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Achtergrond van dit proefschrift 

 

Interactie van kinderen tijdens spel 

Als je tijdens een schoolpauze op een schoolplein rondkijkt, dan zie je dat er 

volop wordt gespeeld. Dit spel varieert van klimpartijen op het klimrek, tikkertje spelen 

tot knikkeren en touwtjespringen. Kinderen leren tijdens spel met leeftijdsgenootjes 

allerlei belangrijke vaardigheden, zoals samen spelen, zich verplaatsen in anderen, 

onderhandelen en het oplossen van conflicten. Deze interactievaardigheden leveren 

een belangrijke bijdrage aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van 

kinderen. Er wordt dan ook veel ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch 

onderzoek gedaan naar interactie van kinderen met leeftijdsgenoten tijdens spel. 

Hierbij wordt onder meer het verband tussen populariteit van kinderen en de kwaliteit 

van hun interactievaardigheden onderzocht. Kinderen die meer moeite hebben met 

de interactie met leeftijdsgenoten zijn vaak niet populair bij hun klasgenootjes. Deze 

kinderen lijken ook op de langere termijn meer problemen te hebben in hun 

ontwikkeling. Daarom is het belangrijk kennis te vergaren over wat deze kinderen  

anders doen in hun interactie met leeftijdsgenoten in vergelijking met kinderen die  

geen moeite hebben met sociale interactie, zoals de kinderen met een populaire 

status.  

In dit proefschrift wordt interactie tijdens één spel als proces bestudeerd, met 

de bedoeling inzicht te krijgen in allerlei factoren die dit proces beïnvloeden, zoals de 

sociometrische status (populariteit) van kinderen, hun sociale competentie, belangen, 

emotionele expressies en non-verbale en verbale handelingen.  

 

 Dynamische systeem modellen als nieuw methodologisch instrument  

De gebruikte methodologie in veel ontwikkelingspsychologisch onderzoek naar 

interactievaardigheden van kinderen leidt ertoe dat drie aspecten van het 

interactiegedrag van kinderen enigszins onderbelicht blijven. Het eerste aspect is de 

contextafhankelijkheid van het interactiegedrag van kinderen. In hoeverre doet het 

kind spelend met het ene klasgenootje hetzelfde als wanneer hij/zij speelt met een 

ander klasgenootje? Het tweede aspect is het verloop van een interactieproces bij 

een individueel kind. Neem als voorbeeld het laten zien van positieve emoties tijdens 

een spel. Het ene kind dat hoort bij de groep populaire kinderen laat misschien 

afwisselend hele positieve en heel negatieve emoties zien, terwijl het andere kind 

voortdurend redelijk positieve emoties laat zien. Als de gegevens van deze kinderen 



181 

  Samenvatting

worden gemiddeld, kan dit een vertekend beeld suggereren van de emoties van de 

individuele kinderen. Met andere woorden, omdat een gemiddelde iets zegt over een 

groep, zijn we vaak impliciet geneigd het gemiddelde te zien als iets dat een 

uitspraak doet over de individuele leden van die groep. Zoals dit voorbeeld laat zien 

is dit niet altijd adequaat. Immers, de kinderen afzonderlijk laten heel verschillende 

patronen zien.  

Het derde aspect betreft de relatie tussen gebeurtenissen die op de korte 

termijn plaatsvinden (tijdens een interactie)  en de lange termijn ontwikkeling van 

kinderen. Deze relatie wordt vaak gezien als een lineair proces, d.w.z. een proces 

waarbij de grootte van het effect van een bepaalde invloed op de ontwikkeling van 

een kind evenredig is met de sterkte van de invloed. De vraag is of dit een goed 

(genoeg) beeld van de werkelijkheid geeft, want waarschijnlijk spelen ook non-

lineaire verbanden een rol. 

Het is belangrijk om in het veld van ontwikkelingspsychologisch onderzoek 

nieuwe methodologie te ontwikkelen om aan bovengenoemde lacunes aandacht te 

kunnen besteden. Daartoe wordt in dit proefschrift interactiegedrag van kinderen 

bestudeerd met behulp van de dynamische systeem theorie. Deze theorie stelt dat 

de menselijke ontwikkeling bestaat uit dynamische systemen, die bestudeerd kunnen 

worden als processen over de tijd. Deze theorie brengt nieuwe methodologische 

instrumenten met zich mee, waarbij juist wel aandacht wordt besteed aan individuele 

processen van kinderen, die plaatsvinden in een bepaalde context en waarbij niet-

lineaire verbanden een rol spelen. Interactie van kinderen tijdens spel wordt hierbij 

gezien als een iteratief proces, waarbij achtereenvolgende acties en reacties van 

kind en spelpartner samen het verloop van de interactie bepalen. Bij de uitkomst van 

dit proces speelt ook toeval een belangrijke rol. Dit iteratieve proces kan goed 

gesimuleerd worden door middel van een computermodel. Dit dynamisch systeem 

(computer) model wordt gebruikt als verklarend theoretisch model en er worden 

hypotheses uit afgeleid. 

 

 Doel en vraagstellingen van dit proefschrift  

Het doel van dit proefschrift is door middel van het bestuderen van 

interactieprocessen van kinderen tijdens spel in tweetallen, inzicht te krijgen in a) 

verschillen in interactiepatronen tussen kinderen van verschillende sociometrische 

status (populaire en niet-populaire kinderen); b) de bruikbaarheid van dynamische 

systeem modellen om deze interactieprocessen te bestuderen.  
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In dit proefschrift komen zowel een methodologische vraag als een inhoudelijke 

vraag aan de orde. De methodologische vraag is: kan een dergelijk dynamisch 

systeem model helpen bij het vergroten van het begrip van interactiepatronen van 

kinderen, en zo ja, wat is de empirische validiteit van zo’n model? De inhoudelijke 

vraag is: wat leert dit dynamische systeem model over verschillen en overeenkomsten 

in interactiepatronen van kinderen van verschillende sociometrische status? 

 

 Hoe is dit onderzocht? 

Er werden twee dynamische systeem modellen van interactie gemaakt en er 

werd een empirische studie uitgevoerd. In de empirische studie werden 42 tweetallen 

van leerlingen uit groep 3, komend van 3 reguliere basisscholen uit een middelgrote 

plaats in Noord-Nederland, onderzocht. De tweetallen bestonden uit klasgenootjes, 

die ‘neutraal’ tegenover elkaar stonden, d.w.z. geen vrienden of vijanden waren. Op 

basis van de vooraf bepaalde sociometrische status van de kinderen werden 3 typen 

tweetallen onderscheiden: ‘populaire’ tweetallen, ‘gemiddelde’ tweetallen, en 

‘afgewezen’ tweetallen. Het kind in het tweetal had ofwel een ’populaire’ status, een 

‘gemiddelde’ status, dan wel een ‘afgewezen’ status. De spelpartner bestond steeds 

uit een kind met een ‘gemiddelde’ status. Er werden tien minuten durende video-

opnames gemaakt, waarin de tweetallen tien minuten samen speelden met speelgoed 

dat op de tafel lag. De spelleider gaf vooraf aan dat de bedoeling was dat de kinderen 

samen zouden spelen met het speelgoed op tafel en verliet daarna de ruimte. 

De dynamische systeem modellen sluiten aan bij de onderzoekssituatie in de 

empirische studie. Dat wil zeggen: de modellen simuleren tweetallen kinderen in de 

leeftijd van 6 à 7 jaar, van verschillende status; een ‘populair’ tweetal, een ‘gemiddeld’ 

tweetal en een ‘afgewezen’ tweetal. De twee modellen die zijn gemaakt, het 

gekoppelde vergelijkings model en het agent model,  gebruiken dezelfde theoretische 

assumpties en modelbouw principes. Het belangrijkste verschil tussen de twee 

modellen ligt in de mate van detail in de uitwerking van de componenten.  

 

 Het gekoppelde vergelijkingsmodel 

In hoofdstuk 2 wordt het gekoppelde vergelijkingsmodel van interactie 

beschreven, waarin in mathematische vorm het ‘betrokkenheids’-gedrag van beide 

kinderen wordt uitgedrukt. Deze betrokkenheid omvat zowel de emotionele expressie 

als de handelingen van beide kinderen. De theoretische componenten van het model 
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omvatten: doelgerichtheid van het gedrag van de kinderen, hun emotionele evaluatie 

van de situatie, de aanstekelijkheid van gedrag, sociale competentie en sociale 

macht. De laatste twee theoretische componenten worden verondersteld te 

differentiëren tussen kinderen met een populaire en afgewezen status. Met andere 

woorden, er wordt verondersteld dat deze groepen kinderen verschillen in de mate 

van sociale competentie en sociale macht, waarbij kinderen met een populaire status 

verondersteld worden een hoge competentie en veel macht te hebben en kinderen 

met een afgewezen status juist een lage competentie en weinig macht. Deze 

verschillen worden uitgedrukt in verschillen in parameterwaarden van het model, 

waarbij populaire kinderen veel invloed op anderen en weinig invloed van anderen 

hebben, een hoge competentie in handelen (dat wil zeggen: weten wanneer wel of 

niet te handelen) en een lage beginwaarde voor hun betrokkenheid. De output van 

het model bestaat uit stabiele waarden van betrokkenheid voor de participanten in 

een interactie. Groepen (bv de ‘populaire dyade’-groep) worden gerepresenteerd 

door een bepaald bereik van voor die groep karakteristiek geachte 

parameterwaarden. Door die waarden te middelen kan het model voorspellingen 

genereren over de te verwachten gemiddelde betrokkenheid waarde voor een groep 

kinderen van een bepaalde status (de ‘attractor’-waarde).  

Op basis van de simulatie voorspelt het model o.a. dat afgewezen kinderen 

meer positieve expressies en handelen gericht op de spelpartner zullen laten zien. 

Deze voorspellingen zijn getoetst met behulp van de empirische studie.  

 

 De empirische bevindingen 

In hoofdstuk twee worden de resultaten van de empirische studie in detail 

besproken. In de empirische studie zijn 42 tweetallen; 13 ‘afgewezen’ tweetallen; 14 

‘populaire’ tweetallen, en 14 ‘gemiddelde’ tweetallen onderzocht. De onderzochte 

variabelen omvatten aspecten van emotionele expressie en handelen van elk kind 

afzonderlijk, maar ook van het tweetal samen (b.v. gedeelde positieve expressie en 

gedeeld samen spelen). Een voorbeeld van een variabele is ‘gerichtheid 

handelingen’, waarin wordt uitgedrukt hoe vaak het kind samen heeft gespeeld.  

In tegenstelling tot wat de meeste literatuur rapporteert, vinden wij dat 

kinderen met een populaire status significant minder positieve expressies en 

handelingen gericht op de spelpartner laten zien dan kinderen met een afgewezen 

status. Echter, als we kijken naar de mate waarin deze positieve expressies gedeeld 

worden door een positieve expressie van de spelpartner, blijkt dit bij kinderen met 
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een populaire status in hogere mate voor te komen.  Met andere woorden, kinderen 

met een populaire status zijn effectiever in het delen van positieve expressies, terwijl 

kinderen met een afgewezen status hierin minder effectief zijn. Dat wil zeggen, 

kinderen met een afgewezen status laten een ‘overvloed’ aan positieve expressies 

zien die niet gedeeld worden door de spelpartner. Wat betreft gedeelde handelingen 

worden geen verschillen tussen kinderen met een populaire en afgewezen status 

gevonden. 

De spelpartners van kinderen met een populaire status laten iets minder 

gerichte handelingen en positieve expressies zien dan spelpartners van kinderen met 

een afgewezen status. Echter, als we weer kijken naar de mate waarin de positieve 

expressies gedeeld worden door positieve expressies van het kind, dan blijkt dit bij 

spelpartners van kinderen met een populaire status significant vaker het geval te zijn. 

Dit lijkt er op te wijzen dat het ‘populaire’ tweetal in zijn geheel effectiever is in het 

delen van positieve expressies. 

  Variabelen over de tweetallen samen laten zien dat ‘populaire’ tweetallen 

minder gedeelde expressies en minder gedeelde handelingen laten zien dan 

‘afgewezen’ tweetallen (d.w.z. qua aantal en duur). Er lijkt dus een verschil te zitten in 

kwantiteit en kwaliteit van gedeelde positieve expressies; waarbij het ‘populaire’ 

tweetal lager scoort op kwantiteit (aantal en duur), maar hoger op kwaliteit (de mate 

waarin –als er een positieve expressie is – deze samengaat met een positieve 

expressie van het andere kind). Deze resultaten bevestigen de voorspelling van het 

gekoppelde vergelijkings model van dyadische interactie. 

De verschillen tussen onze en eerdere bevindingen kunnen verklaard worden 

doordat 1. we gebruik hebben gemaakt van een procesmodel om voorspellingen te 

doen; 2. we gebruik maakten van een specifieke onderzoekssituatie, waarin kinderen 

bij elkaar werden geplaatst en geobserveerd; 3. de sterkte van competentie en macht 

als bepalende componenten van interactie waarschijnlijk afhankelijk is van de 

specifieke context waarin het kind zich bevindt. In deze onderzoekssituatie kan het 

kind met een afgewezen status waarschijnlijk het belang ‘betrokkenheid’ goed 

realiseren, zich uitend in veel positieve expressies en handelingen gericht op de 

spelpartner. Dit neemt niet weg dat de dagelijkse ervaring van kinderen met een 

afgewezen status, b.v. bij het spelen op het schoolplein, er één kan zijn waarbij het 

kind veel negatieve emoties en weinig gerichtheid op anderen ervaart. In deze situatie 

zoeken kinderen hun eigen spelpartners en gaan weg als het spelen hen niet bevalt.   
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  Het agent model van interactie  

Hoofdstuk drie handelt over het agent (‘handelend persoon’) model van 

interactie, waarbij elke van de kinderen wordt opgevat als agent in een interactie 

proces. In de inleiding wordt ingegaan op algemene aspecten van de dynamische 

systeem benadering en het gebruik van simulatiemodellen binnen de 

ontwikkelingspsychologie.  

Daarna wordt de theoretische basis van het agent model in detail besproken. 

Het model bouwt voort op Frijda’s emotie theorie van belangen, emoties en 

gedragingen, die op een dynamische systeem wijze wordt toegepast. Dat wil zeggen: 

de componenten van deze theorie worden als bouwstenen gebruikt in een 

mathematisch model waarin van tijdsmoment tot volgend tijdsmoment het iteratieve 

interactieproces van twee kinderen wordt beschreven.  

De theoretische onderbouwing voor de keuze van de vijf inputparameters van 

het model komt in detail aan de orde. De belangrijkste input parameter is de 

belangenparameter, die de balans tussen het belang ‘betrokkenheid’ en het belang 

‘autonomie’ van dit kind op dit moment in het interactie proces weergeeft. 

Verondersteld wordt dat het kind met een populaire status in vergelijking met het kind 

met een afgewezen status in interactie met een kind met een gemiddelde status als 

startwaarde een minder groot belang voor ‘betrokkenheid’ heeft. 

Het agent model levert patronen van expressies en handelingen van 

individuele kinderen als output. Hiermee kunnen verschillen in patronen tussen 

kinderen van dezelfde groep  - onder invloed van toeval - worden gesimuleerd. 

Kinderen van verschillende status worden gesimuleerd door middel van 

karakteristieke waardes op de inputparameters. In het kort wordt de validatie 

procedure beschreven van dit model, waar in hoofdstuk vier in meer detail op zal 

worden ingegaan. 

 

  De validatie van het agent model van interactie 

Hoofdstuk vier gaat over de validatie van het agent model. Als inleiding 

worden de algemene theoretische componenten van het model (doelgerichtheid van 

gedrag, emotionele evaluatie en sociale interactie als doel) en de differentiële 

theoretische componenten (sociale competentie en sociale macht) in vogelvlucht 

beschreven. Na een korte bespreking van de input- en output variabelen van het 

model, komen de drie validatie methoden uitgebreid aan bod. Dit zijn 

achtereenvolgens: 1. validatie van gemiddelden; 2. validatie van distributies; 3. een 
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sensitiviteitsanalyse van het model. Methode 1. en 2. worden zowel uitgevoerd over 

het patroon van variabelen als per variabele afzonderlijk. Hoewel het de bedoeling is 

met behulp van het model uiteindelijk individuele interactietrajecten te beschrijven en 

te verklaren, dient voorafgaande aan deze doelstelling eerst de vraag te worden 

beantwoord  of het model een goede voorspelling levert van de verschillen tussen de 

groepen. De huidige validatie van het model, beschreven in dit hoofdstuk, beoogt een 

antwoord te geven op deze laatste vraag. 

De uitkomst van de validatie is over het algemeen goed voor de drie validatie 

methoden. Een uitzondering is de validatie van de groep ‘populaire’ tweetallen 

(bestaand uit een kind met een populaire status spelend met een kind met een 

gemiddelde status). Het minder goede validatie resultaat kan verklaard worden uit het 

beperkte gebruik van sociale competentie in dit model.  

 

 Conclusie en discussiepunten  

In hoofdstuk vijf wordt geconcludeerd dat dynamische systeem modellen een 

goed methodologisch hulpmiddel zijn om individuele interactieprocessen van kinderen 

van verschillende sociometrische status te bestuderen. Zowel een klassiek dynamisch 

systeem model (het gekoppelde vergelijkingmodel) als een agent model kunnen 

voldoende goed empirisch gevalideerd worden. Wel moet opgemerkt worden dat als 

eerste stap in de validatie van het agent model alleen naar gemiddelden en 

distributies over groepen kinderen is gekeken. Een belangrijke volgende stap is 

validatie van het model op patronen van expressie en handelingen.   

Wat betreft de vraag naar verschillen tussen kinderen van verschillende 

sociometrische status laat deze gecombineerde manier van onderzoek (modellen en 

empirisch studie) zien dat het zinvol is interactie te bestuderen als een iteratief 

dynamisch proces. De modellen gaan uit van de veronderstelling dat a). belangen van 

kinderen sturend zijn voor hun emotionele expressies en handelingen; b). kinderen 

met een populaire status met name verschillen van kinderen met een afgewezen 

status in de hoogte van hun belang ‘betrokkenheid’ in de context van spelen met een 

kind met een gemiddelde status. Het populaire kind heeft meer competentie en meer 

macht, waardoor het minder de neiging heeft zich op het andere kind te richten en 

minder symmetrie in zijn gedrag laat zien. De empirische studie laat zien dat dit zich 

o.a. uit in minder positieve expressies en minder gerichtheid van handelen op het 

andere kind van het kind met de populaire status in vergelijking met het kind met de 

afgewezen status.  
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De theoretische implicaties van deze bevindingen zijn a). dat het belangrijk is in 

onderzoek verschillende situaties en contexten te onderscheiden; b). dat context - 

persoon interacties van individuele kinderen als uitgangspunt van voorspellingen 

moeten worden genomen; c). dat voorspellingen gebaseerd moeten zijn op 

dynamische, dat wil zeggen procesmodellen en d). dat deze modellen een goede 

aanzet geven voor het bestuderen van het verband tussen korte termijn processen en 

lange termijn ontwikkeling. Hierbij is een korte termijn interactie op te vatten als een 

enkele tijdsstap in een serie van interacties over de langere termijn, waarbij dezelfde 

parameters een rol spelen. De waardes van de parameters over de lange termijn 

kunnen veranderen, als gevolg van de korte termijn interactieprocessen. 

Praktische implicaties van dit onderzoek zijn: a). dat interventie en assessment 

uit moet gaan van contextspecifieke factoren die het interactiegedrag van kinderen 

beïnvloeden, waarbij met name de gevoeligheid van het kind voor deze verschillen in 

context belangrijke informatie over het kind oplevert; b). dat om succesvol te kunnen 

interveniëren het noodzakelijk is de belangen van kinderen te onderkennen als 

belangrijke sturende factor in hun handelen en emoties; c). dat het belangrijk is dat 

kinderen in onderwijs en opvoeding belangrijke sociale vaardigheden kunnen oefenen 

in een context waarbij ze op een positieve manier door opvoeders en leeftijdsgenoten 

worden ondersteund.  

 Als eerste discussiepunt wordt een aanzet tot proces validatie (op patronen) 

van het agent model besproken. Daarna komt onze studie naar de stabiliteit van 

sociometrische status van kinderen over een aantal maanden aan de orde. Het derde 

discussiepunt is het  verband tussen deze modellen van interactie op de korte termijn 

en een model van sociale ontwikkeling op de lange termijn.  

Concluderend laat dit proefschrift zien dat het belangrijk is de dynamica van 

korte termijn interactie processen te bestuderen. Daarmee kunnen zowel korte termijn 

processen als ook de lange termijn ontwikkeling van interactievaardigheden begrepen 

worden.  
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Alle door de wol geverfde collega’s van de afdeling Ontwikkelings- en 

Experimentele Klinische Psychologie die in de eerste jaren dit onderzoeksproject 

steunden met fijnzinnige suggesties, opbouwende commentaren en andere wijze 

woorden bedank ik voor hun stimulerende bijdragen tijdens researchbesprekingen en 

in wandelgangen. Ook allen die na de fusering met Klinische Psychologie een 
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Ik ben verder de toenmalige leerlingen van groep 3, hun ouders, en de 
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