verbaal	Wibo-manier
Fysiek	Wibo-manier/	of	een	andere	techniek	(bv	judo)

Algemene indeling
copingstrategieën
Scenariovragenlijst

Niveau 1
Ontwijkings-
Strategieën

Nabijheid Dimensies; ‘Nabijheid 1’: bekenden (bijvoorbeeld ouders, leerkracht, familielid, buurman, vriend); 
‘Nabijheid 2’: instanties (bijvoorbeeld politie, kindertelefoon) ‘Nabijheid 3’; ‘onrealistische’ personen en instan-
ties (bijvoorbeeld leger, luchtmacht, koning, mijn hond en God)

Scenariovragenlijst
Om de antwoorden van de kinderen te kunnen beoordelen op ‘weerbaarheid’ werden 
per scenario de mogelijke antwoorden (niveau 3) van het ‘Algemeen coderingschema’ op 
‘volgorde’ gezet: van adaptieve copingstrategieën naar maladaptieve copingstrategieën. 
De meest adaptieve copingstrategieën kregen de maxiamele tien punten toebedeeld, de 
meest maladaptieve strategieën kregen geen punten. Elke copingstrategie kreeg een 
tweetal punten toegekend (punt 1 en punt 2). Bijvoorbeeld in tabel bijlage 7.2 (voorbeeld 
puntenschema Scenario’s 1) is een adaptieve copingstrategie de ‘Fysiek wibo-manier’. Dit 
is een externaliserende copingstrategie die als ‘punt 1’ tien punten krijgt toebedeeld en als 
‘punt 2’ twee punten.

Per antwoord werden maximaal drie copingstrategieën gecodeerd. Deze werden op volg-
orde gezet van ‘beste copingstrategie’ naar ‘minst goede copingstrategie’. Voor de beste 
copingstrategie krijgt het kind de punten van ‘punt 1’, voor de twee overige antwoorden 
worden ‘punt 2’ (meestal één punt per strategie) bij de totaalscore opgeteld. De maximaal 
haalbare score op een antwoord is hierdoor twaalf punten. 
 
Bijvoorbeeld, het antwoord “Ik zou schoppen en heel hard gillen” krijgt een totaalscore van 
negen punten. Namelijk: het gedeelte “ik zou schoppen”, valt onder ‘Persoon past stoot-, 
slag- en traptechnieken toe’ en krijgt hiervoor (punt 1) acht punten toebedeeld. Het ge-
deelte “heel hard gillen”, valt onder ‘Persoon maakt actief gebruik van Ademkracht/roepen’ 
en krijgt hiervoor (punt 2) één punt. 
 
Er is rekening gehouden met de ‘afstand’ tussen één of meerdere antwoorden. Dit houdt 
allereerst in dat het ‘verschil’ in adaptiviteit tot uitdrukking komt in de puntenscoring (ook 
na optelling van ‘punt 1’ en ‘punt(en) 2’). Als laatste werd de totaalscore gedeeld door de 
maximale score (twaalf punten) zodat er een ‘weerbaarheidscore’ uitkwam tussen de 0 
en 1. Op deze manier konden weerbaarheidscores op de scenariovragenlijst vergeleken 
worden met de weerbaarheidscores op de leerkracht- en oudervragenlijsten. 
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Voorbeeld puntenschema Scenario’s-1

Voorbeelden

1.	Vechttechnieken	als	bv	De	ezelstrap,	
zeemans-kusje,hamerslag,	olifantentrap

Stap1.	Eerst	(vriendelijk)	zeggen	hou	op
Stap	2.Nog	een	keer	zeggen	hou	op
Stap	3.Hou	op	en	anders....
Stap	4.	Doen	waarvoor	je	gewaarschuwd	
hebt.
1.	Verdedigen	
2.	Vluchten	
3.	Wegrennen
4.	wibo	manier	(niet	uitgelegt)
1.	Bijten	
2.	Krabben	
3.	Knijpen	
4.	Slaan	
5.	Schoppen	
6.	Trappen	
7.	Vecht	terug	
8.	wibo	manier	(niet	uitgelegd)
1.	Achteruit	stappen	
2.	Losrukken	
3.	Proberen	los	te	komen	
4.	Hem	wegduwen	
5.	Ontsnappen	
6.	Los	schudden	
7.	Los	wurmen	
8.	Proberen	te	ontsnappen	
9.	wibo	manier	(niet	uitgelegt)

1.	Hulp	roepen	
2.	Hard	gillen	
3.	Hard	schreeuwen	
4.	Schreeuw	brand!
Stap	1.	(vriendelijk)	Zeggen	laat	me	los	of	
hou	op	
Stap	2.	Nog	een	keer	zeggen	hou	op	of	laat	
me	los	
Stap	3.	Hou	op	en	anders...	
Geen	consequentie	benoemd
1.	Alleen	nee	zeggen	
2.	Alleen	hou	op	zeggen	
3.	Alleen	laat	me	los	zeggen

Boos	worden	en:	1.	tegen	boom	schoppen	
2.	met	takken	gooien	

Copingstrategieën

Fysiek
E

E

E

E

E

Verbaal
E

E

E

Fysiek/	verbaal	(niks	doen)
E

Fysiek	wibo-manier	(of	andere	
goed	uitgelegde	‘vecht’	en	of	‘ver-
dedigingstechnieken’)
Persoon	past	confrontatieregels	
toe	(tot	het	einde)	
De	4	stappen

Persoon	past	afweer-	en	
ontwijkingtechnieken	toe

Persoon	past	stoot-,	slag-	en
traptechnieken	toe

Persoon	past	bevrijdingstechnie-
ken	toe

Persoon	maakt	actief	gebruik	van	
Ademkracht/roepen

Persoon	past	confrontatieregels	
toe	(zonder	consequentie)

Verbaal	verweer

Persoon	wordt	kwaad	en	gooit	
met	iets	of	slaat	ergens	tegen	aan
	

Punten

10+2

10+2

8+1

8+1

8+1

6+1

6+1

6+1

4+1

Tabel	7.2
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Persoon	zet	kracht	in	vanuit	hun	
basis	
Persoon	past	principes	van	
gronden	en	centreren	toe
Lichaamstaal	toepassen	
(en	interpreteren)
Persoon	gaat	adequaat	om	met	
machtsverhoudingen

Persoon	probeert	andere	manieren	
te	vinden	om	het	op	te	lossen

Persoon	verandert	iets	zodat	het	
goed	komt
Persoon	besluit	over	één	manier	om	
ermee	door	te	gaan	en	dat	doen
Persoon	doet	iets	om	het	goed	te	
maken
Persoon	weet	dat	er	dingen	
gedaan	kunnen	worden	om	het	
beter	te	maken
Persoon	overloopt	in	gedachten	
over	wat	hij/zij	zou
moeten	doen	of	zeggen

Persoon	probeert	te	begrijpen	
waarom	dit	hem/haar	is	overko-
men	
Persoon	kent	eigen	fysieke	moge-
lijkheden	en	onmogelijkheden

Persoon	probeert	situatie	te	
overzien

Persoon	praat	er	met	Nabijheid	
1	over	en	/of	vraagt	hulp	(hulp	
vragen	in	het	algemeen)

Persoon	praat	er	met	Nabijheid	2	
over	en	/of	vraagt	hulp
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	
3	over	en	/of	vraagt	hulp	(hulp	
vragen	in	het	algemeen)

Voorbeelden

1.	Klaar	gaan	staan	om	iets	te	doen
2.	Stevig	gaan	staan
1.	Afwerend	gebaar	maken	
2.	Zuur	kijken	
3.	Nee	schudden	
4.	De	rug	toe	keren
*

1.	Uitleggen	waarom	je	naar	huis	moet	
2.	(proberen)	Rustig	blijven	
3.	Verstoppen
1.	Ik	wacht	tot	ik	kan	wegrennen/ontsnap-
pen.

1.	Ik	weet	dat	als	ik	los	kom,	weg	kan	
rennen

1.	Ik	bedenk	mogelijkheden	om	te	
ontsnappen	
2.	ik	bedenk	iets	om	zeggen	zodat	hij	me	
los	laat
1.	Vragen	waarom	doe	je	dit?	
2.	Kijken	wie	het	is	
3.	Achterom	kijken
1.	Ik	weet	dat	ik	(niet)	los	kan	komen	
2.	Ik	weet	dat	ik	(niet)	sterk	genoeg	ben.
3.	Ik	weet	dat	ik	(niet)	snel	genoeg	ben	
1.	Kijken	of	er	iemand	is	die	me	kan	helpen	
2.	Kijken	of	ik	los	kan	komen	
3.	Kijken	of	ik	kan	wegrennen	

1.	Proberen	hulp	te	zoeken	
2.	Ouders	bellen	
3.	Naar	papa	en	mama	gaan	
4.	Naar	huis	rennen
5.	Naar	dichtstbijzijnde	huis	rennen	
6.	Naar	mijn	vriend	gaan
1.	Politie	bellen	
2.	Naar	politie	gaan
1.	Iemand	op	straat	zoeken

Copingstrategieën

Fysiek/	verbaal	(niks	doen)
E

E

ZB

Andere	manieren
PO

PO

PO

PO

PO

ZB

ZB

Hulp	daarna
HZ

HZ

HZ

Punten

4+1

4+1

4+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

2+1

2+1

2+1
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Voorbeelden

	1.	ik	zal	nooit	meer	alleen	het	park/bos/de	
steeg	in	gaan
*

1.	Ik	schreeuw	omdat	ik	boos	ben

1.	Vertellen	aan	buurman/buurvrouw	
2.	Vertellen	aan	diegene	die	naast	me	zit	in	
de	klas	
3.	Aan	vriend	vertellen
*

1.	Vertellen	aan	iemand

1.	Doen	alsof	er	niets	aan	de	hand	is

1.	Ik	vergeet	alles
1.	Het	maakt	me	allemaal	niets	uit	

1.	Ik	ga	er	niet	over	na	denken	

1.	Het	kan	me	niets	schelen	

*

1.	Ik	ga	in	mijn	eentje	weg
1.	Schrikken
2.	In	paniek	zijn	
3.	Bang	zijn
1.	Erover	piekeren	
2.	Erveel	overdenken	wat	er	gebeurt	is	
3.	Balen	dat	ik	alleen	het	park/bos/steeg	in	
ben	gegaan
1.	huilen
1.	Ik	vind	mezelf	zielig	
2.	Ik	heb	medelijden	met	mezelf
1.	Ik	word	kwaad	omdat	ik	niet	alleen	het	
park/bos/steeg	in	had	moeten	gaan.
2.	Ik	word	kwaad	op	mezelf	omdat	ik	niet
beter	geluisterd	heb
1.	ik	ben	bang/maak	me	zorgen	dat	mijn	
ouders	straks	boos	op	me	worden.

Copingstrategieën

Daarna	ermee	omgaan
PO

E

E

HZ

HZ

HZ

Overige	categorieën
D

D
D

D

D

D

I
I

I

I
I

I

I

Persoon	probeert	extra	hard	om	te	
voorkomen	dat	dit	weer	gebeurd
Persoon	reageert	zich	af	op	ande-
ren	omdat	hij/zij	zich	verdrietig	of	
boos	voelt
Persoon	schreeuwt	om	stoom	af	
te	blazen
Persoon	vertelt	(vraagt	hulp)	aan	
vriend/	klasgenoot	wat	er	gebeurd	
is	

Persoon	vraagt	aan	iemand,	die	dit	
ook	heeft	meegemaakt	wat	hij/	zij	
zou	doen
Persoon	praat	met	iemand	over	
hoe	hij/zij	zich	er	over	voelt

Persoon	doet	alsof	er	niks	aan	de	
hand	is
Persoon	vergeet	het	allemaal
Persoon	zegt	tegen	zichzelf	dat	het	
allemaal	niks	uitmaakt.
Persoon	weigert	om	erover	na	te	
denken
Persoon	zegt	dat	het	hem/haar	
niks	kan	schelen
Persoon	negeert	het	als	er	mensen	
iets	over	zeggen
Persoon	gaat	in	eentje	weg
Persoon	raakt	overstuur	
(omdat	hij/zij	er	met	niemand	
over	kan	praten)
Persoon	piekert	er	te	veel	over

Persoon	huilt	erom
Persoon	heeft	medelijden	met	
zichzelf
Persoon	wordt	kwaad	op	zichzelf	
omdat	hij/zij	iets	gedaan	heeft	wat	
hij/zij	niet	had	moeten	doen

Persoon	maakt	zich	zorgen/	is	
bang	dat	andere	slecht	over	hem/
haar	zullen	denken

Punten

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0
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Voorbeelden

1.Ouders	me	laten	redden	
2.Niets	doen	
3.Stil	staan
1.Ik	luister	naar	wat	er	gezegd	wordt	en	
doe	het	
2.Ik	volg	hem.	
3.Ik	ga	mee	
4.Ik	ga	me	niet	verzetten
1.	Weet	niet	wat	ik	moet	doen	
2.	Ik	weet	niet	hoe	ik	met	reageren
*

*

*

*

*

*

*

*

Copingstrategieën

Overige	categorieën
I

I

I

HG

HG

HG

HG

HG

HG

HG

HG

HG

Persoon	doet	niks

Persoon	doet	wat	wordt	gezegd/
gaat	erin	mee

Persoon	weet	niet	hoe	te	reageren

Persoon	vertelt	(vraagt	hulp)	aan	
vriend	wat	er	gebeurt	is,	om	een	
ander	te	helpen
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	1	
over	en	/of	vraagt	hulp,	om	een	
ander	te	helpen
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	2	
over	en	/of	vraagt	hulp,	om	een	
ander	te	helpen
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	3	
over	en	/of	vraagt	hulp,	om	een	
ander	te	helpen
Persoon	vraagt	aan	iemand	vragen	
die	dit	ook	heeft	meegemaakt	wat	
hij/	zij	zou	doen,	om	een	ander	te	
helpen
Persoon	praten	met	iemand	hoe	
hij/zij	zich	er	over	voelt,	om	een	
ander	te	helpen
Hulp	bieden	(SC3),	door	bijvoor-
beeld	raad	te	geven,	om	een	ander	
te	helpen
Omgaan	met	eigen	en	andermans	
gevoelens	emoties	(EC2)
Omgaan	met	emotioneel	beladen	
situaties,	om	een
ander	te	helpen

Punten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dagboekvragenlijst
Ook de beoordeling van de antwoorden op de dagboekvragenlijst is gebaseerd op het 
‘Algemeen coderingschema’. Echter, voor de eerste beschrijving van de dagboeken die in 
dit rapport beschreven zijn, geven de strategieën aan wat het antwoord was op de vraag: 
‘wat gebeurde er gisteren dat niet leuk was?’. Aan de ‘gebeurtenissen’ van het ‘Algemeen 
copingschema’ zijn vier gebeurtenissen toegevoegd zie tabel bijlage 7.3):
      1. Het kind doet wat het gezegd word
      2. Het kind gaat er tegenin 
      3. Kind doet niks
      4. Het kind reageert op een andere manier
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Bij de verdere verwerking van de dagboekvragenlijst wordt net als bij de scenariovragen-
lijst per gebeurtenis een puntenschema gemaakt voor de copingstartetegieën

Algemeen Coderingsschema gebeurtenissen dagboekvragenlijst
  

Hulp
Zoeken

Hulp	
Geven

Probleem
Oplossen

Niet
Aantrekken

Persoon	vertelt	(vraagt	hulp)	aan	vriend/	klasgenoot	wat	er	
gebeurd	is
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	1	over	en	/of	vraagt	hulp	
(hulp	vragen	in	het	algemeen)
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	2	over	en	/of	vraagt	hulp
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	3	over	en	/of	vraagt	hulp
Persoon	vraagt	aan	iemand	vragen	die	dit	ook	heeft	meege-
maakt	wat	hij/	zij	zou	doen
Persoon	praat	met	iemand	over	hoe	hij/zij	zich	er	over	voelt
Persoon	vertelt	(vraagt	hulp)	aan	vriend	wat	er	gebeurt	is,	om	
een	ander	te	helpen
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	1	over	en	/of	vraagt	hulp,	om	
een	ander	te	helpen
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	2	over	en	/of	vraagt	hulp,	om	
een	ander	te	helpen
Persoon	praat	er	met	Nabijheid	3	over	en	/of	vraagt	hulp,	om	
een	ander	te	helpen
Persoon	vraagt	aan	iemand	vragen	die	dit	ook	heeft	meege-
maakt	wat	hij/	zij	zou	doen,	om	een	ander	te	helpen
Persoon	praten	met	iemand	hoe	hij/zij	zich	er	over	voelt,	om	
een	ander	te	helpen
Hulp	bieden,	door	bijvoorbeeld	raad	te	geven	om	een	ander	
te	helpen
Omgaan	met	eigen	en	andermans	gevoelens	emoties
Omgaan	met	emotioneel	beladen	situaties,	om	een	ander	te	
helpen
Persoon	probeert	andere	manieren	te	vinden	om	het	op	te	
lossen
Persoon	verandert	iets	zodat	het	goed	komt
Persoon	besluit	over	één	manier	om	ermee	door	te	gaan	en	
dat	doen
Persoon	doet	iets	om	het	goed	te	maken
Persoon	weet	dat	er	dingen	gedaan	kunnen	worden	om	het	
beter	te	maken
Persoon	overloopt	in	gedachten	over	wat	hij/zij	zou	moeten	
doen	of	zeggen
Persoon	probeert	te	begrijpen	waarom	dit	hem/haar	is	over-
komen
Persoon	probeert	extra	hard	om	te	voorkomen	dat	dit	weer	
gebeurd
Persoon	doet	alsof	er	niks	aan	de	hand	is
Persoon	vergeet	het	allemaal

Algemene indeling
copingstrategieën
Dagboekvragenlijst

Benaderings-
strategieën

Tabel	7.3
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Niet
aantrekken

Zelf	
Bewustzijn
Internalise-
ren

Externali-
seren

Persoon	zegt	tegen	zichzelf	dat	het	allemaal	niks	uitmaakt
Persoon	weigert	om	erover	na	te	denken
Persoon	zegt	dat	het	hem/haar	niks	kan	schelen	
Persoon	negeert	het	als	er	mensen	iets	over	zeggen
Persoon	gaat	adequaat	om	met	machtsverhoudingen
Persoon	probeert	situatie	te	overzien
Persoon	gaat	in	eentje	weg
Persoon	raakt	overstuur	(omdat	hij/zij	er	met	niemand	over	
kan	praten)
Persoon	piekert	er	te	veel	over
Persoon	huilt	erom
Persoon	heeft	medelijden	met	zichzelf
Persoon	maakt	zich	zorgen/	is	bang	dat	andere	slecht	over	
hem/haar	zullen	denken
Persoon	wordt	kwaad	op	zichzelf	omdat	hij/zij	iets	gedaan	
heeft	wat	hij/zij	niet	had	moeten	doen
Persoon	weet	niet	hoe	te	reageren
Persoon	reageert	zich	af	op	anderen	omdat	hij/zij	zich	ver-
drietig	of	boos	voel
Persoon	schreeuwt	om	stoom	af	te	blazen
Persoon	wordt	kwaad	en	gooit	met	iets	of	slaat	ergens	tegen	
aan
Persoon	past	afweer-	en	ontwijkingtechnieken	toe
Persoon	past	stoot-,	slag-	en	traptechnieken	toe
Persoon	past	bevrijdingstechnieken	toepassen
Persoon	maakt	actief	gebruik	maken	van	ademkracht/roepen
Persoon	zet	kracht	in	vanuit	hun	basis	
Persoon	past	principes	van	gronden	en	centreren	toe
Persoon	past	confrontatieregels	toe
Lichaamstaal	toepassen	(en	interpreteren)
Verbaal	Wibo-manier
Fysiek	Wibo-manier/	of	een	andere	techniek	(bv	judo)
Het	kind	doet	wat	het	gezegd	word

Het	kind	gaat	er	tegenin
Kind	doet	niks
Het	kind	reageert	op	een	andere	manier

Algemene indeling
copingstrategieën
Dagboekvragenlijst

Benaderings-
strategieën

Ontwijkings-
Strategieën

Doen	wat	er	wordt	
gezegd
Tegenin	gaan
Niks
Anders
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