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Voorwoord 

 

Het verrichten van promotieonderzoek en het schrijven van een proefschrift is een 
solitaire bezigheid. Zeggen ze. Gelukkig heb ik het de afgelopen jaren nooit zo 
ervaren. Dat komt doordat ik me gesteund heb gevoeld door een flink aantal 
mensen dat ik hiervoor graag in dit voorwoord wil bedanken. 

 

Tijdens het proces van het promoveren speelt de begeleiding waarschijnlijk de 
belangrijkste en meest invloedrijke rol. Daarom wil ik prof. dr. Tjalling Zandberg 
en dr. Piet Strijker als eerste bedanken. Tjalling, vanaf het kopje thee dat je dronk 
toen ik je voor het eerst ontmoette, had ik het gevoel goed met je te kunnen 
samenwerken. Gelukkig heeft mijn mensenkennis me in dit geval niet in de steek 
gelaten. Ik bewonder je kennis van jeugdzorg en speciaal onderwijs en bovenal je 
nuchterheid en relativeringsvermogen. Piet, jou bewonder ik voor je passie voor de 
statistiek. Hoewel het bij aanvang van mijn onderzoek niet mijn liefde was, heb je 
die toch op mij doen overslaan. In de laatste fase van het schrijven van mijn 
onderzoek heb ik erg veel aan jou gehad als begrenzer. Je wist me daarbij het 
gevoel te geven dat het “allemaal wel goed zou komen”. 

 

Onmisbaar voor dit onderzoek was de medewerking van alle leerlingen en 
leerkrachten van de Th. Hart de Ruyterschool. Met name de inzet van de leerlingen 
en leerkrachten van de experimentele- en controle-groep was erg belangrijk. 
Jeannette Doornenbal en Jan Bijstra van RENN4 wil ik bedanken voor het 
meedenken met en hun kritiek op de training. Jan Bijstra’s opmerkingen over 
hoofdstuk 6 hebben dit tot een beter hoofdstuk gemaakt. Dick Vogel, jij hebt een 
belangrijke rol gespeeld in het ‘op de kaart zetten’ van het onderzoek en de training 
op school, zonder jou was dit niet als zodanig gelukt. Dit, als ook de school video 
interactiebegeleiding, heb ik als zeer prettig ervaren. Bij het verzamelen en 
verwerken van de onderzoeksdata heeft een groot aantal studenten meegewerkt, 
waarbij de een een grotere rol speelde dan de ander. Ik ben jullie allen dankbaar 
voor je inzet en nuttige bijdragen aan mijn proefschrift. 

 



 

 

 

De beoordelingscommissie, prof. dr. N.W. Slot, prof. dr. J.E. Rink en prof. drs. 
A.F.D. van Veen, wil ik graag bedanken voor hun deskundige oordeel over mijn 
onderzoek. Barbara Wijnberg corrigeerde als “native speaker” mijn engelse 
samenvatting waardoor deze veel beter werd. Jasper Oostland maakte, tussen het 
maken van zijn schilderijen door, tijd vrij om het omslag te ontwerpen zoals ik het 
graag wilde hebben.  

 

Mijn collega’s binnen de vakgroep Orthopedagogiek wil ik bedanken voor hun 
interesse in mij en mijn onderzoek. Een bijzonder woord van dank gaat hierbij uit 
naar Erik Knorth die een prettig aanspreekpunt vormde en een stok achter de deur 
was door uitzicht te bieden op een nieuwe functie. Collega’s uit het aio-huis, jullie 
hebben de afgelopen jaren waarschijnlijk het dichtst bij mijn onderzoek gestaan. Ik 
ben ervan overtuigd dat een “aio-huis” significant bijdraagt aan het afronden van 
een dissertatie-onderzoek en ben jullie dankbaar voor alle steun en gezelligheid. 
Uit het aio-huis ben ik Francis van der Mooren en Simon van Oijen (de dissertatie-
versnellingsgroep) extra dankbaar voor hun steun en hulp. Francis, jouw 
nauwgezetheid bij het lezen van mijn concept heeft alles tot een beter geheel 
gemaakt. Simon, je was ruim vier jaar mijn kamergenoot en ‘maatje’. Dat heeft me, 
buiten een heel prettig klankbord, enorm veel lol opgeleverd. Dat je ook mijn 
paranimf wilt zijn, vind ik heel bijzonder. 

 

Alle (schoon-) familie die informeerde naar mijn “scriptie” wil ik bedanken voor 
hun nooit aflatende interesse. Met name mijn vader, voor zijn nauwkeurig lezen 
van het concept, en mijn moeder, voor haar praktische zorg in hectische tijden, ben 
ik dankbaar. Papa, dat je daarnaast mijn paranimf bent, vind ik, zeker gezien het 
afgelopen jaar, heel erg fijn. 

 

Stella, zo klein als je bent heb jij ook al een bijdrage aan dit proefschrift geleverd. 
Jij dwong me om rustig te zijn in grote drukte. Toen je vond dat je niet genoeg 
aandacht kreeg, at je gewoon een deel van mijn proefschrift op en kreeg je mijn 
aandacht alsnog. Leon, jij vormt mijn basis van waaruit het veilig grenzen 
verleggen is. 
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Hoofdstuk 1 
Positionering en algemene doel- en 
vraagstelling van het onderzoek 

 

1.1   Inleiding 

Sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. 
Over het algemeen ontwikkelen sociale vaardigheden zich spontaan tijdens de 
opvoeding thuis en op school. Echter, bij sommige kinderen ontwikkelen sociale 
vaardigheden zich niet uit zichzelf. Dit kan veroorzaakt worden door zowel 
factoren in als buiten het kind. Eén van de aspecten van sociale vaardigheden is het 
kunnen omgaan met situaties waarin een sociale grens verdisconteerd is. Met dit 
soort situaties komt men dagelijks in contact. Het gaat hierbij om situaties waarin 
men omgaat met anderen. Voor deze situaties gelden impliciet of expliciet regels, 
normen en waarden die het gedrag reguleren en/of inperken (Rink, Vos, Van 
Lokven & Slagveer, 1989). Het vaak overschrijden van deze regels (sociale 
grenzen) wordt geassocieerd met het mogelijk ontstaan van probleemgedrag. Voor 
kinderen en jongeren met ernstig probleemgedrag en/of met psychiatrische 
problematiek is de zorg binnen het regulier onderwijs soms niet toereikend. Dit 
soort leerlingen kunnen een indicatie krijgen voor het speciaal onderwijs, cluster 4, 
dat speciaal is ingericht om extra hulp te bieden aan dit type leerling. In 2004 ging 
0.74% van de Nederlandse leerlingen naar het cluster 4 onderwijs (www.lcti.nl). 
Het aantal leerlingen binnen het cluster 4 onderwijs is in de periode 2000-2004 
explosief gestegen met een percentage van 41. Met name in het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs is het leerlingenaantal enorm toegenomen, namelijk 70% van 
de totale groei. Ook nu neemt het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs nog 
steeds toe.  

 

Een verklaring voor probleemgedrag zou kunnen zijn dat er niet voldoende 
gedragsalternatieven gegenereerd kunnen worden (Crick & Dodge, 1994). Slot en 
Spanjaard (2000) sluiten hierbij aan door te beschrijven dat probleemgedrag 
ontstaat door een tekort aan sociale vaardigheden. Door dit tekort aan vaardigheden 
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is het onmogelijk tot een optimale generatie van gedragsalternatieven in sociale 
situaties te komen. Om deze tekorten aan sociale vaardigheden te verminderen 
worden over het algemeen sociale vaardigheidstrainingen aan de kinderen of 
jongeren aangeboden, waardoor zij sociaal competenter worden. 

 

Voorliggend onderzoek maakt deel uit van het internationale Reactiepatronen 
Onderzoek (RPO), dat in 1980 is gestart aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het 
RPO richt zich op de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen. Er 
zijn in het RPO al verschillende groepen jongeren onderzocht: groepen zonder 
geregistreerde gedragsproblemen in het regulier onderwijs, groepen in justitiële 
jeugdinrichtingen en groepen met geregistreerde gedragsproblemen. Een groep 
jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen op het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4 is tot op heden nog niet onderzocht. Dit 
thesis-onderzoek zal zich op deze doelgroep richten. 

 

1.2   Doelstel l ing van onderzoek 

Het onderzoek bestaat uit twee delen: het eerste deel beschrijft een exploratieve 
analyse van de doelgroep van cluster 4, het tweede deel omvat een evaluatie van de 
training Omgaan met sociale grenzen. Doel van het eerste deel van het onderzoek 
is een uitgebreide beschrijving te geven van de onderzoeksgroep. Gegevens van de 
leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool in Groningen zijn hiervoor 
geanalyseerd. Dit is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, voor 
leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Voor 
dit onderzoek werden bij verscheidene informanten verschillende gegevens 
verzameld. Er zijn dossiergegevens van de leerlingen geanalyseerd, waarbij 
specifiek werd ingegaan op gepercipieerd probleemgedrag. Daarnaast is de door 
ouders bestede tijd aan opvoedingstaken onderzocht, de houding van de leerlingen 
ten opzichte van sociale grenzen is geanalyseerd en tot slot is de sociometrische 
status van de leerlingen bepaald. 

 

Doel van het tweede deel van het onderzoek is te evalueren of de kennis van de 
jongeren over omgaan met situaties waarin een sociale grens is verdisconteerd valt 
uit te breiden door middel van een training. Hiervoor is de training Omgaan met 
sociale grenzen samengesteld. De training is opgezet middels evidence-based 
werken: eerst is literatuuronderzoek gedaan naar de voorwaarden voor een zo 
effectief mogelijke sociale vaardigheidstraining voor de doelgroep. Op basis van 
dit literatuuronderzoek en op basis van een aantal relevant geachte bestanddelen uit 
bestaande trainingen werd de training Omgaan met sociale grenzen samengesteld. 
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Tijdens het schooljaar 2003-2004 is een aantal leerlingen gevolgd in hun 
ontwikkeling van kennis van het omgaan met sociale grenzen. De helft van hen 
kreeg de training, de andere helft trad op als controlegroep. Aan het einde van het 
schooljaar hadden de leerlingen drie maal een vragenlijst ingevuld met als doel het 
meten van hun kennis van omgang met sociale grenzen. 

 

1.3   Onderzoeksvragen 

Het eerste deel van het onderzoek is exploratief van aard, waardoor voor dit deel 
geen onderzoeksvragen zijn opgesteld. Wel is een vergelijking getrokken tussen de 
gevonden resultaten en gegevens van andere groepen binnen het RPO. Met het 
tweede deel van het onderzoek wordt een antwoord gegeven op de vraag: Heeft de 
training Omgaan met sociale grenzen een positief effect op de kennis van de 
leerlingen over het omgaan met situaties waarin een sociale grens is 
verdisconteerd? Om een antwoord te geven op deze vraag is een drietal deelvragen 
opgesteld: 

1a. Wat zijn de verschillen in gemiddelden van beide groepen op de vier gekende 
reacties (Aanpassen, Overschrijden, Onderhandelen en Terugtrekken) over 
tijd? 

1b. Wat is het verschil tussen beide groepen in totaal gekende reacties over tijd? 

2. Wat zijn de verschillen in gemiddelden van beide groepen op de vier gewilde 
reacties over tijd? 

3a. Wat zijn de verschillen in gemiddelden van beide groepen op de twee 
motivaties over tijd? 

3b. Wat is het verschil tussen beide groepen in totaal aantal motivaties over tijd? 

 

1.4   Opzet van dit  proefschrif t  

Het exploratieve deel van dit onderzoek wordt beschreven in deel I. In hoofdstuk 2 
wordt ingegaan op de geschiedenis van en ontwikkelingen in het Reactiepatronen 
Onderzoek. Tevens worden in dit hoofdstuk de begrippen attitude en coping 
besproken, deze begrippen spelen een belangrijke rol in het vormen van een 
houding ten opzichte van sociale grenzen. De ontwikkelingen en opzet van het 
speciaal onderwijs in Nederland worden besproken in hoofdstuk 3. Hierbij wordt 
specifiek ingegaan op de doelgroep van dit onderzoek, namelijk de leerlingen van 
Th. Hart de Ruyterschool. Dit is een school voor voortgezet speciaal onderwijs 
voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. 
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Hoofdstuk 4 bespreekt de instrumenten die gebruikt zijn voor het exploratieve deel 
van het onderzoek, waarna in hoofdstuk 5 de resultaten van dit deel aan de orde 
komen. 

 

De opzet en evaluatie van de training Omgaan met sociale grenzen wordt 
beschreven in deel II van dit proefschrift. Hoofdstuk 6 begint met een beschrijving 
van verklaringen van probleemgedrag, behandelt vervolgens theorieën over sociale 
vaardigheidstrainingen en beschrijft tot slot de voorwaarden voor mogelijk 
effectieve interventies. Aan de hand van deze voorwaarden wordt in hoofdstuk 7 
beschreven hoe de training Omgaan met sociale grenzen is opgezet. Tevens wordt 
in dit hoofdstuk de inhoud en uitvoering van de training besproken. Hoofdstuk 8 
richt zich op het evaluatieonderzoek. Als eerste wordt in dit hoofdstuk het design 
en de onderzoeksgroep besproken, als tweede worden de resultaten van het 
evaluatieonderzoek beschreven. Ten slotte wordt in hoofdstuk 9, in de discussie, 
gereflecteerd op het verrichte onderzoek dat in beide delen van dit proefschrift is 
beschreven.
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Hoofdstuk 2 
Theoretisch kader 

 

2.1   Inleiding 

Dit onderzoek maakt deel uit van het Reactiepatronen Onderzoek (RPO), een sinds 
1980 lopend onderzoeksprogramma waarbinnen onderzoekers in binnen- en 
buitenland zich bezighouden met onderzoek naar de houding van jongeren ten 
opzichte van sociale grenzen. Rink, Vos, Van Lokven en Slagveer (1989) waren de 
eersten die vanuit de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit 
Groningen onderzoek deden naar de houding van jongeren ten opzichte van sociale 
grenzen. Zij definiëren sociale grenzen als: “regels, wetten, normen, waarden of 
verwachtingen die impliciet of expliciet bestaan in de omgeving van een jongere en 
zijn gedrag reguleren en/of inperken” (p. 14). In elke sociale interactie zijn er 
bepaalde regels waar elk van de deelnemers aan de interactie zich over het 
algemeen aan houdt. Wanneer iemand zijn gedrag herhaaldelijk niet aanpast aan 
sociale grenzen, wordt dit als probleemgedrag gezien. Niet alleen jongeren hebben 
met deze sociale grenzen te maken, maar ze worden geldig geacht voor iedereen in 
de samenleving. 

 

Dit hoofdstuk beschrijft het theoretisch kader van het onderzoek. Eerst wordt het 
Reactiepatronen Onderzoek en haar geschiedenis beschreven. In §2.2 worden de 
doelen en bijgestelde doelen van het RPO besproken. Verder beschrijft deze 
paragraaf de onderzoeken die al verricht zijn binnen het RPO en het lopende 
onderzoek. Paragraaf 2.3 wijdt zich aan de beschrijving van attitude en de relatie 
tussen attitude en gedrag. In §2.4 wordt coping besproken, het omgaan met 
situaties. Ouders kunnen tijdens de opvoeding hun kind beïnvloeden in hun 
attitudes en coping. Dit wordt beschreven in §2.5. Tot slot wordt in §2.6 de invloed 
van leeftijdsgenoten op gedrag kort besproken. 
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2.2   Het Reactiepatronen Onderzoek 

In de eerste opzet van het RPO hadden de onderzoekers tot doel een instrument te 
ontwikkelen om daarmee een standaardbeeld samen te kunnen stellen van de 
houding van jongeren wanneer zij geconfronteerd worden met sociale grenzen 
(Rink, Vos, Van Lokven & Slagveer, 1989). Wanneer dit standaardbeeld gevormd 
zou zijn, zou dit kunnen bijdragen tot een meer objectieve diagnostiek in de 
jeugdzorg, die de kwaliteit van hulpverlening zou kunnen verhogen. Met behulp 
van dit instrument zou vastgesteld kunnen worden hoe en in welke mate de 
houding van de jongere(n) afwijkt van het standaardbeeld. 

 

Om dit doel te bereiken werd zowel nationaal als internationaal onderzoek verricht 
bij drie verschillende groepen jongeren. De eerste groep betrof jongeren van 12-20 
jaar zonder geregistreerde gedragsproblemen, van deze groep wordt in tabel 2-1 
een overzicht van de verschillende onderzoeken gepresenteerd. 

 

Tabel 2-1 Overzicht van onderzochte jongeren zonder geregistreerde gedragsproblemen 

Land  Onderzoeker Jaar 
van 
dataver-
zamelen 

N Man 

(%) 

Leeftijd 

M (SD) 

Beschrijving van 
de onderzoeks-
groep 

Nederland Rink et al. 1987 1179 54.0 14.8 (1.6) Steekproef van 
scholen en 
klassen in het 
noorden en 
midden van 
Nederland.  

Canada Latchford 1992 473 47.0 15.6 (1.9) Steekproef van 
scholen en 
klassen in New 
Brunswick 

Duitsland Dickscheit 1994 355 54.4 14.8 (1.7) Steekproef van 
scholen en 
klassen in de 
omgeving van 
Rostock en 
Oldenburg 

België Grietens 1995 390 50.3 14.6 (2.0) Steekproef van 
scholen en 
klassen in twee 
provinciën.  
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Land  Onderzoeker Jaar 
van 
dataver-
zamelen 

N Man 

(%) 

Leeftijd 

M (SD) 

Beschrijving van 
de onderzoeks-
groep 

Estland Petersell 1996 82 63.4 14.8 (0.8) Vier scholen in 
Estland, 
representatieve 
steekproef van 
klassen.  

Nederland Sanchez 1997 379 49.3 14.7 (?) Marokkaanse, 
Surinaamse en 
Turkse jongeren 
in Nederland. 

Slowakije Potočárová & 
Krankus 

1999 69 42.0 16.0 (2.0) Scholen in en 
rond Bratislava. 

Nieuw 
Zeeland 

Barclay & 
Everts 

1999 - 
2002 

93 52.7 16.0 (1.2) Scholen in en 
rondom 
Auckland en 
jongeren van 
Pacific Island. 

Mexico Oudhof  2003 293 50.5 15.8 (1.8) Scholen in 
Toluca. 

(Deze gegevens zijn gedeeltelijk overgenomen uit Strijker & Rink, 2003) 

 

Naast deze eerste groep jongeren zonder geregistreerde gedragsproblemen werd 
een tweede groep jongeren onderzocht. Deze groep bevond zich in justitiële 
jeugdinrichtingen. Een overzicht van de onderzoeken die bij deze groep verricht 
zijn, wordt gegeven in tabel 2-2. 
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Tabel 2-2 Overzicht van onderzochte jongeren in justitiële jeugdinrichtingen 

Land Onderzoeker Jaar 
van 
dataver-
zamelen 

N Man 

(%) 

Leeftijd 

M (SD) 

Beschrijving van 
de onderzoeks-
groep 

Nederland Vos 1989 242 82.2 16.1 (1.4) Alle justitiële 
jeugdinrichtingen 
in Nederland.  

Estland Petersell 1996 24 100 16.4 (0.9) Eén justitiële 
jeugdinrichting in 
Estland. 

België Grietens 1997 85 83.5 16.4 (0.9) Alle (vier) 
justitiële 
jeugdinrichtingen 
in Vlaanderen. 

Mexico Oudhof 2003 99 77.8 16.9 (1.4) Eén justitiële 
jeugdinrichting in 
de omgeving van 
Toluca. 

(Deze gegevens zijn gedeeltelijk overgenomen uit Strijker & Rink, 2003) 

 

De derde groep bestond uit jongeren met gedragsproblemen, die niet in aanraking 
waren geweest met justitie. In tabel 2-3 wordt een overzicht gegeven van de 
verschillende onderzoeken binnen deze groep. 

Tabel 2-3 Overzicht van onderzochte jongeren met gedragsproblemen 

Land Onderzoeker Jaar 
van 
dataver-
zamelen 

N Man 

(%) 

Leeftijd 

M (SD) 

Beschrijving van 
de onderzoeks-
groep 

Duitsland Holste 1994 81 100 15.7 (0.2) Jongeren met 
gedrags-
problemen in 
omgeving van 
Oldenburg. 

Estland Petersell 1996 78 58.9 Onbekend Twee scholen 
voor speciaal 
onderwijs in 
Estland. 
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Bij de dataverzameling van de onderzoeken genoemd in tabellen 2-1 tot en met 2-3 
werd steeds gebruik gemaakt van hetzelfde instrument om de houding van 
jongeren ten opzichte van sociale grenzen te meten. In dit instrument wordt een 
aantal situaties aan de jongere voorgelegd waarin een sociale grens verdisconteerd 
is. Er zijn vier mogelijke reacties te geven op deze situaties, namelijk:  

A. aanpassen aan de situatie,  

B. overschrijden van de sociale grens,  

C. onderhandelen over de sociale grens, en  

D. terugtrekken uit de situatie.  

In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op dit instrument en de vier mogelijke 
reacties. Op basis van de gegevens van de onderzoeken uit voorgaande drie 
tabellen, werden de patronen van reacties van de verschillende groepen jongeren 
met elkaar vergeleken. Er werd voor de jongeren zonder geregistreerde 
gedragsproblemen steeds eenzelfde rangorde in grootte van gemiddelden op de vier 
reacties gevonden (Strijker & Rink, 2003). Omdat het steeds dezelfde rangorde 
betrof, werd dit het standaardbeeld genoemd. Deze rangorde was als volgt bij de 
kennis van mogelijke reactiewijzen: Aanpassen, Overschrijden, Terugtrekken, 
Onderhandelen. Bij de gekozen reacties was de rangorde: Aanpassen, 
Overschrijden, Onderhandelen, Terugtrekken. Hoewel de onderzoeken in 
verschillende culturen verricht werden bleek de cultuur nauwelijks effect te hebben 
(Strijker & Rink, 2003). In §5.5 wordt verder ingegaan op de rangordes van 
groottes van gemiddelden van reacties. 

 

Naar aanleiding van het gevonden standaardbeeld werd het onderzoeksdoel 
bijgesteld (Rink, 1999). De samenhang tussen houding van jongeren ten opzichte 
van sociale grenzen en de genoten opvoeding werd het nieuwe onderzoeksdoel. 
Naar deze samenhang werd onder andere onderzoek gedaan door Dickscheit 
(1998) en Potočárová (2004). Tevens werd als nieuwe onderzoeksvraag gesteld 
hoe de individuele resultaten van het gevonden reactiepatroon gebruikt zouden 
kunnen worden bij het ontwikkelen en evalueren van opvoedings- en 
trainingsprogramma’s. In dit kader deed Jonker (2004) onderzoek naar een 
opvoedingsprogramma binnen een justitiële jeugdinrichting. Het onderzoek in 
voorliggend proefschrift gaat in op de houding van jongeren in het voortgezet 
speciaal onderwijs ten opzichte van sociale grenzen en evalueert een daar 
ontwikkeld en uitgevoerd trainingsprogramma. Daarnaast wordt er momenteel 
door Van Oijen (2004) onderzoek gedaan binnen pleeggezinnen, door Van der 
Mooren (2004) wordt verder onderzoek gedaan naar de psychometrische aspecten 
van de gebruikte vragenlijsten binnen het RPO en door Mousavi (2004) wordt 
onderzocht of er verschillen bestaan in houding ten opzichte van sociale grenzen 
tussen jongeren met een verschillende religieuze achtergrond. 
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2.3   Attitude 

De onderzoeken binnen het RPO richten zich niet op uiterlijk waarneembaar 
gedrag, maar op attitudes van jongeren. Attitude en houding worden gezien als 
twee overeenkomstige begrippen en worden in het RPO door elkaar gebruikt. 
Eagly en Chaiken (1993) definiëren attitude als een psychologische neiging tot 
uiting van gedrag door het evalueren van een bepaalde entiteit en de mate van 
instemmen of niet instemmen. Voor een situatie waarin een sociale grens is 
verdisconteerd, geldt dat de situatie geëvalueerd wordt en vervolgens de attitude 
wordt bepaald door het wel of niet instemmen met de situatie en de sociale grens. 
Het uiteindelijke gedrag wordt volgens Ajzen en Fishbein (1980) beïnvloed door 
drie factoren. De eerste factor is de attitude, ofwel hoe de persoon tegenover 
bepaald gedrag staat. De tweede factor zijn de subjectieve normen: wat anderen 
doen. Als laatste wordt waargenomen gedrag genoemd: hoe moeilijk is het gedrag 
en wat zal het gevolg van dit gedrag zijn. Wat betreft situaties met een sociale 
grens erin verdisconteerd betekent dit dat het gedrag beïnvloed wordt door de 
attitude van de persoon, het gedrag van anderen en evaluatie van 
gedragsmogelijkheden en hun consequenties. 

 

Vos (1994) meent dat er in de onderzoeken binnen het RPO drie aspecten van 
attitudes te onderscheiden zijn. Hij noemt hierbij achtereenvolgens de 
gedragstendenties (de gekozen reacties) zonder externe factoren, het normbesef 
van welke regels gelden in bepaalde situaties en tenslotte het gedragsrepertoire (de 
kennis van de reacties) van de jongere. Voor de hulpverlening kan de kennis van 
de attitude van de jongere daarom zowel een preventieve als een curatieve waarde 
hebben; de jongere kan aangesproken worden op zijn attitude. 

 

In verschillende studies in de sociale psychologie is aangetoond dat attitude een 
belangrijke voorspeller is van gedrag (onder andere Eagly & Chaiken, 1993). 
Hiermee zou er een verband bestaan tussen attitude van de persoon en zijn gedrag 
in een situatie. Hoe de causale relatie tussen attitudes en gedrag echter precies ligt, 
is gecompliceerd. Daarnaast veronderstellen verschillende onderzoekers binnen het 
RPO dat gedrag niet alleen bepaald wordt door attitude, maar dat er meerdere 
voorspellers zijn voor het uiteindelijke gedrag. Zo kiest Grietens (1999) er in zijn 
onderzoek voor attitudes en gedrag te zien als behorend bij eenzelfde 
zelfrepresentatie. Hiermee geeft hij aan dat er, weliswaar een relatie, maar geen 
causale relatie bestaat tussen attitude en gedrag. Ook Oudhof (2003) gaat er van uit 
dat er een relatie bestaat tussen attitude en gedrag. Hij stelt dat gedrag mede 
veroorzaakt wordt door attitude, maar dat ook andere factoren een belangrijke rol 
spelen. De concrete situatie waarin de jongere zich bevindt, is een voorbeeld van 
een factor die een belangrijke rol speelt bij het uiteindelijke gedrag. Boersma 
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(2004) voegt hieraan toe dat naast de invloed van de concrete situatie ook de 
invloed van leeftijdsgenoten medebepalend is voor gedrag. 

 

2.4   Coping 

De houding ten opzichte van sociale grenzen wordt binnen het RPO, zoals 
beschreven, gezien als attitude van de jongere. Attitude heeft een invloed op het 
uiteindelijke gedrag. Het omgaan met sociale grenzen kan beschouwd worden als 
een bijzondere vorm van gedrag, namelijk als coping. Dit is in de onderzoeken 
binnen het RPO nog niet nader omschreven, maar wordt door ons wel van belang 
geacht.  

 

Lazarus (1991) definieert coping als: “de cognitieve- en gedragsinspanningen die 
gericht zijn op het omgaan met specifieke externe of interne eisen die ervaren 
worden als een belasting voor iemands middelen/reserves” (p. 112). In §2.1 werd 
beschreven dat sociale grenzen kunnen worden gedefinieerd als regels, wetten, 
normen, waarden of verwachtingen die impliciet of expliciet bestaan in de 
omgeving van een jongere. De cognitieve- en gedragsinspanningen die gericht zijn 
op het omgaan met sociale grenzen is coping in situaties met een sociale grens. Dit 
zijn de acties of gedachten die het voor een individu mogelijk maken om met 
moeilijke problemen of situaties om te gaan (Ayers, 1991). De uitkomst van 
coping kan zowel negatief als positief zijn, waarmee gezegd wordt dat het 
copinggedrag zowel gewenst als ongewenst voor het individu en de omgeving kan 
zijn. Coping is geen statisch kenmerk van een persoon. Lazarus en Folkman (1984) 
bijvoorbeeld, zien coping als een transactioneel proces, waarbij externe of interne 
eisen gehanteerd worden onder invloed van steeds veranderende cognitieve en 
gedragsmatige pogingen van de persoon. De manier van coping wordt beïnvloed 
door de inschatting van een stressvolle situatie door een persoon, de individuele 
beoordeling (zie ook figuur 2-1). De manier van coping beïnvloedt op zijn beurt de 
inschatting weer (Bajema, 2001). 

 

Attitude speelt een belangrijke rol in coping, maar is niet de enige veroorzaker van 
een bepaalde coping-reactie. Bij coping speelt een aantal factoren een rol: de 
interactie tussen individu en omgeving, de situationele variabelen, de persoonlijke 
eigenschappen en de individuele beoordeling van de situatie (Bajema, 2001). Deze 
laatste factor, de individuele beoordeling, komt overeen met attitude, zoals in de 
vorige paragraaf beschreven. De factoren die van invloed zijn op coping kunnen 
schematisch worden weergegeven in het volgende model (figuur 2-1). 
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Figuur 2-1 Model ontleend aan Bajema (2001) 

 

Zoals in het model in figuur 2-1 te zien is, speelt attitude, naast interactie met de 
omgeving, situationele variabelen en persoonlijke eigenschappen een cruciale rol 
bij coping. Wanneer één van deze drie factoren verandert in een situatie, kan het 
individu voor een andere copingstrategie kiezen. Voor het Reactiepatronen 
Onderzoek betekent dit dat een manier om copingstrategieën in situaties met een 
sociale grens te veranderen, men attitudes ten opzichte van sociale grenzen moet 
veranderen. 

 

In de literatuur wordt een verschil gemaakt tussen coping stijlen en coping 
kenmerken. De geprefereerde manier van coping tijdens bepaalde omstandigheden 
wordt coping stijl genoemd, terwijl coping kenmerken meer consistent van aard 
zijn en onafhankelijk van de situatie gebruikt worden. De manier waarop 
gereageerd wordt in één bepaalde situatie wordt dus een coping stijl genoemd. Als 
gekeken wordt hoe iemand reageert op een groter aantal situaties, wordt dit een 
coping kenmerk genoemd van die persoon. Wanneer, bijvoorbeeld door middel van 
een training, invloed uitgeoefend zou worden op coping stijlen, kan dit op langere 
termijn een verandering in coping kenmerken veroorzaken. 

 

Interactie met omgeving 

 

Situationele variabelen 

 

Persoonlijke 
eigenschappen 

Coping 

Individuele beoordeling 
(=Attitude) 
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Ebata en Moos (1991) maken een onderscheid tussen actieve en passieve coping. 
Bij actieve coping gaat de persoon de stressvolle situatie aan, bij passieve coping 
gaat hij de situatie juist uit de weg. In het RPO worden, zoals eerder beschreven, 
vier mogelijke manieren van coping genoemd: Aanpassen aan de situatie, 
Overschrijden van de grens, Onderhandelen over de grens en Terugtrekken uit de 
situatie. Hierbij kunnen Aanpassen aan de wet of regel en Terugtrekken uit de 
situatie gezien worden als vormen van passieve coping, terwijl Overschrijden en 
Onderhandelen vormen van actieve coping zijn. De actieve en passieve coping 
kunnen zowel coping stijlen als coping kenmerken zijn. Coping in één bepaalde 
situatie is een actieve of passieve coping stijl, coping over meerdere situaties is een 
actief of passief coping kenmerk van een persoon. 

 

In de ontwikkeling van cognitieve coping vaardigheden is de adolescentie een 
belangrijke periode. De jongere leert tijdens de adolescentie om meer 
geavanceerde cognitieve vaardigheden onder de knie te krijgen (Aldwin, 1994). 
Wanneer het verwerven van adequate copingstrategieën niet optimaal verloopt, kan 
dit gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling. Zo kan het gebruik van 
bepaalde copingstrategieën (zoals de schuld op je nemen, piekeren en 
catastrofiseren) een belangrijke indicator zijn van psychopathologische stoornissen, 
zoals angststoornissen en depressie, bij zowel adolescenten als volwassenen 
(Garnefski, Legerstee, Kraaij, Van den Kommer & Teerds, 2002).  

 

2.5   Opvoeding 

Zowel attitudes als copingstrategieën krijgen vorm tijdens de 
persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren. Ouders kunnen deze ontwikkeling van 
hun kinderen beïnvloeden en doen dat ook (Maccoby, 2000). Het gaat hierbij 
volgens Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington en Bornstein (2000) om een 
complexe beïnvloeding, dat er sprake is van invloed staat volgens hen vast. Bakker 
(2001) ziet opvoeding als een vorm van communicatie tussen opvoeder en kind, 
met als doel het kind voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de 
samenleving. Volgens haar maakt de opvoeder hierbij gebruik van een 
gestructureerde dagindeling en situationele context, waarmee voor het geestelijk en 
lichamelijk welzijn van het kind gezorgd wordt. Op deze manier wordt de 
persoonlijkheidsontwikkeling gestimuleerd. In de opvoeding kan onderscheid 
gemaakt worden tussen verschillende opvoedingstaken. Doordat opvoeding 
invloed heeft op attitudes alsook op gedrag, is in dit proefschrift mede de 
opvoeding door ouders, zoals die tot uiting komt in het uitvoeren van de 
opvoedingstaken, onderzocht. 
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2.6   Invloed van leef t i jdsgenoten 

Zoals beschreven in §2.3, veronderstelt Boersma (2004) dat de peergroup van de 
jongere medebepalend is voor zijn gedrag. Leeftijdsgenoten hebben invloed op de 
attitude van een jongere en daarmee ook indirect op het gedrag van de jongere. In 
de ontwikkeling tijdens de adolescentie speelt de peergroup een belangrijke rol 
(Hawkins, Catalano & Miller, 1992; Van der Ploeg, 1997). Naarmate de invloed 
van de ouders afneemt, neemt de invloed van leeftijdsgenoten in deze periode toe. 
Jongeren verwerven morele waarden door actieve participatie in sociale relaties. 
Over het algemeen kan men dit zien als een belangrijke bron voor de morele 
ontwikkeling op het niveau van de autonome moraal. Het moreel handelen wordt 
niet alleen bepaald door het eigen ontwikkelingsniveau, maar ook door de normen 
die gelden in de peergroup waartoe de jongere behoort. De positie die een jongere 
inneemt binnen een groep leeftijdsgenoten is hierbij van belang voor zijn verdere 
ontwikkeling. Deze positie van het individu in relatie tot een specifieke groep 
wordt de sociometrische status genoemd (Van Boxtel, 1992). Doordat de 
sociometrische status belangrijk is voor de ontwikkeling van de jongere en 
hierdoor invloed kan hebben op zijn gedrag, is in dit proefschrift nader onderzocht 
of en hoe de sociometrische status samenhangt met attitude van de jongere ten 
opzichte van sociale grenzen. 

 

Er zijn drie manieren om sociometrische status vast te stellen (Lubbers, 2004). De 
eerste is de nominatiemethode, waarbij aan elke jongere in een groep wordt 
gevraagd een aantal (meestal drie) leerlingen te noemen met wie hij het liefst 
omgaat en met welke leerlingen het minst graag. Moreno (1934) is de grondlegger 
van de nominatiemethode, die het meest wordt gebruikt in de sociologie. Sommige 
onderzoekers hebben op morele gronden bezwaar tegen de negatieve nominatie 
van de nominatiemethode (Maassen, Van der Linden & Akkermans, 1997), daarom 
gaat hun voorkeur uit naar de tweede methode: de ratingmethode. Elke jongere 
krijgt bij deze methode een lijstje met namen van de andere leerlingen uit zijn 
groep en moet hierbij op een schaal aangeven hoe aardig hij diegenen vindt. Naast 
deze beide methodes is er nog een derde methode ontwikkeld, de “social cognitive 
maps” (SCM), (Cairns, Perrin & Cairns, 1985). Bij deze methode wordt de jongere 
gevraagd om zoveel mogelijk peergroups te noemen die veel met elkaar omgaan in 
hun school of klas. Zowel de nominatiemethode als de ratingmethode wordt 
veelvuldig gebruikt in nationaal en internationaal onderzoek, terwijl SCM weinig 
wordt gebruikt.  
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Hoofdstuk 3 
Speciaal onderwijs en positionering van 
de school van onderzoek 

 

3.1   Inleiding 

De afgelopen jaren is in Nederland een aantal wezenlijke wettelijke wijzingen 
doorgevoerd op het gebied van het speciaal onderwijs. Dit hoofdstuk begint met de 
veranderingen daaromtrent (§3.2). Vervolgens wordt ingegaan op de structuur van 
het speciaal onderwijs. Paragraaf 3.3 beschrijft de Regionale Expertise Centra en 
hun taken, §3.4 beschrijft de doorgaande zorglijn en §3.5 de Commissie van 
Indicatie. In voorliggend onderzoek is een school voor leerlingen met ernstige 
gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek (cluster 4) onderwerp van 
onderzoek geweest. Cluster 4 scholen en kenmerken van hun populatie worden 
beschreven in §3.6. De school van onderzoek, de Th. Hart de Ruyterschool, wordt 
ten slotte in §3.7 beschreven. 

 

3.2   Veranderingen in  het  onderwijs  

Op 1 augustus 2003 is nieuwe wet- en regelgeving van kracht geworden met 
betrekking tot zorgleerlingen in het regulier en speciaal onderwijs. In de Wet op de 
Expertisecentra (WEC) en de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF) staat 
omschreven hoe vanaf 1 augustus 2003 de toekenning van extra onderwijszorg is 
geregeld. In de periode voor 1 augustus 2003 was het gebruikelijk dat de 
toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal onderwijs werd bepaald door de 
Commissies van Toelating van de speciale scholen zelf. Hierdoor waren er 
verschillen in beoordeling van toelaatbaarheid tussen de verschillende scholen. 
Door maatschappelijke druk vanuit onder andere de federatie van 
ouderverenigingen (www.fvo.nl) zijn twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd. 
Ten eerste wordt vanaf 1 augustus 2003 de toelaatbaarheid getoetst door een 
centrale onafhankelijke commissie, die werkt met door het Ministerie van 
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Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgestelde criteria. Dit heeft als consequentie 
dat de vrijheid van scholen in het “kiezen” van leerlingen is verminderd. Ten 
tweede is met de Regeling LGF de positie van leerlingen die bovengemiddelde 
zorg nodig hebben (zorgleerlingen) in het regulier onderwijs verbeterd. Met de 
komst van de WEC zijn de scholen voor speciaal onderwijs geclusterd en zijn er 
vier clusters van scholen voor speciaal onderwijs te onderscheiden (De Groot & 
Van Rijswijk, 1999). De problematiek van zorgleerlingen is momenteel 
onderverdeeld in deze vier clusters: 

1 cluster 1, visueel gehandicapte leerlingen, 

2 cluster 2, auditief en communicatief gehandicapte leerlingen, 

3 cluster 3, lichamelijk, verstandelijke en meervoudig gehandicapte leerlingen, 
en 

4 cluster 4, leerlingen met psychiatrische stoornissen en/of ernstige 
gedragsproblemen. 

 

3.3   Regionale Expertise Centra 

De scholen binnen elk van de clusters werken op regionaal niveau samen en 
bundelen hun expertise in Regionale Expertise Centra (REC’s). Deze 
samenwerking en bundeling worden beschreven in de Regeling Leerlinggebonden 
Financiering. Een uitzondering hierop vormen de scholen van cluster 1, die buiten 
de WEC vallen en hun eigen regeling hebben. De Regeling LGF beoogt de 
integratie van leerlingen met ernstige beperkingen in het regulier basis- en 
voortgezet onderwijs te verbeteren en daarnaast door middel van de Regionale 
Expertise Centra de kwaliteit van het speciaal onderwijs te versterken. In de WEC 
is een aantal kerntaken van REC’s opgenomen, namelijk: het in stand houden van 
een Commissie van Indicatie, de coördinatie van de ambulante begeleiding en 
begeleiding van ouders (Studulski, Den Blanken, Hoogeveen & Van der Vegt, 
2005). Behalve deze wettelijke taken kunnen de REC’s ertoe besluiten ook nog 
andere taken te formuleren. Deze worden door de inspectie van het onderwijs de 
optionele taken genoemd. Voorbeelden van optionele taken van een REC zijn: 
onderwijs, handelingsgerichte diagnostiek, advies en collegiale consultatie, 
onderwijsondersteuning (behandeling), depot van hulpmiddelen en het ontwikkelen 
en onderhouden van de eigen expertise. Het Regionaal Expertise Centrum Noord-
Nederland voor cluster 4 (RENN4) is het regionaal expertisecentrum voor 
onderwijs in het vierde cluster in de drie noordelijke provincies (Friesland, 
Groningen, Drenthe). Concreet betekent dit een samenwerkingsverband van tien 
scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in het noorden van Nederland voor 
leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. 
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3.4   De doorgaande zorgl i jn 

Een doel van de Regeling LGF is, zoals eerder beschreven, een verbetering van de 
integratie van leerlingen met ernstige beperkingen in het regulier basis- en 
voortgezet onderwijs. Het oogmerk hierbij is zoveel mogelijk kinderen binnen het 
regulier onderwijs te laten functioneren. Zorgleerlingen kunnen verschillende fasen 
van zorg doorlopen, waarbij ingespeeld wordt op de zorgbehoeften van de leerling. 
Deze verschillende fasen zouden moeten resulteren in een doorgaande zorglijn. 
Wanneer de school merkt dat een leerling meer zorg behoeft dan een gemiddelde 
leerling, moet vanuit de school meer zorg geboden worden, voor zover dit mogelijk 
is. Voorbeelden van extra zorg die een school zelf kan bieden zijn: hulp van een 
intern begeleider, een remedial teacher of een logopedist. Van Veen (2006) meldt 
hierbij dat deze diensten van scholen onderling grote verschillen laten zien qua 
aard en omvang van de geboden hulp als ook qua inbedding van de zorg in de 
samenwerking met ouders. Mocht de extra zorg voor de leerling niet voldoende 
zijn, dan kan de school hulp aanvragen bij het samenwerkingsverband waarbij de 
school aangesloten is. Samenwerkingsverbanden bestaan uit een aantal scholen in 
een bepaalde regio die met elkaar samenwerken en zo hun expertise bundelen 
(www.minocw.nl). Scholen voor primair onderwijs zijn aangesloten bij een 
samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS), scholen voor 
voortgezet onderwijs bij samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs.  

 

Aan elk samenwerkingsverband WSNS neemt minimaal één school voor speciaal 
basisonderwijs deel. Deze scholen voor speciaal basisonderwijs kunnen voorzien in 
extra kennis over zorgleerlingen binnen de samenwerkingsverbanden en kunnen 
(tijdelijk) leerlingen opvangen die extra zorg nodig hebben. Om een zorgleerling 
op te vangen binnen een samenwerkingsverband is extra budget beschikbaar. De 
samenwerkingsverbanden kunnen zo zorg leveren, wanneer dit nodig is. Een 
voorbeeld van hulp vanuit een samenwerkingsverband is ambulante begeleiding 
vanuit het speciaal basisonderwijs of consultatieve leerlingbegeleiding vanuit een 
begeleidingsdienst. Met de mogelijkheden van het samenwerkingsverband, waar 
het speciaal basisonderwijs deel van uitmaakt, houden ook de mogelijkheden van 
de zorg van het regulier onderwijs op. Wanneer leerlingen nog steeds zorg te kort 
komen en op deze manier alsnog vastlopen binnen het regulier onderwijs, kan 
aanspraak gemaakt worden op de zorg vanuit het REC. Dit is de volgende stap van 
de doorgaande zorglijn. 

 

3.5   Commissie  van Indicatie  

Ouders van leerlingen die vastgelopen zijn binnen het regulier onderwijs kunnen 
een aanvraag doen voor een (cluster-) beschikking voor het speciaal onderwijs bij 



Grensverleggend 

 

 

30 

de Commissie van Indicatie (CvI). Elk Regionaal Expertise Centrum heeft zijn 
eigen CvI, die een onafhankelijke positie binnen het REC inneemt (Van der Kooij, 
2004). Dit houdt onder meer in dat de leden van de CvI geen andere positie binnen 
het REC vervullen. De CvI beslist of de bij haar aangemelde leerling voldoet aan 
de door het ministerie gestelde criteria voor leerlinggebonden financiering (LGF). 
Met het recht op LGF komt de leerling in aanmerking voor plaatsing in het speciaal 
onderwijs of voor het leerlinggebonden budget. Dit leerlinggebonden budget, ook 
wel de ‘Rugzak’ genoemd, bestaat uit extra formatie voor de school, ambulante 
begeleiding vanuit het REC en een geldbedrag. Dit geldbedrag wordt jaarlijks 
uitgekeerd aan de school waarmee men aangepaste leermiddelen kan aanschaffen. 
Door middel van de Rugzak kan de leerling binnen de school voor regulier 
onderwijs blijven functioneren. De keuze voor plaatsing in het speciaal onderwijs 
dan wel inzet van de Rugzak ligt uiteindelijk bij de ouders, waarmee hun 
keuzevrijheid toegenomen is ten opzichte van de situatie van vóór de Regeling 
LGF (Resing, Evers, Koomen, Pameijer & Bleichrodt, 2005). Vanaf 1 januari 2006 
is leerlinggebonden financiering ook mogelijk in het Middelbaar Beroeps 
Onderwijs (MBO). De leerlingen die in het MBO in aanmerking komen voor LGF, 
hebben geen keuzemogelijkheid. Doordat er geen speciaal onderwijs op MBO-
niveau bestaat, kan een cluster 4-beschikking enkel voor ambulante begeleiding op 
het MBO worden ingezet. 

 

In de CvI zitten deskundigen uit verschillende werkvelden. De commissie bestaat 
tenminste uit een onafhankelijke voorzitter, een (jeugd)arts (al dan niet op afroep), 
een psycholoog/pedagoog die diagnostisch onderzoek mag doen, een 
onderwijsdeskundige en een maatschappelijk werkende (www.lcti.nl). De CvI kan 
drie mogelijke uitspraken doen: een positieve beschikking afgeven, een negatieve 
beschikking afgeven of een observatieplaatsing voorstellen. Bij een positieve 
beschikking komt de betreffende leerling in aanmerking voor plaatsing in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs of ambulante begeleiding vanuit het REC. Een 
negatieve beschikking houdt in dat een leerling hier niet voor in aanmerking komt. 
Wanneer de commissie twijfelt aan informatie uit het dossier en op deze manier 
niet tot een gegronde beslissing kan komen of over onvoldoende informatie kan 
beschikken om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen, kan in geval van 
ernstige problematiek een observatieplaatsing worden voorgesteld. Dit betekent dat 
de leerling gedurende maximaal drie maanden op een school voor speciaal 
onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs geplaatst wordt. Deze 
periode kan in overleg met de CvI verlengd worden met nogmaals een periode van 
drie maanden. Gedurende de observatieplaatsing probeert de school voor speciaal 
onderwijs de observatievraag van de CvI te beantwoorden. Op basis van deze 
informatie neemt de CvI een definitief besluit. Ouders kunnen tegen de uitspraak 
van een positieve of een negatieve beschikking bezwaar aantekenen bij de Bezwaar 
Advies Commissie (BAC). 
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3.6   Cluster 4  scholen 

Het onderzoek in dit proefschrift vond plaats op een school voor voortgezet 
speciaal onderwijs binnen cluster 4, onderdeel van RENN4. De tekst hierna zal 
zich specifiek op dit onderwijstype richten. Wanneer een leerling aangemeld wordt 
bij de Commissie van Indicatie van cluster 4, hanteert deze een viertal 
toelaatbaarheidscriteria. Deze criteria zijn opgesteld door de Landelijke Commissie 
Toezicht Indicatiestelling (LCTI) en sinds 2001 een aantal malen bijgesteld na 
overleg met diverse betrokkenen en diverse nieuwe gegevens en inzichten (Resing 
et al., 2005). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap legde de 
criteria vast in de Regeling indicatiecriteria leerlinggebonden financiering (LGF). 
In artikel 11 van de Regeling indicatiecriteria LGF staat dat een leerling toelaatbaar 
is indien: 

1 er een psychiatrische diagnose of ontwikkelingspathologie is vastgesteld 
volgens DSM-IV of ICD-10, of er sprake is van ernstige gedragsproblematiek, 

2 deze problematiek zich voordoet op school en hetzij thuis, hetzij tijdens 
vrijetijdsbesteding waarbij gerichte hulpverleningscontacten aanwezig zijn of 
zijn geweest door voorzieningen als Jeugdhulpverlening, Jeugd-GGZ, 
kinderpsychiatrie of Jeugdbescherming,  

3 er sprake is van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie, 
en 

4 de zorg vanuit het regulier onderwijs onvoldoende effect heeft of zal hebben, 
en deelname aan het regulier onderwijs derhalve niet mogelijk is (Resing et al., 
2005). 

 

Doel van plaatsing op een RENN4-school is de leerling te leren omgaan met zijn 
beperkingen en vast te stellen op welke manier hij zich binnen zijn mogelijkheden 
zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Zodra een aanpak is gevonden die 
overdraagbaar is aan anderen, wordt de leerling geplaatst naar een andere passende 
vorm van onderwijs en/of arbeidstoeleiding. Voor leerlingen die langer dan een 
jaar op een RENN4 school hebben gezeten, zorgt het RENN4 voor ambulante 
begeleiding op hun volgende school voor regulier onderwijs (schoolgids Th. Hart 
de Ruyterschool, 2005). 

 

3.7   Th. Hart  de Ruyterschool  

De Th. Hart de Ruyterschool is één van de tien scholen binnen het RENN4; de 
school staat in Groningen. Het is een school voor voortgezet speciaal onderwijs 
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(voor leerlingen van 12-18 jaar) op VMBO-niveau. De school is onderwerp van 
onderhavig onderzoek geweest. 

 

Het aantal leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool is de afgelopen jaren 
gemiddeld 135 (schoolgids Th. Hart de Ruyterschool, 2005). In elke groep zitten 
ongeveer tien leerlingen en elke groep heeft een eigen mentor. Deze mentoren zijn 
verantwoordelijk voor het onderwijsleerpakket van de leerlingen en voor de 
uitvoering van hun handelingsplannen. Naast de lessen van de mentoren wordt er 
lesgegeven door vakleerkrachten voor specifieke vakken. De leerkrachten en 
leerlingen worden ondersteund en begeleid door de intern begeleider en de afdeling 
Expertise van het RENN4, onder andere door psychologen, orthopedagogen, 
maatschappelijk werkenden, logopedisten en fysiotherapeuten. Veel disciplines uit 
de afdeling Expertise zijn momenteel ondergebracht bij de RENN4-scholen en 
daardoor fysiek aanwezig op onder andere de Th. Hart de Ruyterschool. 

 

Op de onderbouw van de Th. Hart de Ruyterschool wordt onderwijs aangeboden 
op een manier die zoveel mogelijk lijkt op de Basisvorming, op VMBO-niveau. De 
VMBO-leerwegen die hierbij aangeboden worden zijn de theoretische en de 
beroepsgerichte leerweg. Er kunnen grote verschillen tussen leerlingen zitten in de 
vorderingen per vak. Op de bovenbouw van de Th. Hart de Ruyterschool is er 
eveneens aanbod van de theoretische of de beroepsgerichte leerweg. De leerlingen 
kunnen een VMBO-diploma halen binnen de theoretische leerweg. Voor leerlingen 
die geen VMBO-diploma binnen de theoretische leerweg kunnen halen, richt het 
onderwijs zich op schakeling naar MBO-opleidingen. Daarnaast staat voor een 
aantal leerlingen beroepsoriëntaties en toeleiding naar (beschermde) arbeid 
centraal.   

 

Naast een onderscheid in het aangeboden onderwijsniveau wordt op de Th. Hart de 
Ruyterschool een verdeling in verschillende groepen gemaakt. Grofweg zijn er 
twee verschillende groepen te onderscheiden, de affectie-gerichte groepen en de 
structuur-gerichte groepen. In de affectie-gerichte groepen zitten vooral leerlingen 
die moeite hebben met affectie, zoals leerlingen met autisme spectrum stoornissen. 
In de structuur-gerichte groepen hebben duidelijk herkenbare structuren prioriteit. 
In deze groepen zitten veel leerlingen met stoornissen als ADHD. 
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Hoofdstuk 4 
Instrumenten en dataverzameling 

 

4.1   Inleiding 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2, is tot nu toe een aantal groepen jongeren 
onderzocht in het Reactiepatronen Onderzoek. Dit waren groepen jongeren zonder 
geregistreerde gedragsproblemen in het regulier onderwijs, groepen jongeren in 
justitiële jeugdinrichtingen en groepen jongeren met geregistreerde 
gedragsproblemen. Een groep jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of 
psychiatrische stoornissen op het Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4 is tot op 
heden nog niet onderzocht. Dit thesis-onderzoek richt zich op deze doelgroep.  

 

Omdat de doelgroep uit dit onderzoek tot nu toe niet onderzocht is binnen het 
RPO, heeft het eerste deel van dit promotie-onderzoek een exploratief karakter met 
een vierledig doel:  

1 een beschrijving te geven van de leerlingpopulatie van de Th. Hart de 
Ruyterschool,  

2 een beschrijving te geven van de opvoedingstaken van ouders van deze 
leerlingen, 

3 het onderzoeken van de houding van leerlingen ten opzichte van sociale 
grenzen, en 

4 het beschrijven van de sociometrische status van de leerlingen.  

 

Om de populatie van de Th. Hart de Ruyterschool zo goed mogelijk te kunnen 
beschrijven, is een aantal instrumenten gebruikt dat in dit hoofdstuk beschreven 
wordt. Naast een analyse van de beschikbare dossiergegevens van de leerlingen 
(§4.2) zijn vijf vragenlijsten gebruikt: de Child Behavior CheckList (CBCL) en de 
Teacher Report Form (TRF, §4.3), de Vragenlijst Opvoedingstaken Voor Ouders 
(VOVO, §4.4), de Attitudeschaal Sociale Limieten (ASL, §4.5) en een 
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sociometrische vragenlijst (§4.6). Tot slot zal §4.7 zich wijden aan 
dataverzameling en dataverwerking. 

4.2   Dossiergegevens 

Van alle leerlingen die op de Th. Hart de Ruyterschool zitten, is er op school een 
dossier aanwezig, waarin gegevens over de leerling gebundeld zijn. Dit dossier 
wordt samengesteld bij aanmelding bij de Commissie van Indicatie, welke haar 
indicatie hierop baseert. Gaandeweg de schoolloopbaan van de leerling wordt in 
het dossier bijgehouden wanneer er toetsen en vragenlijsten worden afgenomen. 
Ten behoeve van voorliggend onderzoek zijn de dossiergegevens bestudeerd om 
een omschrijving te kunnen geven van de kenmerken van de schoolpopulatie van 
de Th. Hart de Ruyterschool. Hiervoor zijn in de periode maart 2001 tot september 
2003 de dossiergegevens bestudeerd van iedere leerling die in die periode de 
school bezocht. Het gaat om:  

1 biografische gegevens (zoals geboortedatum, sekse, diagnose en IQ), 

2 schoolloopbaangegevens (zoals doublure, aantal scholen en school van 
herkomst), en 

3 ontvangen hulp voorafgaand aan of tijdens het verblijf op de Th. Hart de 
Ruyterschool (zoals contacten met GGZ, SPD). 

 

4.3   De CBCL en de TRF 

Emotionele- en gedragsproblemen van leerlingen kunnen worden geïnventariseerd 
door middel van de Child Behavior CheckList (CBCL, ingevuld door de ouders) en 
de Teacher Report Form (TRF, ingevuld door de leerkracht). Deze, van oorsprong 
Amerikaanse vragenlijsten, zijn ontwikkeld door Achenbach (1991). In 
voorliggend onderzoek zijn de beide gedragsvragenlijsten gebruikt om een beeld te 
krijgen van de emotionele- en gedragsproblematiek van de leerlingen van de Th. 
Hart de Ruyterschool. Zowel de CBCL als de TRF is veelvuldig gebruikt in 
nationaal en internationaal onderzoek. Er wordt experimenteel en longitudinaal 
onderzoek verricht met beide lijsten. Verhulst, Van der Ende & Koot (1996, 1997) 
hebben de CBCL en de TRF voor de Nederlandse populatie genormeerd. Inmiddels 
is een derde versie van de CBCL en de TRF op de markt, waar nog geen 
Nederlandse normen beschikbaar voor zijn. In voorliggend onderzoek is gebruik 
gemaakt van de tweede versie, zodat de Nederlandse normen toegepast konden 
worden. De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN), (Evers, Van 
Vliet-Mulder & Groot, 2000) beoordeelde beide lijsten. Voor de CBCL werden de 
uitgangspunten bij de testconstructie, kwaliteit van het testmateriaal, kwaliteit van 
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de handleiding, normen en begripsvaliditeit als goed beoordeeld en de 
betrouwbaarheid en criteriumvaliditeit als voldoende. Voor de TRF werden de 
uitgangspunten bij de testconstructie, kwaliteit van het testmateriaal, kwaliteit van 
de handleiding, normen en betrouwbaarheid van de totaalscore als goed beoordeeld 
en de begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit als voldoende.  

 

De CBCL bestaat uit een competentiedeel en een gedragsprobleemdeel (Verhulst, 
Van der Ende & Koot, 1996), de TRF uit een deel over schoolfunctioneren en een 
gedragsprobleemdeel (Verhulst, Van der Ende & Koot, 1997). Voor dit onderzoek 
is alleen gebruikt gemaakt van het gedragsprobleemdeel van beide lijsten. In dit 
deel van de vragenlijst worden zowel in de CBCL als in de TRF vragen gesteld 
over dezelfde onderwerpen, waarbij in beide 118 specifieke vragen over 
gedragsproblemen en/of emotionele problemen. Deze kunnen op een 
driepuntsschaal worden gescoord. Ouders geven problemen aan die zich nu of in 
de afgelopen zes maanden voordeden. De leerkracht duidt eveneens problemen aan 
die zich nu of in de afgelopen twee maanden voordeden. Doordat beide 
vragenlijsten dezelfde items hebben, kunnen ze onderling met elkaar vergeleken 
worden en kan een beeld van de jongere gevormd worden over zijn functioneren 
thuis en op school. De ingevulde vragenlijsten zijn gescoord met behulp van het 
cross-informant scoringsprogramma voor de CBCL 4-18, TRF & YSR, versie 5. 
Dit programma scoort de items op schaalniveau en vergelijkt de CBCL en TRF 
met elkaar (Achenbach, 1996). De 118 items van de CBCL en TRF worden 
gegroepeerd tot acht zogenaamde “smalle bandsyndromen”: Teruggetrokken 
gedrag, Lichamelijke klachten, Angstige en depressieve klachten, Sociale 
problemen, Denkproblemen, Aandachtsproblemen, Delinquent gedrag en Agressief 
gedrag. Daarnaast zijn voor zowel de CBCL als de TRF twee “brede 
bandsyndromen” geconstrueerd: Internaliseren en Externaliseren. De scores op de 
items kunnen worden gesommeerd tot een Totale probleemscore.  

 

De scores van ieder individu kunnen op de acht smalle bandsyndromen, twee brede 
bandsyndromen en de Totale probleemscore volgens de normen ingedeeld worden 
in niet-klinische, grens-klinische of klinische scores (Verhulst, 1996, 1997). Grens-
klinische en klinische scores geven aan dat het gedrag van het kind als 
problematisch beschouwd wordt door de beoordelaar. Scores in het niet-klinisch 
gebied laten zien dat de betreffende subschaal als niet-problematisch beoordeeld 
wordt. 
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4.4   De VOVO 

De Vragenlijst Opvoedingstaken Voor Ouders (VOVO; Rink & Knot-Dickscheit, 
2002) is een (nog) experimentele vragenlijst die opvoedingstaken van ouders meet. 
De vragenlijst inventariseert de mate waarin ouders verschillende opvoedingstaken 
uitvoeren. In voorliggend onderzoek is de VOVO gebruikt om te analyseren of 
ouders van leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs verschillen in de mate 
van uitgevoerde opvoedingstaken van ouders binnen het regulier onderwijs. De 
basis van de VOVO wordt gevormd door tien opvoedingstaken, dit zijn: 

1 wederzijdse communicatie onderhouden, 

2 zorgen voor lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind, 

3 bieden van regelmaat door middel van een gestructureerde dagindeling, 

4 leveren van voldoende materiële middelen, 

5 bieden van een goede woonsituatie en leefomgeving, 

6 zorgen voor positieve onderlinge relaties en communicatie in het gezin, 

7 bieden van een goed sociaal netwerk, 

8 accepteren van het kind, 

9 stellen van verwachtingen en grenzen, en 

10 controle uitoefenen op het doen en laten van het kind. 

 

Deze tien taken zijn geoperationaliseerd in 134 opvoedingsactiviteiten (Rink & 
Knot-Dickscheit, 2002). Per opvoedingsactiviteit kunnen ouders aangeven of ze 
deze activiteit tot nu toe “niet”, “weinig”, “gemiddeld”, “veel” of “zeer veel” 
hebben uitgevoerd. 

 

4.5   De ASL 

De Attitudeschaal Sociale Limieten (ASL), (Rink, Boersma, Lutje Spelberg & 
Vos, 2000) is een vragenlijst om de houding van jongeren ten opzichte van sociale 
grenzen te meten. Men kan de lijst afnemen bij jongeren in de leeftijd van 12-21 
jaar. De ASL is ontwikkeld uit het Standaard Reactie Instrument (SRI), (Rink, 
1999). Boersma (2004) ontwikkelde vanuit het SRI de ASL. Zij geeft een 
tweeledig doel aan van de vragenlijst. Ten eerste kan het instrument gebruikt 
worden bij het signaleren van problemen van jongeren en zouden interventies 
daarop aangesloten kunnen worden, ten tweede is de lijst ontwikkeld voor 
evaluatief gebruik om effect van behandeling van probleemjongeren te meten. 
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Doel van het gebruik van de ASL in het eerste deel van dit onderzoek is om de 
houding van jongeren op het voortgezet speciaal onderwijs ten opzichte van sociale 
grenzen te meten. Dit sluit aan bij het eerste algemene doel van de ASL, namelijk 
het gebruik bij het signaleren van problemen.  

De ASL is gebaseerd op negen sociale limieten, die tot stand zijn gekomen na een 
uitgebreide literatuurstudie (Boersma, 2004) van geldende normen in verschillende 
culturen. De ASL pretendeert dan ook cultuuronafhankelijk te zijn. De volgende 
negen sociale limieten vormen de uitgangspunten van de vragenlijst: 

1 er mag tegen personen geen fysiek geweld worden gebruikt, 

2 er mag tegen personen geen niet-fysiek geweld worden gebruikt, 

3 er mag geen geweld tegen objecten worden gebruikt, 

4 er mag geen financieel of vermogensdelict plaatsvinden, 

5 er mag geen fraude met documenten worden gepleegd, 

6 afspraken en overeenkomsten dienen te worden nagekomen en er mogen geen 
veiligheids/verkeers overtredingen worden begaan, 

7 er dient te worden gezorgd voor milieu en natuurbehoud, 

8 aan mensen, die in acute nood verkeren dient bijstand te worden verleend, en 

9 omgangsvormen moeten worden gevolgd. 

 

Op basis van deze negen sociale limieten zijn 28 situatiebeschrijvingen gemaakt 
met in elk van deze situatiebeschrijvingen één van de negen sociale limieten 
verdisconteerd. Na elke situatiebeschrijving worden steeds drie dezelfde vragen 
gesteld, namelijk:  

 

1. Wat zou men allemaal kunnen doen in zo’n situatie? 

Hier wordt gemeten welke reacties de jongere allemaal kent over het omgaan met 
een situatie waarin een sociale grens verdisconteerd is. Het totaal van dit aantal 
reacties wordt de “gekende reacties” genoemd. Er kunnen vier reactietypen worden 
onderscheiden: 

A. aanpassen aan de sociale limiet, 

B. overschrijden van de sociale limiet, 

C. onderhandelen over de sociale limiet, om zo de sociale limiet te veranderen of 
de ander over te halen, en  

D. terugtrekken uit de sociale situatie. 
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2. Wat zou jij doen in zo’n situatie? 

Hiermee wordt gemeten welke van de vier reactietypen de jongere zou prefereren; 
dit zijn de gewilde reacties.  

 

3. Waarom zou jij dat doen? 

Met deze vraag wordt gemeten welke motivaties de jongere voor zijn keuze heeft. 
Er kunnen twee typen motivaties worden onderscheiden: 

a. ik-gericht en hier-en-nu gericht, 

b. ander-gericht en toekomst/consequenties-gericht.  

 

De antwoorden op de drie genoemde vragen van de ASL kunnen worden 
onderverdeeld in twaalf schalen. Voor de antwoorden op de eerste vraag (Wat zou 
men allemaal kunnen doen in zo’n situatie) zijn er vier schalen voor de gekende 
reacties (de Gekende reactie Aanpassen, de Gekende reactie Overschrijden, de 
Gekende reactie Onderhandelen en de Gekende reactie Terugtrekken) en een 
(som)schaal Totaal gekende reacties. Voor de antwoorden op de tweede vraag 
(Wat zou jij doen?) zijn er eveneens vier schalen voor de gewilde reacties (de 
Gewilde reactie Aanpassen, de Gewilde reactie Overschrijden, de Gewilde reactie 
Onderhandelen en de Gewilde reactie Terugtrekken). Voor de laatste vraag 
(Waarom zou jij dat doen?) zijn er twee schalen voor de motivaties (Ik & hier-en-
nu motivatie en Ander & toekomst motivatie) en een (som)schaal voor het Totaal 
aantal motivaties. 

 

De ASL is gestandaardiseerd voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs 
(Boersma, 2004), waarbij de normgroep bestond uit een landelijke steekproef van 
1095 Nederlandse leerlingen. Het scoringsprogramma van de ASL (Rink, 
Boersma, Lutje Spelberg & Vos, 2001) zet de ruwe scores van een individuele 
leerling om in standaardscores met bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen van 
90%. De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN), (Evers, Van 
Vliet-Mulder & Groot, 2004) van het Nederlands Instituut voor Psychologen 
beoordeelde de ASL als goed op de volgende testbeoordelingscriteria: de kwaliteit 
van het testmateriaal en de handleiding, de normering en betrouwbaarheid. De 
begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit werden als onvoldoende beoordeeld, omdat 
daar nog geen of te weinig onderzoek naar gedaan was. De interne consistentie van 
de ASL-schalen werd door Boersma (2004, p. 78) uitgedrukt in lamba-2 
coëfficiënten. Cohen (1988) stelt dat deze voldoende hoog zijn, wanneer ze 
tenminste 0.60 zijn. Dit is het geval voor de vier gekende reacties, het Totaal aantal 
gekende reacties, de Gewilde reactie Aanpassen, de Gewilde reactie Overschrijden, 
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Ik & hier-en-nu motivatie en het Totaal aantal motivaties. De lamba-2 
coëfficiënten zijn laag voor de Gewilde reactie Onderhandelen, de Gewilde reactie 
Terugtrekken en de Ander & toekomst motivatie. 

 

4.6   De sociometrische s tatusl i jst  

Met de nominatie-methode gebaseerd op de methode van Newcomb en Bukowski 
(1983), kan de sociometrische status van individuen binnen groepen worden 
bepaald. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van deze methode om sociometrische 
status van de jongeren vast te stellen. Er is voor deze methode gekozen omdat het 
een gangbare methode van onderzoek betreft, waarbij sociometrische status 
gemakkelijk en snel kan worden bepaald.  

 

In dit onderzoek is een “omgangsvragenlijst” (zie bijlage I) gebruikt waarmee de 
sociometrische status is onderzocht van leerlingen binnen de mentorgroepen van de 
Th. Hart de Ruyterschool. De gegevens die de leerlingen invulden zijn gebruikt om 
te onderzoeken of de sociometrische status van de leerlingen samenhangt met hun 
houding ten opzichte van sociale grenzen. In de omgangsvragenlijst worden aan de 
leerling twee vragen gesteld: 

1 Met wie uit je (mentor)groep ga je het liefst om? 

2 Met wie uit je (mentor)groep ga je het minst graag om? 

Per vraag kan de leerling drie andere leerlingen uit zijn groep “nomineren”. Uit 
deze nominaties wordt de leerling ingedeeld in verschillende sociometrische 
statusgroepen. Akkermans, Maassen en Van der Linden (1990) onderscheiden op 
grond van de nominatiemethode leerlingen die: 

1 overwegend positieve beoordelingen ontvangen: de populaire status, 

2 overwegend negatieve beoordelingen ontvangen: de verworpen status, 

3 weinig beoordelingen ontvangen, noch positieve noch negatieve: de 
genegeerde status, 

4 veel en uiteenlopende beoordelingen ontvangen: de controversiële status, en 

5 hier tussenin zitten, niet duidelijk in één van deze categorieën vallen: de 
gemiddelde status.  
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4.7   Dataverzameling en dataverwerking 

In §4.2 tot en met §4.6 zijn de instrumenten beschreven die gebruikt zijn om een 
exploratieve analyse te kunnen doen van de populatie van de Th. Hart de 
Ruyterschool. In deze paragraaf zal beschreven worden hoe de vragenlijsten zijn 
afgenomen en hoe de verkregen gegevens vervolgens zijn verwerkt. 

 

4.7.1   Dossieranalyse 
De dossiers van de leerlingen waren op de Th. Hart de Ruyterschool aanwezig en 
zijn gecodeerd en ingevoerd door de onderzoekster. In totaal zijn de dossiers van 
175 leerlingen geanalyseerd. 

 

4.7.2   CBCL en TRF 
De CBCL en TRF waren in de dossiers van de leerlingen aanwezig. Wanneer een 
leerling aangemeld wordt voor één van de RENN4-scholen, vullen de ouders de 
CBCL en leerkracht van de verwijzende school de TRF in. Deze vragenlijsten 
worden onder andere gebruikt bij de indicatiestelling van de betreffende leerling. 
De CBCL en TRF zijn ingevoerd door de onderzoekster. Niet van elke leerling was 
een CBCL en/of TRF aanwezig in het dossier. Van 135 leerlingen was een CBCL 
aanwezig, van 128 leerlingen een TRF. 

 

4.7.3   VOVO 
Via de Th. Hart de Ruyterschool is een brief met folder gestuurd naar alle ouders, 
met het verzoek mee te werken aan het onderzoek door het invullen van de VOVO. 
Geïnstrueerde studenten van de Rijksuniversiteit Groningen hebben telefonisch een 
afspraak gemaakt met de ouders die wilden meewerken. Er is steeds geprobeerd 
om beide ouders de VOVO in te laten vullen. Vervolgens zijn de ouders bezocht en 
hebben zij onafhankelijk van elkaar de VOVO ingevuld. Eventuele vragen die 
ouders hadden zijn door de studenten beantwoord. Alle antwoorden die de ouders 
ingevuld hebben op de VOVO zijn ingevoerd, waarna de schaalscores berekend 
zijn. In totaal hebben 169 ouders de VOVO ingevuld. 

 

4.7.4   ASL 
Voordat de afname van de ASL begon, zijn de leerkrachten van de Th. Hart de 
Ruyterschool op de hoogte gebracht van het onderzoek door middel van een 
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presentatie. Hierna werden afspraken met de mentoren gemaakt voor een klassikale 
afname van de ASL. Alle ingeschreven leerlingen (N=96) van de Th. Hart de 
Ruyterschool zijn benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Aan de mentor 
werd gevraagd of de testleider in de groep mocht komen, zodat de leerlingen de 
ASL konden invullen. Tien van de elf groepen waren bereid om mee te werken, de 
elfde groep (n=10) wilde niet meewerken omdat dit teveel tijd zou kosten. Verder 
vielen er leerlingen uit, door bijvoorbeeld stage, veelvuldig spijbelen, afwezigheid 
door psychose of omdat ze niet wilden meewerken. De testleider kwam voor de 
afname in de groep, waarbij uitleg gegeven werd over de ASL en anonimiteit van 
antwoorden gegarandeerd werd. De mentor was in de meeste gevallen bij de 
afname aanwezig. Na overleg met de mentoren en een afname in één van de 
groepen bleek dat de ASL te lang was voor deze leerlingen. Besloten is toen om de 
ASL in twee delen af te nemen, waarbij steeds een week tussen de eerste en de 
tweede afname zat. Uiteindelijk is bij 74 leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool de ASL afgenomen. In navolging van Boersma (2004) zijn de 
vragenlijsten van leerlingen, die bij meer dan drie situaties de vragen niet 
beantwoord hadden, uit het bestand gehaald (n=3). De kwalitatieve antwoorden die 
de leerlingen gegeven hebben op de drie vragen van de ASL zijn door de 
onderzoekster gecodeerd met behulp van het codeboek van de ASL. Daarna zijn de 
scores ingevoerd en zijn de standaardscores berekend op basis van de gegevens van 
de referentiegroep van de ASL (Boersma, 2004). 

 

4.7.5   Sociometrische status vragenlijst 
De sociometrische vragenlijst is door de leerlingen ingevuld na afloop van het 
invullen van de ASL. Van de 74 leerlingen die de ASL hadden ingevuld, hebben 
45 leerlingen uiteindelijk de omgangsvragenlijst ingevuld. Hiervan vielen nog 9 
leerlingen af die de lijst niet bruikbaar invulden. Uiteindelijk bleven 36 
vragenlijsten over. De gegevens die via de nominatiemethode zijn gebruikt, zijn 
door een studente omgezet in “rating scales”. Na deze omzetting zijn de data door 
de studente ingevoerd in het programma SSrat 2.1 (Maassen & Landsheer, 1996), 
waarmee de sociometrische status van de individuele leerlingen binnen hun 
mentorgroep berekend kan worden.  
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Hoofdstuk 5 
Resultaten 

 

5.1   Inleiding 

Doel van dit eerste deel van het onderzoek is een uitgebreide beschrijving te geven 
van de onderzoeksgroep. Gegevens van de leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool zijn hiervoor geanalyseerd, waartoe bij verschillende informanten 
gegevens werden verzameld. De instrumenten die hiervoor werden gebruikt, zijn 
beschreven in hoofdstuk 4. In het komende hoofdstuk worden de resultaten 
beschreven van het exploratieve onderzoek wat met deze instrumenten verricht 
werd. Paragraaf 5.2 beschrijft de resultaten van de dossieranalyse, §5.3 beschrijft 
het probleemgedrag van de leerlingen zoals gemeten met de CBCL en TRF. 
Vervolgens worden in §5.4 de uitgevoerde opvoedingstaken van de ouders 
beschreven en in §5.5 de houding van de leerlingen ten opzichte van sociale 
grenzen. De samenhang tussen houding ten opzichte van sociale grenzen en 
gepercipieerd probleemgedrag wordt beschreven in §5.6. In §5.7 wordt de 
sociometrische status van de leerlingen beschreven. Tot slot worden de resultaten 
in §5.8 samengevat en worden conclusies getrokken.  

 

5.2   Dossieranalyse 

De Th. Hart de Ruyterschool is, zoals gezegd in §3.7, een cluster 4 school, voor 
leerlingen met psychiatrische en/of ernstige gedragsproblemen. De schoolpopulatie 
is onderzocht door middel van dossieronderzoek. Hiervoor zijn 175 dossiers van 
leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool bestudeerd. Dit waren zowel dossiers 
van leerlingen die in mei 2003 nog op school zaten, als dossiers van leerlingen die 
inmiddels de school verlaten hadden.  

 

Van deze leerlingen is 82% jongen en 18% meisje. Gemiddeld komen de 
leerlingen met een leeftijd van 13.8 jaar (SD=17.2) op school. Bijna een derde 
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(31%) van de leerlingen heeft weleens een klas gedoubleerd. De meerderheid 
heeft, voordat ze op de Th. Hart de Ruyterschool kwam, meer dan één andere 
school bezocht. Slechts 13 % van de leerlingen bezocht vóór de Th. Hart de 
Ruyterschool één andere school, 44% heeft twee andere scholen bezocht, 30% drie 
andere scholen en 13% vier of meer andere scholen. Wanneer geanalyseerd wordt 
vanuit welk type onderwijs de leerlingen komen, blijkt dat ongeveer de helft (53%) 
van de leerlingen afkomstig is vanuit het regulier onderwijs, waarvan 19% vanuit 
het basisonderwijs en 34% vanuit het voortgezet onderwijs. Wat betreft de 
leerlingen afkomstig uit het (voortgezet) speciaal onderwijs, komt 21% vanuit het 
speciaal onderwijs, 23 % vanuit het voortgezet speciaal onderwijs. Een klein aantal 
(3%) komt vanuit andere voorzieningen, zoals Time Out. Bij 13% van de 
leerlingen was of is er sprake van (veel) schoolverzuim. 

 

Er is bij 94 leerlingen tenminste één keer een intelligentietest afgenomen, waarover 
gerapporteerd wordt in het dossier. Het gemiddelde van het totale IQ op deze test is 
96 (SD=13.3). De range van het totale IQ loopt van 71 tot 135. Uit de aanwezige 
gegevens blijkt dat op het performale gedeelte van de intelligentietest een 
gemiddelde van 96 (SD=15.6, range 59-152) wordt behaald en op het verbale 
gedeelte een gemiddelde van 95 (SD=12.8, range 71-126). 

 

Ruim een derde (36%) van de leerlingen heeft geen psychiatrische diagnose, bij 
4% is de diagnose onduidelijk of onbekend en bij 60% is wel een psychiatrische 
diagnose gesteld. Dit betreft de primaire diagnose gesteld door een psychiater of 
een geregistreerd GZ-psycholoog. In theorie zou dit moeten betekenen dat ruim de 
helft van de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool een psychiatrische 
diagnose heeft (60%), terwijl de overige leerlingen (40%) aantoonbaar ernstige 
gedragsproblemen heeft. Alleen dan kan immers deze 40% voldoen aan de criteria 
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zoals beschreven in 
hoofdstuk 3. Van de diagnoses komen ADHD en autisme spectrum stoornissen het 
meeste voor. Een kwart (25%) van het totaal aantal leerlingen heeft de diagnose 
ADHD, 26% een autisme spectrum stoornis, waarvan de meesten PDD-nos (24%). 
Andere diagnoses zijn minder vaak gesteld, zoals Gilles de la Tourette (2%) en 
angststoornis (1%).  

 

Een groot aantal (86%) van de leerlingen heeft met hulpverlening door instanties, 
anders dan de school, te maken of ooit te maken gehad. Over het algemeen betreft 
dit een vorm van ambulante begeleiding. De meeste leerlingen (77%) hebben of 
hadden contacten met de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), zoals Centrum 
Geestelijke Gezondheid en kinder- en jeugdpsychiatrie. In dit aantal van 77% zijn 
de eenmalige contacten voor het stellen van een diagnose ook meegerekend. 
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Verder krijgt of kreeg 9% van de jongeren hulpverlening van de 
Jeugdbescherming, 27% van de Jeugdhulpverlening (Bureaus Jeugdzorg), 6% van 
de GGD en tenslotte 2% van de Sociaal Pedagogische Dienst. Eén derde (31%) van 
de leerlingen wordt of werd door meerdere hulpverleningsinstanties begeleid. 

 

Wat betreft de gezinssamenstelling en de etnisch-culturele achtergrond van de 
leerlingen kan het volgende gezegd worden. De meeste leerlingen (86%) hebben 
een Nederlandse achtergrond, de resterende 14% heeft een andere etnisch-culturele 
achtergrond. De helft (50%) van de gezinnen bestaat uit twee biologische ouders 
en kinderen. Bijna één derde (28%) van de gezinnen is een één-ouder gezin en bij 
15% staan een biologische en een niet-biologische ouder aan het hoofd van het 
gezin. De overige gezinnen hebben twee niet-biologische ouders (5%), danwel 
geen ouders (2%). In deze laatste gevallen woont de leerling zelfstandig. Bij 14% 
is de leerling enig kind, maar in de meeste gezinnen zijn er twee (39%) of drie 
(33%) kinderen aanwezig. Bij 9% zijn er vier kinderen in het gezin en bij de 
overige 5% vijf of meer kinderen. Bijna de helft van de vaders (46%) heeft een 
lage opleiding, 29% een middelbare opleiding en 25% een hoge opleiding genoten. 
Van de moeders is eveneens de helft (50%) laag opgeleid, 29% is middelbaar 
opgeleid en 21% is hoog opgeleid. 

 

In tabel 5-1 zijn de belangrijkste percentages van de dossieranalyse nogmaals 
weergegeven. 
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Tabel 5-1 Percentages geslacht, diagnose, hulpverlening en gezinssamenstelling (N=175) 

Variabele  Percentage 

Geslacht jongen 82 

 meisje 18 

   

Diagnose Autisme spectrum stoornis 26 

 ADHD 25 

 geen 36 

 onduidelijk 4 

 overige diagnoses 9 

   

Hulpverlening Geestelijke Gezondheidszorg 77 

 Jeugdhulpverlening 27 

 Jeugdbescherming 9 

 GGD 6 

 Sociaal Pedagogische Dienst 2 

   

Gezinssamenstelling 2 biologische ouders 50 

 1 biologische ouder 28 

 1 biologisch & 1 niet-biologisch 15 

 2 niet-biologische ouders 5 

 Geen ouders 2 

 

5.3   Probleemgedrag zoals  gemeten met de CBCL en TRF 

De ernst van probleemgedrag van een leerling kan worden geïnventariseerd met de 
CBCL en de TRF. De scores op de verschillende subschalen kunnen volgens 
normen ingedeeld worden in niet-klinische, grens-klinische of klinische scores 
(Verhulst, 1996, 1997). Grens-klinische en klinische scores geven aan dat het 
gedrag van het kind als problematisch beschouwd wordt door de beoordelaar. 
Scores op de acht smalle bandsyndromen zijn als volgt ingedeeld: normaal gebied 
T<67, grens-klinisch gebied 67≤T≤70 en klinisch gebied T>70. Voor de beide 
brede bandsyndromen en de totale probleemschaal geldt: normaal gebied T<60, 
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grens-klinisch gebied 60≤T≤63 en klinisch gebied T>63. In tabel 5-2 worden 
achtereenvolgens de smalle bandsyndromen (subschalen), brede bandsyndromen 
en totale probleemschaal, de groepsgemiddelden en standaarddeviaties van de T-
waarden voor zowel de CBCL (ingevuld door de ouder) als de TRF (ingevuld door 
de leerkracht van de verwijzende school) weergegeven. In tabel 5-2 zijn de 
waarden die in het grens-klinisch gebied vallen aangegeven met een enkele 
asterisk, de waarden die in het klinisch gebied vallen met een dubbele asterisk. 

 

Tabel 5-2 T-scores op CBCL en TRF 

Schaal MCBCL (SD) (N=135) MTRF (SD) (N=128) 

Terugtrekken 64.1 (9.8) 63.8 (11.0) 

Lichamelijke klachten 59.7 (9.6) 60.0 (10.0) 

Angstig/depressief 66.3 (11.4) 65.1 (9.1) 

Sociale problemen 69.6 (13.0)* 68.5 (9.9)* 

Denkproblemen 64.1(10.9) 66.6 (10.3) 

Aandachtsproblemen 68.6 (10.4)* 68.1 (8.8)* 

Delinquent gedrag 65.6 (9.6) 68.7 (10.4)* 

Agressief gedrag 68.9 (10.5)* 68.9 (10.3)* 

   

Internaliseren 63.1 (14.3)** 65.5 (10.5)** 

Externaliseren 66.7 (12.7)** 69.0 (10.8)** 

   

Totale probleemscore 70.5 (9.1)** 72.4 (7.8)** 

*=grens-klinisch gebied, **=klinisch gebied 

 

Zoals uit tabel 5-2 valt op te maken, liggen de gemiddelde T-scores op Totale 
problemen, Internaliserende problemen en Externaliserende problemen van zowel 
de CBCL als TRF in de klinische range. Wat betreft de gemiddelden op de smalle 
bandsyndromen, liggen bij de CBCL de gemiddelde T-scores op Sociale 
problemen, Aandachtsproblemen en Agressief gedrag in het grens-klinisch gebied. 
De gemiddelden op de TRF van deze drie smalle bandsyndromen (Sociale 
problemen, Aandachtsproblemen en Agressief gedrag) liggen eveneens in de 
grens-klinische range. Daarbij ligt het gemiddelde op het smalle bandsyndroom 
Delinquent gedrag van de TRF eveneens in het grens-klinisch gebied. 
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De gemiddelde T-scores van de acht smalle bandsyndromen zijn grafisch 
weergegeven in grafiek 5-1, waarin een profiel van de leerlingen is te zien op de 
CBCL en de TRF. De twee horizontale lijnen in de grafiek geven respectievelijk 
het grens-klinisch (67≤T≤70) en het klinisch gebied (T>70) weer. 
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Grafiek 5-1 Profiel T-scores 8 smalle bandsyndromen CBCL en TRF 

 

Uit grafiek 5-1 blijkt dat ouders gemiddeld hogere scores dan leerkrachten geven 
op de smalle bandsyndromen Terugtrekken, Angstig/depressief, Sociale problemen 
en Aandachtsproblemen. Leerkrachten geven gemiddeld hogere scores op de 
smalle bandsyndromen Lichamelijke klachten, Denkproblemen en Delinquent 
gedrag. Op Agressief gedrag geven ouders en leerkrachten gemiddeld dezelfde 
score. De beide curves lopen ongeveer gelijk aan elkaar, met uitzondering van de 
scores op de schaal Delinquent gedrag. Eenzelfde grafiek is gemaakt voor de twee 
brede bandsyndromen en de totale probleemschaal (grafiek 5-2). De gemiddelde T-
scores van deze schalen worden grafisch weergegeven in de grafiek. De twee 
horizontale lijnen geven respectievelijk het grens-klinisch (60≤T≤63) en het 
klinisch gebied (T>63) weer. 
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Grafiek 5-2 Profiel T-scores brede bandsyndromen & totale probleemschaal CBCL en TRF 

 

Uit grafiek 5-2 blijkt dat leerkrachten gemiddeld hogere scores op de twee brede 
bandsyndromen en totale probleemschaal geven dan ouders, maar dat beide curves 
parallel aan elkaar lopen. Om de gegevens van de CBCL en de TRF uit grafiek 5-1 
en grafiek 5-2 met elkaar te kunnen vergelijken zijn twee multivariate variantie-
analyses herhaalde metingen gedaan, met de scores van de ouder en van de 
leerkracht op de schalen als gepaarde waarnemingen (Tabachnick & Fidell, 2001). 
Van 121 leerlingen waren zowel de CBCL als TRF ingevuld, de ruwe scores van 
deze leerlingen zijn voor de analyses gebruikt. Bij de eerste multivariate analyse 
waren de CBCL en de TRF gepaard voor de internaliserende en externaliserende 
schalen, bij de tweede multivariate analyse waren de CBCL en de TRF gepaard 
voor de acht smalle bandsyndromen.  

 

Het type informant (ouder of leerkracht van de verwijzende school) bleek een 
statistisch significant hoofdeffect te hebben op de scores van Internaliseren en 
Externaliseren, F(2, 119)=4.75, p=.01, η2=.07. Cohen (1988) definieert 
effectgroottes als klein bij 1%, als matig bij 6% en als groot wanneer ze groter zijn 
dan 13%. Het gevonden effect van 7% is volgens de criteria van Cohen matig van 
grootte. Van de twee schalen droeg alleen de schaal Externaliseren statistisch 
significant bij aan het hoofdeffect F(1, 120)=9.45, p<.003, η2=.07. De 
gekwadrateerde eta is volgens de criteria van Cohen matig van omvang. De 
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gemiddelde scores van de leerkrachten waren bij beide schalen hoger dan die van 
de ouders.  

 

Met de tweede multivariate analyse is onderzocht of leerkrachten en ouders 
verschilden in de gemiddelden van ruwe scores op de acht smalle bandsyndromen. 
Het type informant (ouder of leerkracht) bleek een statistisch significant 
hoofdeffect te hebben op de scores van de acht smalle bandsyndromen, F(8, 
113)=35.37, p<0.0005, η2=.72. Het effect is volgens de criteria van Cohen (1988) 
groot van omvang.  

 

Door het gebruik van univariate toetsen is geanalyseerd welke smalle 
bandsyndromen bijdragen aan het gevonden statistisch significante hoofdeffect van 
type informant. De gemiddelden en standaarddeviaties van zowel de CBCL als de 
TRF, F-waarden, p-waarden en verklaarde varianties worden weergegeven in tabel 
5-3. 

 

Tabel 5-3 Anova smalle bandsyndromen CBCL en TRF (N=121) 

Smalle bandsyndromen MCBCL (SD) MTRF (SD) Fa p η2  b 

Terugtrekken 5.6 (3.6) 6.8 (5.8) 4.10 .045 .033 

Lichamelijke klachten 2.5 (2.9) 2.3 (5.0) .17 .683 .001 

Angstig/depressief 8.9 (6.2) 10.3 (6.2) 4.29 .040 .035 

Sociale problemen 5.9 (4.1) 8.6 (5.3) 44.48 <.0005 .270 

Denkproblemen 2.3 (2.8) 3.1 (2.7) 3.16 .078 .026 

Aandachtsproblemen 9.7 (4.5) 20.1 (6.8) 227.54 <.0005 .665 

Delinquent gedrag 5.6 (4.2) 5.2 (3.6) 1.07 .304 .009 

Agressief gedrag 17.0 (8.0) 23.3 (12.3) 28.56 <.0005 .192 

a df (8, 69) 

b groot: η2 > 13% , matig: η2 = 6% , klein: η2 = 1% (Cohen, 1988)  

 

Uit tabel 5-3 blijkt dat van de acht schalen de schalen Terugtrekken, 
Angstig/depressief, Sociale problemen, Aandachtsproblemen en Agressie 
statistisch significant bijdragen aan het gevonden hoofdeffect. De effectgroottes 
zijn voor de smalle bandsyndromen Sociale problemen, Aandachtsproblemen en 
Agressief gedrag groot. Op alle smalle bandsyndromen waren de scores van de 
leerkracht gemiddeld hoger dan van de ouder, met uitzondering van Lichamelijke 
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klachten en Delinquent gedrag waar de ouder gemiddeld hogere scores gaf dan de 
leerkracht. 

 

Om te analyseren of ouders en leerkracht verschillen op de Totale probleemschaal 
is een gepaarde t-toets op de ruwe scores toegepast. Ook hier bleken gemiddelden 
van de ruwe scores van ouders en leerkracht van elkaar te verschillen (p<.0005), 
leerkracht scoorde gemiddeld hoger (M=76.5, SD=22.9) dan ouders (M=61.2, 
SD=27.4). 

 

In §5.2 werd beschreven dat 60% van de leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool een psychiatrische diagnose heeft, terwijl de overige 40% van de 
leerlingen geen psychiatrische diagnose heeft. Om te kunnen voldoen aan de 
criteria voor cluster 4 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
zou deze 40% aantoonbaar ernstige gedragsproblemen moeten hebben. Om dit te 
analyseren is de groep leerlingen zonder diagnose onderzocht op hun scores op de 
CBCL en de TRF. Per subschaal is geanalyseerd hoeveel procent van de leerlingen 
in het klinisch dan wel grens-klinisch gebied van de CBCL en de TRF valt. 

 

Tabel 5-4 Percentages klinisch (k) en grens-klinisch (gk) gebied van leerlingen zonder diagnose 

Schaal CBCL % k en gk (n=55) TRF % k en gk (n=55) 

Terugtrekken 34.6 32.7 

Lichamelijke klachten 20.0 29.1 

Angstig/depressief 43.6 40.0 

Sociale problemen 51.0 43.6 

Denkproblemen 40.0 52.7 

Aandachtsproblemen 52.7 61.9 

Delinquent gedrag 45.4 49.1 

Agressief gedrag 50.9 58.2 

   

Internaliseren 60.0 72.7 

Externaliseren 81.8 88.9 

   

Totale probleemscore 83.6 96.4 
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Zoals uit tabel 5-4 valt op te maken, vallen bijna alle leerlingen op de Totale 
probleemscore in het klinisch dan wel grens-klinisch gebied (83.6%, 
respectievelijk 96.4%). Ook op het brede bandsyndroom Externaliseren vallen de 
meeste leerlingen in het (grens-)klinisch gebied. Op het brede bandsyndroom 
Internaliseren valt meer dan de helft van de leerlingen in het klinisch of grens-
klinisch gebied. Op de acht smalle bandsyndromen zijn de percentages leerlingen 
in het klinisch of grens-klinisch gebied lager. De groep leerlingen zonder diagnose 
lijkt hiermee voor het overgrote deel te vallen in het klinisch of grens-klinisch 
gebied van de CBCL en de TRF. Bij hen wordt probleemgedrag gesignaleerd door 
ouders en/of leerkrachten. Ze voldoen hiermee aan het criterium van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 

5.4   VOVO 

De data van de VOVO, ingevuld door de groep ouders van leerlingen van de Th. 
Hart de Ruyterschool, zijn vergeleken met een groep ouders van leerlingen in het 
regulier onderwijs. Deze laatste groep betrof 391 ouders uit de onderzoeksgroep 
van Van der Mooren (2006). De verschillen tussen beide groepen op de 
uitgevoerde opvoedingstaken van de VOVO zijn geanalyseerd door middel van een 
multivariate analyse (MANOVA). De totaalscores van de tien opvoedingstaken 
fungeerden als afhankelijke variabelen, de twee groepen als onafhankelijke 
variabele.  

 

De groep (regulier of speciaal onderwijs) bleek een statistisch significant 
hoofdeffect te hebben op de tien opvoedingstaken, F(10, 549)=24.89, p<.0005, 
η2=.31. Volgens de criteria van Cohen (1988) is deze effectgrootte groot van 
omvang. Door middel van univariate toetsen is vervolgens geanalyseerd welke 
opvoedingstaken een bijdrage leveren aan het gevonden statistisch significante 
hoofdeffect. De groepsgemiddelden en standaarddeviaties voor de twee groepen, 
F-waarden, p-waarden en gekwadrateerde eta worden per opvoedingstaak 
weergegeven in tabel 5-5. 
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Tabel 5-5 Anova speciaal onderwijs (N=169) en regulier onderwijs (N=391) op opvoedingstaken 

Opvoedingstaken Mspeciaal (SD) Mregulier (SD) F p η2  * 

Communicatie 41.55  (5.38) 40.10  (5.09) 9.18 .003 .016 

Gezondheid 68.59  (9.99) 67.24  (8.57) 2.63 .105 .005 

Structuur 28.54  (5.16) 26.86  (4.21) 16.21 <.0005 .028 

Materiële middelen 28.08  (4.82) 26.97  (3.91) 8.28 .004 .015 

Woonsituatie 20.46  (3.64) 20.43  (3.11) .01 .930 .000 

Gezinsrelaties 36.54  (5.10) 34.08  (5.08) 27.61 <.0005 .047 

Sociaal netwerk 48.57  (7.65) 48.08  (6.64) .59 .444 .001 

Acceptatie 69.41  (8.42) 66.70  (7.93) 13.16 <.0005 .023 

Grenzen stellen 105.81  (14.12) 95.88  (13.19) 64.00 <.0005 .103 

Controle 41.55  (5.73) 36.68  (4.69) 111.03 <.0005 .166 

*groot: η2 > 13% , matig: η2 = 6% , klein: η2 = 1% (Cohen, 1988) 

Zoals blijkt uit tabel 5-5, scoren ouders van leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool gemiddeld hoger op alle tien opvoedingstaken dan de ouders van de 
referentiegroep uit het regulier onderwijs. Zeven van de tien opvoedingstaken 
droegen statistisch significant (p<.005) bij aan het gevonden hoofdeffect, namelijk: 
Communicatie, Structuur, Materiële middelen, Gezinsrelaties, Acceptatie, Grenzen 
stellen en Controle. Van deze opvoedingstaken was de gevonden effectgrootte voor 
Communicatie, Structuur, Materiële middelen, Gezinsrelaties en Acceptatie klein, 
voor Grenzen stellen matig en voor Controle groot van omvang. 

 

Vervolgens is de groep ouders van leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool 
nader geanalyseerd. Er is onderzocht of er verschillen waren tussen vaders en 
moeders op de tien opvoedingstaken, hiervoor zijn de gemiddelde totaalscores van 
de subschalen van de VOVO gebruikt. Er is een MANOVA gedaan (N=169) met 
geslacht van de ouder als onafhankelijke variabele en de tien opvoedingstaken als 
afhankelijke variabelen. Geslacht van de ouder bleek een statistisch significant 
hoofdeffect te hebben F(10, 158) = 3.19, p=.001, η2=.11, de effectgrootte is 
volgens de criteria van Cohen (1988) matig van omvang. Na de MANOVA is met 
behulp van univariate analyses onderzocht welke opvoedingstaken bijdragen aan 
dit effect. De resultaten van deze ANOVA’s worden weergegeven in tabel 5-6. 
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Tabel 5-6 Anova moeders en vaders (N=169) 

Opvoedingstaken Mmoeder (SD) Mvader (SD) F p η2* 

Communicatie 43.1  (5.0) 39.5  (5.2) 20.56 <.0005 .110 

Gezondheid 70.2  (9.1) 66.1  (10.8) 6.99 .009 .040 

Structuur 29.2  (5.2) 27.6  (4.9) 3.87 .051 .023 

Materiële middelen 28.8  (4.6) 27.0  (5.1) 5.82 .017 .034 

Woonsituatie 20.8  (3.7) 19.9  (3.5) 2.83 .094 .017 

Gezinsrelaties 37.2  (5.2) 35.4  (4.9) 5.48 .020 .032 

Sociaal netwerk 49.1  (7.3) 47.9  (8.1) .94 .332 .006 

Acceptatie 70.7  (8.0) 67.4  (8.7) 6.71 .010 .039 

Grenzen stellen 106.9  (13.7) 104.2  (14.7) 1.48 .224 .009 

Controle 42.4  (5.4) 37.9  (5.9) 25.57 <.0005 .133 

* groot: η2 > 13% , matig: η2 = 6% , klein: η2 = 1% (Cohen, 1988) 

 

Uit tabel 5-6 kan geconcludeerd worden dat moeders gemiddeld hoger scoren op 
de uitgevoerde opvoedingstaken dan vaders, dit geldt voor alle tien de taken. Het 
verschil tussen vaders en moeders is statistisch significant (p<.05) voor zes van de 
tien taken, namelijk: Communicatie, Gezondheid, Materiële middelen, 
Gezinsrelaties, Acceptatie en Controle. Wanneer naar de effectgroottes wordt 
gekeken is het verschil groot bij de opvoedingstaak Controle. Bij Communicatie is 
de effectgrootte matig, de overige opvoedingstaken hebben een kleine 
effectgrootte. 

 

Huyghen, Strijker en Zandberg (2006) deden nader onderzoek naar de profielen 
van vaders en moeders van leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool. Zij 
analyseerden correlaties tussen de gemiddelde opvoedingstaken zoals uitgevoerd 
door vaders en moeders. Op vijf van de tien opvoedingstaken (Gezondheid, 
Materiële middelen, Woonsituatie, Sociaal netwerk en Grenzen stellen) werd een 
matige positieve correlatie gevonden. De profielen van vaders en moeders lijken 
parallel te lopen, vaders en moeders geven aan op dezelfde opvoedingstaken 
gemiddeld de meeste nadruk te leggen.  
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5.5   ASL 

De houding ten opzichte van sociale grenzen van leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool, zoals geïnventariseerd door middel van de ASL, is afgezet tegen de 
normgroep. Ten eerste zijn de standaardscores van de groep leerlingen van de Th. 
Hart de Ruyterschool berekend. Hiervan worden de gemiddelden grafisch 
weergegeven in grafiek 5-3 tot en met 5-5. In de grafieken is een horizontale lijn 
getrokken bij de gemiddelde standaardscore (10) van de normgroep.  
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Grafiek 5-5 Motivaties 

 

In grafiek 5-3 is te zien dat leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool gemiddeld 
minder reacties kennen dan de leerlingen uit de normgroep op alle vier reactietypen 
en ook op het totaal aantal reacties. Grafiek 5-4 toont dat de leerlingen uit de 
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onderzoeksgroep gemiddeld ongeveer evenveel kiezen voor de reactietypen 
Aanpassen en Terugtrekken, gemiddeld meer voor Overschrijden en gemiddeld 
minder voor Onderhandelen dan de leerlingen uit de normgroep. Wat betreft de 
motivaties (grafiek 5-5) zijn de standaardscores van de leerlingen van de Th. Hart 
de Ruyterschool gemiddeld ongeveer gelijk voor Ik & hier-en-nu motivaties en 
gemiddeld minder voor Ander & toekomst motivaties en totaal aantal motivaties 
dan de gemiddelde standaardscore van de normgroep. 

 

Door middel van een t-toets voor het gemiddelde (Van den Ende & Verhoef, 1973) 
is geanalyseerd of de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool statistisch 
significant afwijken van de leerlingen van de normgroep op hun houding ten 
opzichte van sociale grenzen. Voor deze analyses zijn de ruwe scores van de 
leerlingen geanalyseerd. In tabel 5-7 worden de onderzoeksresultaten van deze 
analyses gepresenteerd. In de eerste kolom staan de verschillende schalen van de 
ASL, in de tweede kolom zijn de gemiddelde scores en standaarddeviaties van de 
ruwe scores voor de groep leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool te lezen, 
vervolgens worden in de derde kolom de gemiddelde scores en standaarddeviaties 
van de referentiegroep en in de vierde kolom de p-waarde weergegeven. 

 

Tabel 5-7 De ASL (N=71) 

 MHdR (SD) MNorm (SD) p 

gekende Aanpassen  20.6 (5.2) 23.4 (4.0) < .0005 

gekende Overschrijden 20.9 (5.7) 24.7 (4.2) < .0005 

gekende Onderhandelen 3.6 (3.3) 5.7 (3.5) < .0005 

gekende Terugtrekken 7.4 (3.8) 9.5 (4.1) < .0005 

Totaal gekend 52.6 (12.7) 63.4 (11.7) < .0005 

    

gewilde Aanpassen 14.4 (4.6) 15.0 (4.0) 0.289 

gewilde Overschrijden 8.0 (5.2) 6.5 (4.2) 0.017 

gewilde Onderhandelen 1.9 (2.3) 2.7 (2.0) 0.005 

gewilde Terugtrekken 3.2 (2.3) 3.0 (1.8) 0.422 

    

Ik & hier-en-nu motivatie 22.2 (3.6) 22.8 (3.4) 0.192 

Ander & Toekomst motivatie 5.1 (3.1) 6.0 (2.9) 0.019 

Totaal motivaties 27.4 (2.5) 28.8 (4.3) <.0005 
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Uit tabel 5-7 blijkt dat de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool gemiddeld 
het meest de reacties Overschrijden en Aanpassen kennen, daarna komen 
respectievelijk de reacties Terugtrekken en Onderhandelen. Uit de t-toets voor het 
gemiddelde blijkt dat de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool gemiddeld 
minder gekende reacties geven dan de leerlingen in de referentiegroep. Dit is voor 
alle vier de reacties en ook voor het totaal aantal reacties (p<.0005) het geval. Dit 
wil zeggen dat de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool gemiddeld minder 
kennis hebben van wat je allemaal zou kunnen doen in een situatie waarin een 
sociale grens verdisconteerd is. 

 

Ten aanzien van de gewilde reacties kan uit tabel 5-7 geconcludeerd worden dat de 
leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool gemiddeld het meest kiezen voor 
Aanpassen, daarna Overschrijden, dan Terugtrekken en tot slot Onderhandelen. In 
vergelijking met de normgroep kiezen ze gemiddeld evenveel voor de reacties 
Aanpassen en Terugtrekken. Ze kiezen gemiddeld meer voor de reactie 
Overschrijden (p=.017) en gemiddeld minder voor de reactie Onderhandelen 
(p=0.005) in vergelijking met de normgroep. 

 

De leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool geven gemiddeld in de meeste 
gevallen een Ik & hier-en-nu motivatie en gemiddeld minder vaak een Ander & 
toekomst motivatie. Het gemiddeld aantal gegeven Ik & hier-en-nu motivaties van 
de leerlingen verschilt niet statistisch significant van die van de normgroep. Er is 
wel een statistisch significant verschil te vinden op de Ander & toekomst 
motivaties (p=0.019): de leerlingen binnen de onderzoeksgroep kennen minder van 
deze motivaties. Ook het totale aantal gegeven motivaties van de Th. Hart de 
Ruyterschool leerlingen is lager (p<.0005) in vergelijking met de normgroep.  

 

5.6   Samenhang tussen ASL en CBCL; ASL en TRF 

In navolging van Boersma (2003) zijn de correlaties berekend tussen de schalen 
van de ASL en de schalen van de CBCL. Tevens zijn de correlaties tussen de 
schalen van de ASL en de schalen van de TRF berekend. Als eerste zullen de 
samenhangen tussen de ASL en de CBCL besproken worden. Boersma onderzocht 
de correlaties van de ASL en de CBCL voor vaders en moeders apart. In 
voorliggend onderzoek is gekozen om de groep vaders en moeders samen te 
voegen omwille van de groepsgrootte. Boersma heeft in haar onderzoek gebruik 
gemaakt van de gemiddelde T-scores op de schalen van de CBCL, terwijl in dit 
onderzoek is gekozen om ruwe schaal-scores met elkaar te vergelijken, zodat meer 
informatie behouden blijft. 
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Van 58 leerlingen was zowel een ingevulde ASL als een ingevulde CBCL 
aanwezig. Tussen de schalen van beide vragenlijsten zijn Pearson correlaties 
berekend, waarmee de samenhang uitgedrukt wordt. De statistisch significante 
samenhangen zijn weergegeven in tabel 5-8, de overige correlaties zijn te vinden in 
bijlage II. In de tabel worden in de eerste kolom zowel de smalle bandsyndromen 
als de brede bandsyndromen en de totale probleemschaal van de CBCL 
weergegeven. In de bovenste rij worden de schalen van de ASL weergegeven 
waarbij een statistisch significante correlatie gevonden werd, in de overige rijen 
staan de betreffende correlaties. De correlaties met een p-waarde kleiner dan 0.05 
zijn in de tabel aangegeven met een enkele asterisk, de correlaties met een p-
waarde kleiner dan 0.01 met een dubbele asterisk. 

 

Tabel 5-8 Pearson correlaties tussen schalen ASL en schalen CBCL (N=58) 

 Gekende reacties Gewilde reacties Motivaties 

Subschaal Aan Ond Teru tot Aan Over Ond Iknu Anto 

Terugtrekken   .31*       

Lichamelijk          

Angstig/dep      -.26*  .30* -.27* 

Soc. probl. .38**    .54** -.51**  .28* -.33* 

Denkprobl.          

Aand.probl. .28* .29* .29* .30*  -.31* .27*   

Delinquentie     -.27*     

Agressief 

 

         

Internaliseren  .26* .29* .26*      

Externaliseren 

 

         

Totale prob          

* p<0.05 (2-zijdig), **p<0.01 (2-zijdig) 

 

Uit tabel 5-8 blijkt dat het smalle bandsyndroom Terugtrekken een positieve 
correlatie vertoont met de Gekende reactie Terugtrekken. De schaal 
Angstig/depressief correleert negatief met de Gewilde reactie Overschrijden en 
Ander-en-toekomst motivatie en positief met Ik & hier-en-nu motivatie. Sociale 
problemen correleert positief met de Gekende reactie Aanpassen, de Gewilde 
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reactie Aanpassen en Ik & hier-en-nu motivatie. Daarnaast correleert Sociale 
problemen negatief met de Gewilde reactie Overschrijden en met Ander-en-
toekomst motivatie. Aandachtsproblemen correleert positief met de Gekende 
reactie Aanpassen, de Gekende reactie Onderhandelen, de Gekende reactie 
Terugtrekken, het totaal aantal gekende reacties en de Gewilde reactie 
Onderhandelen. Daarbij correleert Aandachtsproblemen negatief met de Gewilde 
reactie Overschrijden. Delinquent gedrag correleert negatief met de Gewilde 
reactie Aanpassen. Tenslotte correleert het brede bandsyndroom Internaliseren 
positief met de Gekende reactie Onderhandelen, de Gekende reactie Terugtrekken 
en het totaal aantal gekende reacties. 

 

Boersma (2003) vond ook een aantal statistisch significante correlaties tussen de 
smalle en brede bandsyndromen van de CBCL en subschalen van de ASL. Deze 
zijn terug te vinden in haar eerste jaarverslag over de validiteit en follow-up van de 
ASL. De gevonden statistisch significante correlaties van Boersma komen niet 
overeen met de gevonden statistisch significante correlaties in voorliggend 
onderzoek. Ofwel zijn correlaties in onderzoek van Boersma wel statistisch 
significant terwijl ze dat in voorliggend onderzoek niet zijn, ofwel de richting van 
de correlatie is tegengesteld in beide onderzoeken. 

 

Na het berekenen van de samenhangen tussen de ASL en de CBCL zijn vervolgens 
de Pearson correlaties tussen de schalen van de ASL en de schalen van de TRF 
berekend. Van de 71 leerlingen die de ASL hadden ingevuld, was er van 56 
leerlingen een TRF in het dossier beschikbaar. De statistisch significante 
samenhangen worden weergegeven in tabel 5-9, de overige correlaties worden 
weergegeven in bijlage II. In de tabel zijn wederom in de eerste kolom zowel de 
smalle bandsyndromen als de brede bandsyndromen en de totale probleemschaal 
van de TRF weergegeven, in de bovenste rij worden de schalen van de ASL 
weergegeven. De correlaties met een p-waarde kleiner dan 0.05 zijn in de tabel 
wederom aangegeven met een enkele asterisk, de correlaties met een p-waarde 
kleiner dan 0.01 met een dubbele asterisk. 
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Tabel 5-9 Pearson correlaties tussen schalen ASL en schalen TRF (N=56) 

 Gekende 
reacties 

Gewilde reacties Motivaties 

Subschaal Aanp Aanp Over Anto tot 

Terugtrekken      

Lichamelijke klachten      

Angstig/depressief      

Sociale problemen .34* .41** -.28*  -.27* 

Denkproblemen      

Aandachtsproblemen      

Delinquentie -.36* -.36** .32*   

Agressief gedrag 

 

  .28*   

Internaliseren      

Externaliseren 

 

   .30*  

Totale problemen      

* p<0.05 (2-zijdig), **p<0.01 (2-zijdig) 

 

Uit tabel 5-9 blijkt dat het smalle bandsyndroom Sociale problemen een positieve 
correlatie vertoont met de Gekende reactie Aanpassen en de Gewilde reactie 
Aanpassen. Daarnaast correleert Sociale problemen negatief met de Gewilde 
reactie Overschrijden en het totaal aantal motivaties. De schaal Delinquentie 
correleert positief met de Gewilde reactie Overschrijden en negatief met de 
Gekende reactie Aanpassen en de Gewilde reactie Aanpassen. Agressie correleert 
positief met de Gewilde reactie Overschrijden. Het brede bandsyndroom 
Externaliseren correleert positief met Ander-en-toekomst motivatie. 

 

Wanneer tabel 5-8 en tabel 5-9 met elkaar worden vergeleken, blijkt dat in beide 
tabellen op overeenkomstige schalen statistisch significante correlaties bestaan. Dit 
is het geval voor de positieve correlatie tussen Sociale problemen met de Gekende 
reactie Aanpassen en de Gewilde reactie Aanpassen en voor de negatieve correlatie 
tussen Sociale problemen en de Gewilde reactie Overschrijden en de negatieve 
correlatie tussen Delinquent gedrag en de Gewilde reactie Aanpassen. 
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5.7   Sociometrische s tatus  

Met het programma SSrat 2.1 (Maassen & Landsheer, 1996) is de sociometrische 
status van de leerlingen berekend. De data die verkregen zijn via de 
nominatiemethode zijn hiervoor eerst omgezet in rating scales (Anema, 2004). Het 
programma Ssrat 2.1 deelt de nominaties van de leerlingen op in de vijf 
sociometrische status categorieën Populair, Verworpen, Genegeerd, Controversieel 
en Gemiddeld. Deze categorieën en de aantallen leerlingen die in de categorieën 
vallen, worden weergegeven in tabel 5-10. 

 

Tabel 5-10 Sociometrische status (N=36) 

Sociometrische status Aantal leerlingen Percentage 

Populair 2 5.6 

Verworpen 2 5.6 

Genegeerd 3 8.3 

Controversieel  0 - 

Gemiddeld 29 80.5 

 

Uit tabel 5-10 blijkt dat geen enkele leerling de controversiële status toegekend 
heeft gekregen. Maar liefst 29 leerlingen (80.5%) hebben een gemiddelde status 
ontvangen.  

 

Vervolgens is onderzocht of sociometrische status samenhang vertoont met de 
schalen van de ASL. Van de 36 leerlingen die de sociometrische vragenlijst 
bruikbaar hadden ingevuld, hadden 31 leerlingen tevens de ASL ingevuld. Om 
samenhang tussen beide instrumenten te toetsen, is gebruik gemaakt van een 
Kruskal-Wallis toets. Dit is een niet-parametrische toets die doorgaans wordt 
gebruikt als niet voldaan wordt aan de eisen van variantie-analyse (Huizingh, 
1999). De Kruskal-Wallis toets (exact variant) is in dit geval gebruikt omdat er een 
zeer scheve verdeling van de sociometrische statusgroepen is, zoals blijkt uit tabel 
5-10. Omdat geen enkele leerling een controversiële status toegekend heeft 
gekregen, is controversiële status niet als groep in de analyse meegenomen. De 
overige vier sociale statusgroepen fungeerden als groeperende variabele. De 
uitkomsten van de Kruskal-Wallis toets zijn te vinden in tabel 5-11. 
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Tabel 5-11 Kruskal-Wallis toets (N=31, df=3) 

 exacte p-waarde 

Gekende Aanpassen .444 

Gekende Overschrijden .941 

Gekende Onderhandelen .537 

Gekende Terugtrekken .469 

Totaal gekend .663 

  

Gewilde Aanpassen .933 

Gewilde Overschrijden .818 

Gewilde Onderhandelen .593 

Gewilde Terugtrekken .885 

  

Ik & hier-en-nu motivaties .864 

Ander & toekomst motivaties .898 

Totaal motivaties .931 

 

Uit de uitkomsten van de Kruskal-Wallis toets, zoals weergegeven in tabel 5-11, 
blijkt dat geen enkele p-waarde statistisch significant is. Het groepslidmaatschap 
van een sociometrische statusgroep heeft geen effect op houding ten opzichte van 
sociale grenzen zoals gemeten met de ASL, de responsverdelingen over de vier 
sociometrische statusgroepen zijn gelijk. 

 

5.8   Samenvattingen en conclusies  

In voorgaand hoofdstuk worden de resultaten beschreven zoals die gevonden 
werden in het exploratieve onderzoek uit het eerste deel van dit proefschrift. Zoals 
beschreven in hoofdstuk twee, is er met dit onderzoek een nieuwe doelgroep 
binnen het Reactiepatronen Onderzoek onderzocht. Deze groep betreft de 
leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool, een school voor Voortgezet Speciaal 
Onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische 
stoornissen. In §5.8.1 tot en met §5.8.6 zullen de gevonden resultaten worden 
samengevat en worden conclusies geformuleerd. Voorts wordt, indien nodig, een 
interpretatie van de resultaten gegeven. 
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5.8.1   Samenvatting en conclusie dossieronderzoek 
Door middel van dossieronderzoek van 175 dossiers is de schoolpopulatie 
geanalyseerd. Uit deze analyses bleek dat 82% van de leerlingen van het mannelijk 
geslacht is en 18% van het vrouwelijk geslacht. Wanneer de gemiddelde 
intelligentie berekend wordt, blijkt deze gemiddeld te zijn (totaal IQ=96). Het 
performale IQ (95) en verbale IQ (95) zijn eveneens gemiddeld. 

 

In de dossieranalyse zijn de primaire psychiatrische diagnoses, zoals gesteld door 
een psychiater of GZ-psycholoog, geanalyseerd. Ruim een derde (36%) van de 
leerlingen kreeg geen psychiatrische diagnose, bij 4% is de diagnose onduidelijk of 
onbekend. Bij 60% van de leerlingen is een psychiatrische diagnose gesteld. 
Volgens de indicatiecriteria, zoals beschreven in hoofdstuk 3, zou dit betekenen dat 
de overige 40% van de leerlingen aantoonbare ernstige gedragsproblemen zou 
moeten hebben, alleen dan zouden ze voldoen aan het eerste criterium voor cluster 
4 onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hier wordt 
in §5.8.2 op teruggekomen. Zesentwintig procent van de leerlingen heeft een 
autisme spectrum stoornis, 25% heeft de diagnose ADHD gekregen. Andere 
diagnoses zijn minder vaak gesteld, zoals Gilles de la Tourette (2%) en 
angststoornis (1%).  

 

Een groot aantal (86%) van de leerlingen heeft met hulpverlening door instanties, 
anders dan de school, te maken of ooit te maken gehad. Zevenenzeventig procent 
heeft of had contacten met de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), verder krijgt of 
kreeg 9% van de jongeren hulpverlening van de Jeugdbescherming, 27% van de 
Jeugdhulpverlening (Bureaus Jeugdzorg), 6% van de GGD en tenslotte 2% van de 
Sociaal Pedagogische Dienst. 

 

Wat betreft de gezinnen waaruit de leerlingen afkomstig zijn, blijkt dat in de helft 
(50%) van de gezinnen twee biologische ouders aan het hoofd van het gezin staan, 
bijna één derde (28%) van de gezinnen een één-ouder gezin is en bij 15% een 
biologische en een niet-biologische ouder aan het hoofd van het gezin staan. De 
overige gezinnen hebben twee niet-biologische ouders (5%), danwel geen ouders 
(2%). 

 

Er kan geconcludeerd worden dat er veel meer jongens dan meisjes op de Th. Hart 
de Ruyterschool zitten. Ruim de helft (60%) van de leerlingen heeft een primaire 
psychiatrische diagnose gekregen, bij 40% is er geen of geen duidelijke diagnose. 
ADHD en autisme spectrum stoornissen komen het meeste voor. Een grote 
meerderheid (86%) van de leerlingen krijgt of kreeg hulpverlening door een 
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instantie anders dan de school, waarvan de meesten hulp vanuit de GGZ. De helft 
van de leerlingen komt uit een gezin met twee biologische ouders, de andere helft 
uit een gebroken gezin of pleeggezin. Al met al kan geconcludeerd worden dat de 
beoogde doelgroep, namelijk jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of 
psychiatrische stoornissen, op de Th. Hart de Ruyterschool aanwezig is. Tevens 
kan geconcludeerd worden dat deze populatie grote overeenkomsten vertoont met 
de populatie binnen de jeugdzorg. 

 

5.8.2   Samenvatting en conclusie CBCL en TRF 
De ernst van probleemgedrag van een leerling is geïnventariseerd met de CBCL en 
de TRF die in de dossiers van de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool 
aanwezig waren. De gemiddelde T-scores op Totale problemen, Internaliserende 
problemen en Externaliserende problemen van zowel de CBCL als de TRF liggen 
in de klinische range. Wat betreft de gemiddelden op de smalle bandsyndromen, 
liggen bij de CBCL de gemiddelde T-scores op Sociale problemen, 
Aandachtsproblemen en Agressief gedrag in het grens-klinisch gebied. De 
gemiddelden op de TRF van deze drie smalle bandsyndromen liggen eveneens in 
de grens-klinische range. Het gemiddelde op het smalle bandsyndroom Delinquent 
gedrag van de TRF ligt tevens in het grens-klinisch gebied. 

 

Het type informant (ouder of leerkracht van de verwijzende school) bleek een 
statistisch significant hoofdeffect te hebben op de scores van Internaliseren en 
Externaliseren. Leerkrachten rapporteren gemiddeld ernstiger probleemgedrag dan 
ouders. Het type informant bleek tevens een statistisch significant hoofdeffect te 
hebben op de scores van de acht smalle bandsyndromen. De schalen Terugtrekken, 
Angstig/depressief, Sociale problemen, Aandachtsproblemen en Agressief gedrag 
dragen hier statistisch significant aan bij. Om te analyseren of ouders en leerkracht 
verschillen op de Totale probleemschaal is een gepaarde t-toets op de ruwe scores 
toegepast. De gemiddelden van de ruwe scores van ouders en leerkracht bleken 
statistisch significant van elkaar te verschillen, waarbij de leerkracht gemiddeld 
hogere scores gaf dan ouders. Een verklaring hiervoor kan er in liggen dat 
leerkrachten van de verwijzende school de vragenlijst hebben ingevuld. De leerling 
loopt vast in het regulier onderwijs en dus bij deze leerkracht. De leerkracht zou 
hogere scores kunnen geven zodat de leerling als klinisch wordt gezien door de 
Commissie van Indicatie. 

 

De groep leerlingen zonder diagnose is apart geanalyseerd op hun probleemgedrag. 
De meeste leerlingen van deze groep vielen in het klinisch dan wel grens-klinisch 
gebied op de Totale probleemscore van de CBCL (83.6 %) of de TRF (96.4%). Ze 
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voldoen hiermee aan het criterium het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 

Geconcludeerd kan worden dat de T-scores van leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool gemiddeld in het klinisch gebied vallen op de twee brede 
bandsyndromen en op de totale probleemschaal. De gemiddelde leerling van de Th. 
Hart de Ruyterschool heeft op het gebruikte instrument aantoonbare 
gedragsproblemen. De T-scores van de leerlingen vallen in het grens-klinisch 
gebied op drie van de acht smalle bandsyndromen bij de CBCL en vier van de acht 
smalle bandsyndromen van de TRF. Leerkrachten van de verwijzende school 
gaven hierbij gemiddeld statistisch significant meer probleemgedrag aan dan 
ouders. De leerlingen zonder diagnose hebben over het algemeen aantoonbare 
gedragsproblemen op de CBCL en de TRF. 

 

5.8.3   Samenvatting en conclusie VOVO 
De groep ouders van leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool die de VOVO had 
ingevuld is door middel van een MANOVA vergeleken met de groep ouders van 
leerlingen uit het regulier onderwijs. De groep (regulier of speciaal onderwijs) 
bleek een statistisch significant hoofdeffect te hebben op de tien opvoedingstaken. 
Ouders van leerlingen van het speciaal onderwijs scoren gemiddeld hoger op het 
benadrukken van alle tien opvoedingstaken dan de ouders van de referentiegroep. 
Zeven van de tien opvoedingstaken droegen statistisch significant bij aan het 
gevonden hoofdeffect. Dit komt overeen met de mening van Maccoby (2000), die 
stelt dat het kind een belangrijke input vormt voor de opvoeding door ouders. 
Ouders bezigen een andere opvoeding bij kinderen met gedragsproblemen, zij 
passen hun opvoeding aan en zullen meer de verschillende opvoedingstaken 
uitvoeren. Daarbij blijkt uit de dossieranalyse die uitgevoerd is voor dit dissertatie-
onderzoek dat een groot aantal (86%) van de leerlingen te maken heeft of heeft 
gehad met een hulpverleningsinstantie. Het meer uitvoeren van opvoedingstaken 
zou er tevens in kunnen liggen dat ouders die met een dergelijke instantie te maken 
hebben gehad er op zijn gewezen om meer tijd aan opvoedingstaken te besteden. 

 

Vervolgens is met een MANOVA geanalyseerd of er verschillen waren tussen 
vaders en moeders in het benadrukken van de tien opvoedingstaken. Geslacht van 
de ouder bleek een statistisch significant hoofdeffect te hebben. Moeders scoren 
gemiddeld hoger op de uitgevoerde opvoedingstaken dan vaders, dit geldt voor alle 
tien de taken. Het verschil tussen vaders en moeders is statistisch significant voor 
zes van de tien taken. 
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Geconcludeerd kan worden dat ouders van leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool gemiddeld hoger scoren op de VOVO dan ouders van de 
referentiegroep. Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen vaders en 
moeders, blijkt dat moeders gemiddeld hoger scoren op de opvoedingstaken dan 
vaders. 

 

5.8.4   Samenvatting en conclusie ASL 
In hoofdstuk 2 werd beschreven dat in verschillende onderzoeken bij groepen 
jongeren zonder geregistreerde gedragsproblemen steeds eenzelfde rangorde in 
grootte van gemiddelden op de vier reacties werd gevonden. Dit wordt het 
standaardbeeld genoemd. Voor de gekende reacties was dit standaardbeeld als 
volgt: Aanpassen, Overschrijden, Terugtrekken, Onderhandelen. De normgroep 
van Boersma (2004) week af in rangorde van gemiddelden op de vier gekende 
reacties, zij vond een rangorde van: Overschrijden, Aanpassen, Terugtrekken en 
Onderhandelen. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat eerdere onderzoeken met 
een voorloper van de ASL werden gedaan, namelijk het Standaard Reactie 
Instrument (SRI; Rink, Vos, Van Lokven en Slagveer, 1989). De leerlingen van de 
Th. Hart de Ruyterschool komen overeen met de normgroep van de ASL in hun 
rangorde van gekende reacties. Zij kennen gemiddeld het meeste Overschrijden, 
dan Aanpassen, Terugtrekken en daarna Onderhandelen. 

 

Wat betreft de gewilde reacties was de rangorde in grootte van gemiddelden bij de 
onderzoeksgroepen zonder geregistreerde gedragsproblemen, zoals beschreven in 
hoofdstuk 2: Aanpassen, Overschrijden, Onderhandelen, Terugtrekken. Boersma 
(2004) beschrijft voor de normgroep een rangorde in gewilde reacties van: 
Aanpassen, Overschrijden, Terugtrekken en Onderhandelen. De groep leerlingen 
van de Th. Hart de Ruyterschool komt overeen met de normgroep van Boersma. 

 

De rangorde van gemiddelden van motivaties was bij de onderzoeksgroepen 
zonder geregistreerde gedragsproblemen: Ik & hier-en-nu motivaties en vervolgens 
Ander & toekomstmotivaties. Zowel de normgroep van Boersma als de leerlingen 
van de Th. Hart de Ruyterschool hadden ditzelfde patroon. 

 

Vervolgens is door middel van een t-toets voor het gemiddelde geanalyseerd of de 
leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool statistisch significant afwijken van de 
leerlingen van de normgroep op hun houding ten opzichte van sociale grenzen. Uit 
de analyses bleek dat leerlingen van het speciaal onderwijs gemiddeld minder 
reacties kennen dan de leerlingen uit de normgroep op alle vier reactietypen en ook 
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op het totaal aantal reacties. Deze bevindingen komen overeen met de theorie 
achter het sociale competentiemodel van Slot en Spanjaard (2000). Zij gaan er in 
hun model vanuit dat gedragsproblemen veroorzaakt worden door een tekort aan 
sociale vaardigheden. De gedragsproblemen van leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool zouden hiermee (voor een deel) verklaard kunnen worden uit de 
bevinding dat ze minder kennis hebben van het omgaan met situaties met een 
sociale grens erin. Ze missen de benodigde vaardigheden en kennis om adequaat 
met een dergelijke situatie om te gaan. Op het aspect van kennis van omgaan met 
sociale situaties is een training samengesteld en uitgevoerd bij groepen op de Th. 
Hart de Ruyterschool. Deze wordt beschreven in het tweede deel van dit 
proefschrift, waarna ook een evaluatie van de training wordt beschreven. 

 

Voor de gewilde reacties bleek dat de leerlingen uit de onderzoeksgroep gemiddeld 
evenveel kiezen voor de reactietypen Aanpassen en Terugtrekken, gemiddeld meer 
voor Overschrijden en gemiddeld minder voor Onderhandelen dan de leerlingen uit 
de normgroep. Binnen het RPO wordt het vaker kiezen voor de 
Overschrijdingsreactie gezien als probleemgedrag. Bij een hoge score op 
Overschrijden wordt iemand in de risicogroep geplaatst (Boersma, 2004). Hiermee 
wordt bedoeld dat de kans op wetsovertredend gedrag groot geacht wordt. Wat 
betreft de motivaties komen de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool overeen 
met de normgroep voor Ik & hier-en-nu motivaties en geven ze gemiddeld minder 
Ander & toekomst motivaties en totaal aantal motivaties dan de normgroep. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de rangordes in grootte van gemiddelde gekende 
reacties, gewilde reacties en motivaties overeenkomen voor de groep leerlingen 
van de Th. Hart de Ruyterschool en de normgroep. De groep van de Th. Hart de 
Ruyterschool blijkt in verhouding tot de normgroep gemiddeld minder gekende 
reacties te geven dan de normgroep, dit geldt voor alle vier de gekende reacties en 
ook voor het totaal aantal gekende reacties. Daarbij blijken ze gemiddeld vaker te 
kiezen voor Overschrijden en gemiddeld minder voor Onderhandelen. Wat betreft 
de motivaties zijn de groepen gemiddeld gelijk voor de Ik & hier-en-nu motivaties 
en kent de Th. Hart de Ruyterschool groep gemiddeld minder Ander & toekomst 
motivaties en ook het totaal aantal motivaties is gemiddeld minder. 

 

5.8.5   Samenvatting en conclusie samenhang ASL en CBCL; ASL en TRF 
In navolging van Boersma (2003) zijn aanvullend op het apart bestuderen van de 
gegevens van de ASL en de CBCL en de TRF, de Pearson correlaties berekend 
tussen de schalen van de ASL en CBCL en de correlaties tussen de schalen van de 
ASL en de TRF. Er bleek een aantal statistisch significante correlaties te bestaan. 
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Deze correlaties kwamen echter niet overeen met de gevonden statistisch 
significante correlaties van Boersma. Ofwel zijn correlaties in onderzoek van 
Boersma wel statistisch significant terwijl ze dat in voorliggend onderzoek niet 
zijn, ofwel de richting van de correlatie is tegengesteld in beide onderzoeken. Dat 
deze correlaties niet met elkaar overeenkomen zou gevolgen kunnen hebben voor 
de validiteit van de ASL. Hier zal nader onderzoek naar verricht moeten worden, 
waarbij onder andere meta-analyses gedaan moeten worden naar de gevonden 
resultaten. 

 

Het niet correleren van schalen van de ASL en de schalen van de CBCL en de TRF 
zou verklaard kunnen worden door het ‘multiple informant’ probleem. De 
verschillende met elkaar vergeleken lijsten zijn ingevuld door twee verschillende 
typen informanten, namelijk ouders (CBCL) of leerkracht (TRF) en leerling (ASL). 
Uit andere onderzoeken (onder andere Achenbach, 1991) komt naar voren dat 
verschillende typen informanten verschillend rapporteren. Achenbach geeft aan dat 
iedere informant welliswaar valide informatie geeft, maar dat deze informatie een 
beperkte overlap vertoont met de informatie van het andere type informant. 

 

5.8.6   Samenvatting en conclusie sociometrische status 
Sociometrische status van de leerlingen is in dit onderzoek gemeten met de 
nominatiemethode. Uit de analyses blijkt dat de meeste leerlingen een gemiddelde 
status ontvingen en geen enkele leerling de controversiële status toegekend kreeg. 
Door middel van een Kruskal-Wallis exact-toets is de samenhang tussen 
sociometrische status en schalen van de ASL berekend. Groepslidmaatschap van 
een sociometrische statusgroep bleek geen effect te hebben op houding ten 
opzichte van sociale grenzen zoals gemeten met de ASL. 

 

Het niet vinden van een samenhang zou verklaard kunnen worden uit de zeer 
scheve verdeling van sociometrische statusgroepen, waardoor een aantal zeer 
kleine groepen ontstond. Anema (2004) geeft in haar scriptie-onderzoek het 
gebruik van de nominatiemethode als verklaring voor deze scheve verdeling. Zij 
stelt dat de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool veel moeite hebben gehad 
met het invullen van deze lijst. Doordat er slechts ongeveer negen leerlingen in de 
mentorgroep zitten, is het moeilijk om drie ervan te nomineren waar je het liefst 
mee omgaat en drie waar je het minst graag mee omgaat. Volgens Anema kan er in 
vervolgonderzoek binnen het speciaal onderwijs beter gekozen worden voor de 
ratingmethode. 
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5.9   Afsluitend 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten uit het eerste (exploratieve) deel van dit 
proefschrift onderzoek beschreven. Eerdere hoofdstukken gingen in op de 
geschiedenis van het RPO, de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs en de 
gebruikte instrumenten om de groep leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool te 
beschrijven. De resultaten beslaan vier gebieden. Als eerste is een beschrijving 
gegeven van de populatie van de Th. Hart de Ruyterschool door middel van 
dossieronderzoek en beschrijving van de CBCL en de TRF. Als tweede is 
beschreven aan welke opvoedingstaken ouders de meeste nadruk geven tijdens de 
opvoeding van hun kind. Als derde is de houding van de leerlingen ten opzichte 
van situaties waarin een sociale grens is verdisconteerd in kaart gebracht. En ten 
slotte is de sociometrische status van de leerlingen beschreven. 

 

Wat betreft de houding van de leerlingen ten opzichte van sociale grenzen bleek 
dat de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool meer kozen voor overschrijden 
en minder voor onderhandelen. Daarnaast bleek dat hun kennis van omgaan met 
een situatie met daarin een sociale grens verdisconteerd, minder was dan de kennis 
van leerlingen in de normgroep. In hoofdstuk 2 werd beschreven dat attitude 
invloed heeft op uiteindelijk gedrag. Tenslotte werd beschreven dat wanneer 
coping stijlen beïnvloed worden, dit invloed kan hebben op coping kenmerken van 
een persoon. De reactie van iemand in een bepaalde situatie wordt gezien als een 
coping stijl, het gedrag over meerdere situaties heen als een coping kenmerk.  

 

Deel II van dit proefschrift richt zich op het trachten te veranderen van coping 
kenmerken van de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool. Door middel van de 
training Omgaan met sociale grenzen wordt geprobeerd de kennis van de 
leerlingen over het omgaan met sociale grenzen uit te breiden. Meer kennis over 
manieren van coping zou uiteindelijk kunnen leiden tot een reductie van 
probleemgedrag. 
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Hoofdstuk 6 
Theorie sociale vaardigheidstrainingen 

 

6.1   Inleiding 

Iemand die sociaal competent is, heeft een goede balans gevonden tussen zich 
aanpassen aan zijn omgeving en deze omgeving zelf positief beïnvloeden (Van 
Bilsen, Jonkers, Schuurman & Swager, 1991). Deze persoon kan zich in 
verschillende dagelijkse sociale situaties staande houden (Van der Zee, Van der 
Molen & Van der Beek, 1989). Om sociaal competent gedrag te kunnen laten zien, 
is het nodig sociale vaardigheden te bezitten. Sociale competentie is hiermee dus 
een breder begrip dan sociale vaardigheden; sociale vaardigheden heb je, sociaal 
competent ben je. Bij de meeste kinderen ontwikkelen sociale vaardigheden zich 
spontaan tijdens de opvoeding. Sommige kinderen echter, hebben door factoren in 
of buiten zichzelf, moeite met het aanleren van sociale vaardigheden en worden 
sociaal incompetent genoemd. Sociale incompetentie is een belangrijke voorspeller 
voor problemen bij de verdere ontwikkeling van het kind of de jongere (Collot 
d’Escury-Koenigs, Snaterse & Mackaay-Cramer, 1995; Verhulst, Donker & 
Hofstra, 2001). Zo noemen Ringrose en Nijenhuis (1986) in hun review dat 
kinderen die sociaal incompetent zijn, later extreem afhankelijk of teruggetrokken 
kunnen worden. Sociaal incompetente kinderen hebben een grotere kans op 
jeugddelinquentie, vroegtijdig schoolverlaten, aanpassingsproblemen op school, 
slechtere schoolprestaties, een vertraagde intellectuele ontwikkeling, psychiatrische 
problematiek in de volwassenheid en ernstige gedragsstoornissen. Een belangrijk 
kenmerk van een ernstige gedragsstoornis is een aanhoudend gedragspatroon 
waarbij steeds sociale normen of regels worden overtreden (Kazdin, 1997). Tevens 
wordt in veel onderzoeken gevonden dat sociaal incompetente kinderen vaker 
agressief gedrag laten zien (Coie & Kupersmidt, 1983; Dodge, 1983). In het cluster 
4 onderwijs, voor kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of 
psychiatrische problemen, is de prevalentie van kinderen met sociale 
vaardigheidstekorten groter dan in het regulier onderwijs (Sanders-Woudstra & 
Verhulst, 1987). Hiermee is ook het aantal sociaal incompetente kinderen in het 
cluster 4 onderwijs groter dan in het regulier onderwijs. 
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Er zijn een aantal verklaringsmodellen voor sociale incompetentie, die in §6.2 
worden besproken. Zoals in deze inleiding werd beschreven, kan sociale 
incompetentie leiden tot probleemgedrag. In §6.3 zal een veel gebruikt 
verklaringsmodel voor probleemgedrag besproken worden, namelijk het 
meervoudig risicomodel. Wanneer er sprake is van sociale incompetentie, wordt 
over het algemeen een sociale vaardigheidstraining gegeven om te trachten het 
kind of de jongere sociaal competenter te maken. Sociale vaardigheidstrainingen 
kunnen op een aantal verschillende niveaus worden gegeven. Dit wordt beschreven 
in §6.4. Er zijn nog niet veel Nederlandse effectonderzoeken gedaan naar sociale 
vaardigheidstrainingen. Dit wordt beschreven in §6.5. Meta-analyses van de 
studies die zijn verricht beschrijven een aantal steeds terugkerende voorwaarden 
om sociale incompetentie te verminderen. Deze voorwaarden worden beschreven 
in §6.6. 

 

6.2   Verklaringsmodel len van sociale  incompetentie  

Sociale incompetentie kan ontstaan door een tekort aan sociale vaardigheden. Dit 
tekort kan ontstaan doordat de vaardigheden niet of niet voldoende zijn geleerd. 
Bovendien kunnen de sociale vaardigheden inadequaat zijn eigen gemaakt of wel 
zijn geleerd, maar niet meer voorhanden zijn (Van Leeuwen & Aarsen, 1994). 
Gresham en Elliot (1984) geven nog een mogelijkheid, namelijk dat de sociale 
vaardigheden wel geleerd zijn, maar niet worden toegepast. 

 

Door de jaren heen zijn er een aantal verklaringsmodellen voor sociale 
incompetentie ontwikkeld. Het sociaal informatie-verwerkingsmodel van Crick en 
Dodge (1994) is hier één van. Veel sociale vaardigheidstrainingen, die vaak 
worden ingezet om kinderen of jongeren sociaal competenter te maken, vinden hun 
oorsprong in dit model. Het sociaal informatie-verwerkingsmodel beschrijft het tot 
stand komen van gedrag in een sociale situatie en bestaat uit de volgende zes 
stappen: 

1 waarnemen en encoderen van de stimuli, 

2 interpreteren van de stimuli, 

3 selecteren van een doel, 

4 voorbereiden van één of meer gedragsresponsen voor de situatie, 

5 kiezen van de respons op basis van de inschatting van de gevolgen van de 
gedragsantwoorden, 

6 uitvoeren van het gedrag. 
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Problemen met sociaal gedrag kunnen hun oorzaak hebben in één of meerdere van 
de zes beschreven stappen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek naar kinderen met 
agressief gedrag (Crick & Dodge, 1994) dat zij stimuli vaak foutief interpreteren 
(stap 2). Zij nemen de stimulus waar als een vijandige stimulus en reageren daarop 
met agressief gedrag. Ook naar de vierde stap, het voorbereiden van één of meer 
gedragsresponsen voor de situatie, is veel onderzoek gedaan. Dit wordt onder 
andere beschreven door Crick en Dodge (1994). In hun review over sociale 
informatie-verwerkingsmechanismen met betrekking tot sociale aanpassing bij 
kinderen beschrijven zij dat in de meeste onderzochte studies een significant 
verband te vinden is tussen het genereren van sociale responsen van kinderen en 
hun sociale aanpassing. Hoe minder kinderen of jongeren zich aanpassen aan de 
situatie, hoe minder mogelijke gedragsresponsen ze kunnen genereren. Deze 
uitkomst is ook andersom het geval: hoe minder gedragsresponsen kinderen of 
jongeren kunnen genereren, hoe minder ze zich (kunnen) aanpassen aan de situatie.  

 

Problemen met het genereren van één of meerdere gedragsresponsen in een situatie 
lijken ook een rol te spelen bij de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool. 
Zoals uit de resultaten (zie hoofdstuk 5) van de ASL blijkt, kennen zij minder 
mogelijke reacties om te reageren op een situatie waarin een sociale grens is 
verdisconteerd. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor hun uiteindelijke gedrag: zij 
zouden zich minder kunnen aanpassen aan de situatie. Logisch gevolg hiervan is 
om een training te richten op juist dit aspect uit het sociaal informatie-
verwerkingsmodel. Deze training zou hiermee tot doel moeten hebben de 
leerlingen meer gedragsresponsen te kunnen laten genereren. In hoofdstuk 7 wordt 
hier verder op ingegaan. 

 

Het niet kunnen genereren van voldoende gedragsresponsen (sociale 
incompetentie) zou verklaard kunnen worden doordat sociale vaardigheden niet of 
in onvoldoende mate in het gedragsrepertoire aanwezig zijn. Deze verklaring wordt 
beschreven vanuit het sociale competentiemodel (Slot & Spanjaard, 2000). Dit 
model is gebaseerd op de leertheorie, waarbij men er vanuit gaat dat al het gedrag, 
dus ook ongewenst gedrag, aangeleerd is. Methodes die gebaseerd zijn op het 
competentiemodel richten zich op het uitbreiden van het vaardigheidsrepertoire 
van de jongere. Een jongere is competent wanneer er een balans is gevonden tussen 
leeftijdsgebonden ontwikkelingstaken waarvoor hij zich gesteld ziet en 
vaardigheden om hiermee om te gaan. Stressoren en psychopathologie kunnen in 
het model een negatieve invloed hebben op competentie. Er kunnen echter ook 
protectieve factoren, in of buiten de jongere, zijn die een beschermende invloed 
kunnen hebben op de invloed van stressoren en psychopathologie. 

Er is een aantal manieren om sociale competentie te vergroten (Van der Ploeg, 
2005, p. 105): 



Grensverleggend 

 

 

74 

1 leren van vaardigheden, 

2 verlichten of verminderen van stressoren en/of psychopathologie, 

3 activeren of vergroten van protectieve factoren, en 

4 verlichten of verrijken van ontwikkelingstaken. 

Kennis van omgaan met situaties waarin een sociale grens verdisconteerd is, wordt 
in dit proefschrift gezien als een protectieve factor. Wanneer een jongere meer 
kennis krijgt van mogelijke reacties op een sociale situatie, zal hij over het 
algemeen sociaal competenter worden. Ook hier wordt in hoofdstuk 7 op 
teruggekomen. 

 

6.3   Verklaringsmodellen van probleemgedrag 

Recente literatuur geeft twee belangrijke verklaringen voor het ontstaan van 
probleemgedrag. Genetische factoren geven een eerste verklaring, de omgeving 
een tweede (Sergeant & de Vente, 2001; Ince, Beumer, Jonkman & Vergeer, 
2004). Onder genetische factoren vallen de constitutionele en fysiologische 
componenten binnen het kind. Deze genetische factoren interacteren tijdens de 
ontwikkeling met de omgeving van het kind, waardoor ze een positieve of 
negatieve invloed kunnen hebben op het gedrag van het kind. De tweede verklaring 
voor het ontstaan van probleemgedrag, de omgeving van het kind, bestaat uit het 
gezin, de school, leeftijdsgenoten en de fysieke omgeving van het kind (Ince, 
Beumer, Jonkman & Vergeer, 2004). Al deze vier domeinen hebben een positieve 
dan wel negatieve invloed op de ontwikkeling.  

 

Vaak is er niet één bepaalde factor die tot probleemgedrag leidt, maar is het 
ontstaan van probleemgedrag een gevolg van meerdere, met elkaar interacterende, 
factoren. Deze factoren kunnen zowel risicofactoren zijn, die het gedrag negatief 
beïnvloeden, als protectieve factoren, waardoor het gedrag positief beïnvloed 
wordt. De individuele onderliggende factoren zijn hiermee per individu 
verschillend. Zo kan het ene kind uit een problematisch gezin probleemgedrag 
ontwikkelen, terwijl een ander kind uit dat gezin geen probleemgedrag ontwikkelt 
doordat hij voldoende protectieve factoren tot zijn beschikking heeft. De risico- en 
protectieve-factoren zijn dus sterk individueel bepaald.  

 

Het ontstaan van probleemgedrag door meerdere met elkaar interacterende risico- 
en protectieve factoren is door Van der Ploeg (1997) beschreven in het meervoudig 
risicomodel. Dit model is gebaseerd op drie theoretische modellen, namelijk: het 
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stressmodel, het ecologische model en het cognitieve model. In het stressmodel 
wordt de wijze benadrukt waarop een persoon zijn omgeving waarneemt en 
omgaat met de druk (de stress) die vanuit deze omgeving op hem afkomt. Over het 
algemeen geldt dat hoe meer copingstrategieën iemand zich eigen heeft gemaakt, 
hoe beter diegene met druk vanuit de omgeving kan omgaan. In het ecologisch 
model wordt de verscheidenheid in omgevingsaspecten benadrukt die van invloed 
zijn op de persoon. De ecologische benadering besteedt daarmee sterk aandacht 
aan verschillende situaties waar de jongere mee te maken krijgt. Het gaat hierbij 
voornamelijk om de interacties tussen de persoon en zijn omgeving. De 
verschillende situaties leveren alle een eigen bijdrage aan het gedrag van de 
persoon. Het cognitieve model, ten slotte, benadrukt dat het informatie-
verwerkingsproces verschillend en soms gestoord kan verlopen. Bij jeugdigen met 
probleemgedrag blijkt dat de interpretatie van situaties inadequaat kan verlopen, 
waardoor ze verkeerd ingeschat worden.  

 

Vanuit deze drie modellen (stressmodel, cognitieve model en ecologische model) 
zijn in de literatuur herhaaldelijk verbanden aangetoond tussen probleemgedrag 
aan de ene kant en schadelijke omgevingen en risicovolle persoonlijkheidsfactoren 
(waaronder ineffectieve copingstrategieen) aan de andere kant. Des te meer 
risicofactoren aanwezig zijn, des te groter de kans op het ontstaan van 
probleemgedrag. Wanneer bij de jongere of zijn omgeving naast risicofactoren ook 
protectieve factoren aanwezig zijn, kunnen deze laatste de aanwezige 
risicofactoren neutraliseren. Er is sprake van een verhoogd risico op 
probleemgedrag wanneer er sprake is van een bedreigende omgeving of wanneer 
de jeugdige niet de beschikking heeft over voldoende vaardigheden om met 
probleemsituaties om te gaan (Van der Ploeg, 1997). Een tekort aan sociale 
vaardigheden om met (probleem-)situaties om te gaan, onvoldoende coping-
vaardigheden, zou in deze visie kunnen leiden tot probleemgedrag.   

 

6.4   Niveaus van interventies  

Wanneer er sprake is van sociale incompetentie bij kinderen en jongeren is een 
sociale vaardigheidstraining momenteel de meest gebruikte methode van 
behandeling (Bijstra, 2003). Er zijn verschillende niveaus te onderscheiden waarop 
sociale vaardigheidstrainingen ingezet kunnen worden. Overveld en Louwe (2005) 
maken in hun artikel over de effecten van programma’s ter bevordering van de 
sociale competentie in het Nederlandse primair onderwijs, een indeling in drie 
interventieniveaus. Zij beschrijven hierbij het Sociaal-Emotionele Vormings model 
van Matser, waarin gepleit wordt voor een systematische opbouw van interventies 
die leidt tot een optimale sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit model 
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bestaat uit twee preventieve interventieniveaus en één curatief interventieniveau. 
Het eerste preventieniveau bestaat uit het pedagogisch klimaat binnen de school. 
Binnen dit niveau vallen programma’s die ontworpen zijn om de organisatie van 
klassen te verbeteren en op schoolniveau op elkaar af te stemmen. Het tweede 
preventieniveau bestaat uit een algemene aanpak, die wordt ingevoerd wanneer 
scholen ervaren dat de leerlingen voortdurend onvoldoende sociaal gedrag 
vertonen in verschillende omgangssituaties. Dit is bijvoorbeeld het geval op 
scholen voor speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren met ernstige 
gedragsproblemen. De interventieprogramma’s binnen dit tweede niveau richten 
zich op het beïnvloeden van het gedragsrepertoire van de leerlingen in 
verschillende situaties. Binnen dit niveau vallen programma’s die plaatsvinden in 
een schoolklas en zich richten op alle leerlingen van de groep. De leerlingen zijn 
vooraf dus niet geïndiceerd. Binnen het curatieve niveau; de specifieke aanpak, is 
er wel sprake van geïndiceerde groepen. 

 

6.5   Effecten van sociale  vaardigheidstrainingen 

Loeber, Slot en Sergeant (2001) constateren naar aanleiding van hun studie naar de 
omvang, oorzaken en interventies van ernstige en gewelddadige 
jeugddelinquenten, dat interventies vaak niet solide zijn opgezet en dat goede 
evaluaties vaak ontbreken. Ook Boendermaker, Van der Veldt en Booy (2003) en 
Brezinka (2002) komen tot de conclusie dat hoewel er in de afgelopen jaren in 
Nederland zeer veel projecten en programma’s geïnitieerd zijn, deze slechts zeer 
beperkt onderzocht zijn op hun effecten. De gemeten effectiviteit is, wanneer deze 
al gemeten wordt, over het algemeen matig (Prins, 1995; Van Yperen, 2002). Dit 
kan zowel liggen aan de betreffende methode, alswel aan een slechte 
implementatie van de training (Junger-Tas & Slot, 2001). 

 

In het kader van dit dissertatie-onderzoek is gezocht naar meta-analyses van 
evaluatiestudies van sociale vaardigheidstrainingen die plaats hebben gevonden 
binnen het voortgezet cluster 4 onderwijs. Dit bleek moeilijk te realiseren. Veel 
studies naar trainingen bij jongeren met gedragsproblemen vonden plaats binnen de 
jeugdzorg (onder andere Boendermaker, Van der Veldt & Booy, 2003) of hadden 
een internationaal karakter (onder andere Brezinka, 2002). Daarnaast is er 
onderzoek gedaan naar effecten van programma’s ter bevordering van de sociale 
competentie in het primair onderwijs (onder andere Overveld en Louwe, 2005), 
maar weinig onderzoek in het secundair onderwijs. Daarom is voor het 
literatuuronderzoek naar effecten van sociale vaardigheidstrainingen gebruik 
gemaakt van de gevonden effectonderzoeken, ook al waren die niet direct gedaan 
bij soortgelijke doelgroepen als in dit onderzoek. De gevonden onderzoeksgroepen 
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(bijvoorbeeld de groepen binnen de jeugdzorg) vertonen wel overeenkomsten met 
de groep leerlingen binnen het voortgezet cluster 4 onderwijs (Zandberg, 2000). 

 

6.6   Voorwaarden voor mogel ijk ef fect ieve sociale  
vaardigheidstrainingen 

Behalve onderzoek naar effecten van trainingen wordt in steeds meer onderzoeken 
ook het proces van trainen onderzocht. Steeds meer komt men tot de conclusie dat 
het niet nodig is nóg een training te ontwikkelen, maar belangrijker is dat 
onderzocht wordt wat precies wel en niet werkt in trainingen. 

 

Effectonderzoek en meta-analyses hierover geven zowel een aantal problemen als 
een aantal terugkerende voorwaarden voor mogelijk effectieve sociale 
vaardigheidstrainingen aan. Eén van de grootste problemen die optreedt bij het 
aanleren van sociale vaardigheden is de generalisatie van deze vaardigheden. Vaak 
kunnen kinderen en jongeren de vaardigheden tonen in de trainingsgroep, maar niet 
daarbuiten. Om generalisatie te kunnen realiseren is vaak herhalen en oefenen van 
het nieuwe sociale gedrag een belangrijke voorwaarde (Schuurman, 1995). 
Wanneer niet genoeg geoefend wordt, of niet in verschillende situaties, zal vooral 
bij jongeren met psychiatrische stoornissen (zoals autisme spectrum stoornissen) 
geen generalisatie optreden en zal een training geen zichtbaar effect hebben. Bijstra 
en Nienhuis (2003) geven aan dat generalisatie naar situaties in het dagelijks leven 
nauwelijks gerealiseerd wordt in sociale vaardigheidstrainigen. Dit maakt het, 
volgens hen, voor de jongere moeilijk om de vaardigheden ook daadwerkelijk in de 
dagelijkse praktijk toe te passen. 

 

Vaak herhalen door meer intensieve programma's en oefenen van de vaardigheden 
leidt niet alleen tot generalisatie, maar ook tot effecten op lange termijn. De meest 
intensieve programma’s over een langere tijd zijn over het algemeen de meest 
succesvolle (Brezinka, 2002). Bijstra en Nienhuis (2003) stellen dat veel 
effectonderzoeken óf geen gebruik maken van een follow-up meting óf dat deze 
meting in een veel te vroeg stadium wordt gedaan (niet meer dan een maand na de 
training). Zij stellen hierbij dat, indien een effect van de interventie gemeten zou 
kunnen worden, dit over een veel langere periode zou moeten plaatsvinden. 

 

Naast het belang van generalisatie van sociale vaardigheidstrainingen heeft de 
omgeving van de jongere grote invloed op het wel of niet slagen van een sociale 
vaardigheidstraining. Om het effect van sociale vaardigheidstrainingen te vergroten 
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pleiten Bijstra en Nienhuis (2004) daarom voor een training waarbij de individuele 
jongere behandeld wordt samen met zijn sociale netwerk (school en thuis). Voor de 
school betekent dit dat de training in de klas plaats zou moeten vinden. De sociale 
vaardigheidstraining voor de daarvoor in aanmerking komende jongere(n) met 
sociale incompetentie heeft op deze manier een preventieve werking voor de rest 
van de klas, doordat zij meer sociale vaardigheden krijgen aangeleerd dan ze tot 
dan toe hebben.  

 

Veel sociale vaardigheidstrainingen worden niet individueel, maar in een groep 
gegeven. Dit kunnen zowel geïndiceerde groepen, als meer heterogene groepen 
(zoals een klas) zijn. Onderzoek van Orobio de Castro (2000) toont aan dat 
cognitieve training in een geïndiceerde groep nauwelijks effect of soms zelfs een 
tegengesteld effect heeft. Ook Carr (2000) constateert dat sociale 
vaardigheidstrainingen in groepen van kinderen met sociale gedragsproblemen kan 
leiden tot verslechtering van het gedrag. De kinderen in de groep leren niet het 
adequate gedrag van de training, maar leren inadequaat gedrag van elkaar. 
Brezinka (2002) beschrijft in dit kader een onderzoek onder adolescenten van 
Dishion, McCord en Poulin (1999) waaruit blijkt dat een interventie met 
uitsluitend jongeren met anti-sociaal gedrag schadelijk kan zijn. Deze bevindingen 
zouden ervoor pleiten dat trainingen niet in geïndiceerde groepen zouden moeten 
plaatsvinden, maar in heterogene groepen. Dit wordt bevestigd door onderzoek van 
Kazdin (1997), waar jongeren met sociale incompetentie die in een groep met 
sociaal competente jongeren geplaatst worden, wel vooruitgang in hun gedrag laten 
zien. Ook Ang en Hughes (2001) concluderen op basis van hun meta-analyse naar 
sociale vaardigheidstrainingen dat trainingen in heterogene groepen meer effect 
sorteren dan trainingen die in homogene groepen worden gegeven. 

 

Het behandelen van de jongere samen met zijn sociale netwerk, betekent dat (naast 
trainen in de klas) ook de ouders van de jongere getraind moeten worden. Voor 
Nederlandse programma’s geldt dat de sociale vaardigheden van kinderen na een 
training vooral toenemen wanneer de ouders ook nieuwe vaardigheden leren 
(Boendermaker, Van der Veldt en Booy, 2003; Overveld & Louwe, 2005). Ouders 
kunnen op deze manier hun kinderen helpen hun nieuw geleerde vaardigheden 
eigen te maken. In een meta-analyse over internationaal onderzoek naar effectieve 
interventies in de jeugdzorg (Konijn, Cavelaars & Boendermaker, 2003) komt 
eveneens naar voren dat training van ouders zeer effectief is. Ook Brezinka (2002) 
komt in haar overzicht naar effectstudies van preventieprogramma’s tot de 
conclusie dat de meest effectieve programma’s een oudervaardigheidstraining 
bevatten. Deze zijn over het algemeen gedragstherapeutisch van aard. Brezinka 
stelt hierbij echter wel vast dat ouderdeelname aan de programma’s tevens het 
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grootste knelpunt is. Het blijkt volgens haar in de praktijk erg moeilijk om ouders 
voldoende en gedurende de hele periode bij de behandeling te betrekken. 

 

Wat betreft de theoretische achtergrond van trainingen hebben niet-cognitieve 
gedragstherapeutische interventies over het algemeen geen effect, terwijl het 
uitbreiden van sociale competenties door middel van cognitieve gedragstherapie 
wel consequent positieve effecten laat zien (Wilson, Gottfredson & Najaka, 2001). 
Konijn, Cavelaars en Boendermaker (2003) komen in hun studie naar 
internationaal onderzoek naar de effecten van interventies tot dezelfde conclusie: 
het trainen van sociaal cognitieve en probleemoplossende vaardigheden door 
middel van cognitief gedragstherapeutische trainingsprogramma’s werkt bij 
jongeren met ernstige en minder ernstige gedragsproblemen. Adolescenten 
profiteren meer van deze vorm van interventie dan jongere kinderen, doordat zij 
verder zijn in hun cognitieve ontwikkeling. Positief effect van cognitief 
gedragstherapeutische interventies geldt ook voor Nederlandse kinderen en 
jongeren, zoals blijkt uit de inventarisatie van Nederlandse effectonderzoeken in de 
jeugdzorg van Boendermaker, Van der Veldt en Booy (2003). Het trainen van 
probleemoplossende vaardigheden bleek een effectieve interventie voor onder 
andere het hanteren van boosheid en agressie. Ook voor probleemoplossende 
vaardigheden blijkt dat adolescenten meer profiteren van de interventie dan jongere 
kinderen (Konijn, Cavelaars & Boendermaker, 2003). Ook Brezinka (2002) 
concludeert dat de meest succesvolle preventieprogramma’s gedragstherapeutisch 
van aard zijn. Vooral probleemoplossende vaardigheden blijken een positief effect 
te hebben. De gedragstherapeutische principes die in de sociale 
vaardigheidstrainingen het meest toegepast worden zijn modelling en positieve 
bekrachtiging (beloning). 

 

6.7   Samenvatting 

Op basis van de verschillende beschreven meta-analyses kan geconcludeerd 
worden dat een mogelijk effectieve sociale vaardigheidstraining aan een aantal 
voorwaarden zou moeten voldoen. Als eerste is het noodzakelijk om intensief en 
over langere tijd te trainen om generalisatie te kunnen bewerkstelligen. Tevens 
moeten situaties uit het dagelijks leven geoefend worden om tot een volledige 
generalisatie te kunnen komen. Ten tweede moet de jongere behandeld worden 
samen met zijn sociale netwerk. De ouders zouden een training moeten krijgen en 
op school zou de training in de klas moeten plaatsvinden. Als derde zouden sociale 
vaardigheidstrainingen in heterogene groepen, zoals een klas, moeten plaatsvinden. 
Jongeren kunnen op deze manier adequaat gedrag van de training én van elkaar 
leren. Als laatste komt uit de meta-analyses naar voren dat over het algemeen 
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alleen (cognitief) gedragstherapeutische programma’s effect hebben. Deze 
trainingen leren zowel sociaal cognitieve als probleemoplossende vaardigheden 
aan. Nieuwe trainingen zouden rekening moeten houden met deze voorwaarden 
voor mogelijk effectieve sociale vaardigheidstrainingen. Om trainingen zo effectief 
mogelijk in te zetten, is het noodzakelijk dat er een goed opgezet effectonderzoek 
naar de trainingen plaatsvindt. 
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Hoofdstuk 7 
De training Omgaan met sociale grenzen 

 

7.1   Inleiding 

In deel I van dit proefschrift zijn de resultaten uit het onderzoek van de gehele 
populatie van de Th. Hart de Ruyterschool beschreven. Een deel hiervan besloeg 
onderzoek naar de houding ten opzichte van sociale grenzen van de leerlingen. 
Hieruit bleek dat leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool meer kozen voor de 
Gewilde reactie Overschrijden en minder voor de Gewilde reactie Onderhandelen 
in vergelijking met leerlingen van de normgroep van de ASL. Daarbij bleek dat ze 
minder kennis hadden dan de normgroep van de verschillende mogelijkheden om 
te reageren (gekende reacties) op een situatie waar een sociale grens in was 
verdisconteerd. 

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 6, wordt er in het sociale competentiemodel vanuit 
gegaan dat sociale incompetentie kan ontstaan doordat sociale vaardigheden niet of 
niet in voldoende mate in het gedragsrepertoire aanwezig zijn (Loeber, Slot & 
Sergeant, 2001). Crick en Dodge (1994) beschrijven als vierde stap van hun 
informatieverwerkingsmodel dat het voorbereiden van een of meerdere 
gedragsresponsen een belangrijke stap van het uiteindelijke gedrag is. De 
gedragsproblemen van de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool zouden met 
deze modellen (gedeeltelijk) verklaard kunnen worden doordat de leerlingen niet 
voldoende sociale vaardigheden in hun gedragsrepertoire hebben en daarmee de 
vierde stap in het informatieverwerkingsmodel niet optimaal kunnen maken. Het 
uitbreiden van sociale vaardigheden in hun gedragsrepertoire zou kunnen leiden tot 
een afname van hun sociale incompetentie en daarmee een gewenster 
maatschappelijk functioneren bewerkstelligen.  

 

Om de sociale vaardigheden in het gedragsrepertoire van de leerlingen uit te 
breiden is een training samengesteld die zich voornamelijk richt op sociale 
vaardigheden met betrekking tot het omgaan met situaties met een sociale grens 
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erin verdisconteerd. Het doel van deze training Omgaan met sociale grenzen is om 
de kennis van omgaan met sociale grenzen, zoals gemeten met de ASL, uit te 
breiden. Met name de eerste vraag van de ASL (wat zou men allemaal kunnen 
doen?) richt zich op het gedragsrepertoire over omgaan met sociale grenzen van de 
leerling. Bij de evaluatie van de training in hoofdstuk 8 wordt dan ook vooral 
getoetst of er bij de leerlingen sprake is van een toename van de kennis van 
omgaan met sociale grenzen na de training. Alvorens deze vraag te beantwoorden 
wordt in voorliggend hoofdstuk de training Omgaan met sociale grenzen 
beschreven. In §7.2 worden de achtergronden van de training beschreven, §7.3 gaat 
in op de opzet en inhoud van het trainingsprogramma. In §7.4 wordt beschreven 
hoe de training tot stand gekomen is en §7.5 beschrijft hoe deze is uitgevoerd. Tot 
slot beschrijft §7.6 hoe de training verlopen is. 

 

7.2   Achtergronden van de training 

Zoals beschreven in hoofdstuk 6 is er in meta-analyses over sociale 
vaardigheidstrainingen en behandelingen bij jongeren met gedragsproblemen een 
aantal terugkerende voorwaarden te benoemen die in een interventie mogelijk 
effect sorteren bij jongeren. Deze voorwaarden zijn: 

1 intensief en over langere tijd trainen om generalisatie te kunnen 
bewerkstelligen,  

2 situaties uit het dagelijks leven oefenen om tot een volledige generalisatie te 
kunnen komen, 

3 de jongere behandelen samen met zijn sociale netwerk (een aparte 
oudertraining en op school in de klas),  

4 trainen in heterogene groepen,  

5 een cognitief gedragstherapeutische achtergrond van de training, met als 
onderdelen sociaal cognitieve en probleemoplossende vaardigheden.  

 

Als basis voor het trainingsprogramma is het Trainingsprogramma voor 
Emotionele en Cognitieve Vaardigheden (TECV) genomen (Wigboldus & 
Wolsink, 1999). Deze training is gebaseerd op de principes van de rationeel 
emotieve therapie en heeft als doel jongeren te leren om situaties rationeler en 
realistischer te beoordelen. Het programma is op haar beurt een bewerking van het 
programma Rationeel Emotieve Educatie (Diekstra, Knaus & Ruys, 1982). Het 
effectonderzoek naar TECV wees uit dat de jongeren uit de trainingsgroep 
rationeler dachten, maar minder innerlijk welbevinden hadden dan de jongeren uit 
de controlegroep. Het betrof hier echter maar een klein aantal proefpersonen, 
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waardoor slechts gesproken kan worden van een positieve tendens (Boendermaker, 
Van der Veldt & Booy, 2003). 

 

Het eerste gedeelte van TECV leert de jongeren emoties bij zichzelf en anderen te 
herkennen, om te gaan met frustratie en de basisprincipes van de rationele 
gedragstherapie. Deze basisprincipes bestaan uit het kunnen onderscheiden van 
Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel en Gedrag. Deze vaardigheden zijn opgenomen in 
de training Omgaan met sociale grenzen (in les 1, 2, 3 en 5). Les 4, 6 en 7 gaan 
specifieker in op het omgaan met sociale grenzen. Er wordt de leerlingen geleerd 
dat er vier mogelijke manieren van omgaan met een sociale grens zijn, namelijk 
Aanpassen, Overschrijden, Onderhandelen en Terugtrekken. De leerlingen leren de 
vier mogelijkheden aan de hand van concrete situaties. Het leren van de 
mogelijkheden wordt ondersteund door het gebruik van een groot formaat poster 
met daarop tekeningen van de vier reactietypen, zoals ook op het omslag van dit 
proefschrift weergegeven is. Nadat in les 4 een introductie van de poster heeft 
plaatsgevonden, blijft de poster voorin de klas hangen tijdens de hele periode 
waarin de training wordt gegeven,. De leerlingen leren tijdens de laatste lessen hoe 
ze het beste een keuze tussen de vier reactietypen kunnen maken. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de methode van probleemoplossen, die in veel sociale 
vaardigheidstrainingen wordt gebruikt. Bij probleemoplossen leert de leerling stap 
voor stap een situatie te benaderen (onder andere Kazdin, 1997). Eerst wordt de 
situatie geanalyseerd, waarna verschillende reactiemogelijkheden gegenereerd 
worden. Vervolgens wordt door middel van afweging van voor- en nadelen beslist 
welke reactiemogelijkheid het meest positief kan zijn. Keuze voor een positieve 
reactie wordt beloond door middel van bekrachtiging van de trainer. 

 

7.3   Opzet en inhoud van de training 

De training is in te delen in het tweede preventieniveau in het Sociaal-Emotionele 
Vormings model van Matser, zoals deze beschreven is in §6.4. De training vindt 
plaats in de klas en richt zich op alle leerlingen in de groep. De leerlingen zijn dus 
niet voor de training geïndiceerd. 

 

De training Omgaan met sociale grenzen bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
heeft als doel een raamwerk te leveren voor het leren omgaan met situaties met een 
sociale grens erin verdisconteerd. Hiervoor zijn zeven lessen opgesteld waarbij de 
trainer in de klas komt om samen met de mentor de les te geven. De zeven lessen 
zijn onder te verdelen in drie thema’s. Het eerste thema behandelt het herkennen en 
benoemen van gevoelens. Het tweede thema gaat in op onderhandelen en omgaan 
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met frustraties, omdat bleek dat de leerlingen erg weinig kozen voor het reactietype 
Onderhandelen. Het derde thema richt zich specifiek op situaties met een sociale 
grens erin en de mogelijke reacties daarop. De zeven trainingslessen en het doel 
van elke les worden kort weergegeven in het volgende overzicht: 

 

Les 1 – Kennismaken met emoties. Het doel van deze les is verschillende emoties 
te leren benoemen en deze te herkennen bij anderen. 

Les 2 – Herkennen van emoties bij jezelf. Bij deze les is het doel te leren dat een 
gebeurtenis een bepaald gevoel bij jezelf kan oproepen en deze te kunnen 
benoemen. 

Les 3 – Samenhang tussen gebeurtenis, gedachte, gevoel en gedrag. Het doel van 
deze les is om te leren dat een gebeurtenis een bepaalde gedachte oproept die een 
gevoel kan veroorzaken, dat uiteindelijk resulteert in bepaald gedrag. 

Les 4 – Manieren om te reageren op een situatie (reactietypen). Deze les heeft als 
doel de leerlingen kennis te laten maken met de vier mogelijke reacties op een 
situatie (Aanpassen, Overschrijden, Onderhandelen en Terugtrekken). 

Les 5 – Onderhandelen en omgaan met frustratie. Het doel van deze les is te leren 
dat frustratie een gevoel is dat je krijgt bij bepaalde situaties en dat je door 
onderhandelen dit gevoel soms op kunt heffen. 

Les 6 – Kiezen uit de reactietypes. Deze les heeft tot doel om door middel van 
probleemoplossen tot een adequate keuze uit de vier mogelijke reacties te komen. 

Les 7 – Probleemoplossen. Deze les is een herhaling van les 6, waarbij de 
leerlingen leren om door middel van probleemoplossen tot een adequate keuze uit 
de vier reacties te komen. Daarnaast wordt de training nabesproken en worden de 
5-minuten gesprekken geïntroduceerd.    

 

De oefeningen die gedaan worden tijdens de lessen zijn voor de leerlingen zo 
aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Dit is onder andere gedaan door gebruik te maken 
van spelvormen, video-ondersteuning met beelden van jongeren van dezelfde 
leeftijd, de poster, strips en plaatjes. 

 

Een meer uitgebreide beschrijving van de training is te vinden in bijlage III. De 
complete uitwerking van de training Omgaan met sociale grenzen kan worden 
opgevraagd bij de auteur van dit proefschrift. 
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Het tweede deel van de training bestaat uit dagelijkse 5-minuten gesprekjes, 
waarbij de leerkracht met de leerlingen uit de groep een situatie bespreekt met de 
daarbijbehorende mogelijke vier reacties. De situatie kan door de leerlingen 
aangedragen worden, bijvoorbeeld een situatie die eerder op de dag is 
voorgevallen. De leerling kan in deze situatie zowel voor een adequate als een 
inadequate reactie hebben gekozen. De mentor mag ook zelf een voorgevallen 
situatie noemen of bijvoorbeeld een situatie uit de actualiteit aandragen. De 
mogelijke reacties op de situatie worden door de leerlingen genoemd en besproken. 
Vervolgens worden de reactiemogelijkheden bij de vier tekeningen van de poster 
geplaatst. Door middel van het probleemoplossend model wordt de meest adequate 
reactie voor de leerling en zijn omgeving bepaald. Met het 5-minuten formulier 
(zie bijlage IV), wordt aan de leerkracht een leidraad geboden om de voorgevallen 
situaties te bespreken. De structuur van dit formulier zorgt tevens voor herkenning 
bij de leerlingen. Vooral leerlingen die een grotere mate van structuur behoeven, 
zoals leerlingen met autisme spectrum stoornissen of ADHD, zullen baat hebben 
bij deze structuur en op deze manier meer van de 5-minuten gesprekken leren. De 
5-minuten gesprekken vinden plaats op een vast tijdstip van de dag, waardoor ook 
weer herkenbaarheid voor de leerlingen wordt gecreëerd.  

 

De voorwaarden voor een mogelijk effectieve training, zoals die zijn genoemd in 
§7.2, zijn alle verwerkt in de training, met uitzondering van de aparte 
oudertraining. Waarom deze niet heeft plaatsgevonden wordt besproken in de 
discussie in hoofdstuk 9. De eerstgenoemde voorwaarde, namelijk het intensief en 
gedurende langere tijd trainen, wordt gerealiseerd door de 5-minuten gesprekken. 
Deze gesprekken worden dagelijks en over langere periode gevoerd. In deze 5-
minuten gesprekken komen steeds situaties over het dagelijks leven naar voren. De 
leerlingen kunnen zich goed in de situaties inleven, doordat ze over het algemeen 
de situatie allemaal hebben meegemaakt. Dit zorgt voor generalisatie naar het 
dagelijks leven. Er is voor gekozen om de training in de klas te laten plaatsvinden, 
zodat de leerlingen samen met hun sociale netwerk (tweede voorwaarde) getraind 
worden. Door training in de klas is er sprake is van heterogene groepen, de derde 
voorwaarde. Zowel leerlingen die weinig reactiemogelijkheden kennen, als 
leerlingen die er meerdere kennen, zitten bij elkaar in de groep waardoor ze van 
elkaar kunnen leren. Tot slot heeft de training een cognitief gedragstherapeutische 
achtergrond, zoals beschreven. De training richt zich op sociaal cognitieve en 
probleemoplossende vaardigheden van de leerlingen, waarmee ook de vierde 
voorwaarde in de training is verwerkt.  

 

De training Omgaan met sociale grenzen volgt de stappen van het informatie 
verwerkingsmodel van Crick en Dodge, zoals beschreven in hoofdstuk 6. De eerste 
lessen hebben als thema het waarnemen (stap 1) en interpreteren (stap 2) van 
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sociale informatie. Vervolgens worden reactiemogelijkheden gegenereerd en 
geëvalueerd (stap 3 en 4) en wordt gekozen welke reactiemogelijkheid het meest 
passend zou zijn (stap 5). Stap 6, hoe deze mogelijkheid uitgevoerd kan worden, 
wordt niet specifiek in de training geoefend. 

 

7.4   Totstandkoming van de training 

Alvorens een eerste opzet voor de training te maken, is een plenaire bijeenkomst 
voor de gehele staf van RENN4 van de locaties in Groningen georganiseerd. Zowel 
alle leerkrachten als de medewerkers van de afdeling Expertise waren voor deze 
bijeenkomst uitgenodigd. In de bijeenkomst werd een uiteenzetting gegeven over 
de gevonden resultaten van de meting bij de gehele populatie van de Th. Hart de 
Ruyterschool. Hierna werd verteld dat een training opgezet zou worden om kennis 
van leerlingen over het omgaan met sociale grenzen uit te breiden. Plenair werd 
besproken hoe deze training het beste opgezet kon worden en wat de belangrijke 
aandachtspunten bij de opzet zijn. Het belangrijkste punt dat tijdens deze 
bijeenkomst naar voren kwam was dat het bij deze groep leerlingen nodig is om 
gedurende lange tijd en intensief vaardigheden te herhalen om ze te laten beklijven. 

 

Op het moment dat de eerste opzet van de training gereed was, is deze besproken 
met deskundigen van de afdeling Expertise van RENN4. De grootste 
veranderingen die naar aanleiding van dit gesprek doorgevoerd zijn, waren dat de 
lessen ingekort werden naar een lesuur (40 minuten), in plaats van een klokuur. 
Daarnaast werd het uitdagen van emoties grotendeels uit de training gehaald, 
omdat dit een te groot beroep op de cognities van de leerlingen zou doen. Na deze 
eerste veranderingen is de vernieuwde trainingsopzet besproken met de intern 
begeleider van de Th. Hart de Ruyterschool, de psychomotorisch therapeut (die op 
school ook betrokken is bij sociale vaardigheidstrainingen) en de mentoren van de 
beide trainingsgroepen. In dit overleg is voornamelijk besproken of de training zou 
aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en of zij zich zouden kunnen 
inleven in de situaties. Tevens werd besproken of de training te makkelijk of te 
moeilijk zou zijn voor de leerlingen. Naar aanleiding van dit gesprek zijn kleine 
wijzigingen in het trainingsprogramma doorgevoerd. 

 

7.5   Uitvoering van de training 

Voorafgaand en tijdens de training is een serie lezingen over de vorderingen van 
het onderzoek en het verloop van de training georganiseerd voor al het personeel 
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van de Th. Hart de Ruyterschool. Dit heeft gezorgd voor enthousiasme en 
betrokkenheid van de leerkrachten bij de training.  

Het basisgedeelte van de training, bestaande uit de zeven beschreven lessen, zijn 
gegeven door de onderzoekster zelf. Zij kwam in beide trainingsgroepen zeven 
keer op een vast moment in de week in de klas. Het was hierbij de opzet dat de 
mentoren bij de lessen aanwezig waren. De mentoren hebben voorafgaand aan de 
training een draaiboek ontvangen waarin de training Omgaan met sociale grenzen 
stond beschreven. De onderzoekster nam de materialen voor elke les mee. Mentor 
1 is bij alle zeven lessen aanwezig geweest, mentor 2 heeft helaas niet alle lessen 
volledig bijgewoond. De aanwezigheid van de mentoren bij de training had een 
tweeledig doel. Ten eerste was de aanwezigheid van de mentor voor de leerlingen 
erg prettig, omdat er op deze manier geen grote veranderingen in de groep waren 
en de mentor voor rust in de groep kon zorgen. Ten tweede kon de mentor zich op 
deze manier de basisprincipes van de training, zoals uitgelegd door de trainer, 
gemakkelijk eigen maken. De mentoren konden deze vaardigheden inzetten bij de 
5-minuten gesprekken. Visser, Bijstra en Kunnen (2005) deden evaluatie-
onderzoek naar een training binnen RENN4 bij leerlingen in de basisschoolleeftijd 
en adviseren in hun onderzoeksrapport trainingen te laten geven door leerkrachten, 
zodat de betrokkenheid van de leerkracht gegarandeerd wordt. Alle lessen zijn 
nabesproken met de betreffende leerkracht, waarbij de leerkracht commentaar op 
de oefeningen kon uiten en een aanpak voor de volgende les gemaakt kon worden. 

 

Na elke training is een kort verslag geschreven over het verloop en de 
aanwezigheid van de leerlingen tijdens de lessen. Uit bestudering van deze 
verslagen blijkt dat over het algemeen de lessen in experimentele groep 1 rustiger 
verliepen dan in experimentele groep 2. De leerlingen uit groep 1 waren over het 
algemeen enthousiaster over de verschillende onderdelen van de training en 
participeerden meer aan de lessen dan de leerlingen uit groep 2. Voor de mentoren 
gold dit ook; mentor 1 was enthousiaster over de training en stelde zich actiever op 
tijdens de lessen dan mentor 2. Wanneer gekeken wordt naar de aanwezigheid van 
de leerlingen tijdens de lessen blijkt uit de verslagen over de trainingen dat in 
experimentele groep 1 in totaal vier leerlingen één les hebben gemist, in 
experimentele groep 2 hebben twee leerlingen één les gemist en heeft één leerling 
twee maal een les gemist. In groep 2 is frequenter een leerling tijdelijk uit de les 
verwijderd wegens wangedrag. 

 

De onderzoekster heeft ter voorbereiding op het geven van de training een cursus 
tot het geven van sociale vaardigheidstrainingen en de basiscursus gedragstherapie 
gevolgd. Tijdens de training is zij begeleid door middel van School Video 
Interactie Begeleiding (SVIB). Dit bestond uit het filmen van de training door de 
SVIB-er en een nabespreking van elke les. Na deze bespreking werden leerdoelen 
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voor de volgende training geformuleerd. Deze leerdoelen waren over het algemeen 
praktisch van aard, bijvoorbeeld dat er vaker gebruik gemaakt zou moeten worden 
van het schoolbord. 

 

Er is getracht zoveel mogelijk alle leerlingen bij de lessen te betrekken. In de ene 
trainingsgroep bleken de leerlingen over het algemeen geïnteresseerder dan in de 
andere trainingsgroep. Eén van de leerlingen gaf tijdens de eerste lessen veel 
overlast en demotiveerde de andere leerlingen. Door de mentor werd zij veel uit de 
klas gestuurd. Voor deze leerlinge is een opzet bedacht waarin zij de training 
mocht “reviewen”. Zij kreeg hiertoe formulieren waarop zij kon schrijven wat ze 
wel en niet leuk aan de oefeningen vond. Hierdoor werd zij zeer gemotiveerd en 
kon ze tijdens de overige lessen volledig aanwezig zijn.  

 

Na de zeven basislessen werden door de beide mentoren dagelijks 5-minuten 
gesprekken over een voorgevallen gebeurtenis (positief dan wel negatief) gevoerd. 
De mentoren vulden hiertoe het 5-minuten formulier in, dat de leidraad vormde 
voor de gesprekken. De gesprekken vonden plaats gedurende een periode van vier 
weken. Mentor 1 voerde dagelijks gesprekken met de leerlingen gedurende deze 
tijd, mentor 2 is dit helaas niet alle dagen gelukt. Beide mentoren werken vier 
dagen per week, waardoor er theoretisch gezien vier keer per week 5-
minutengesprekken gevoerd konden worden.  

 

7.6   Het verloop van de training 

Over het algemeen werd de training door de leerlingen als positief ervaren. Ze 
vonden de meeste oefeningen leuk en zetten zich goed in. De leerlingen uit groep 1 
waren enthousiaster over de training dan de leerlingen uit groep 2, zij vonden de 
training soms wat te kinderachtig. Beide groepen vonden de oefening waarin de 
gebeurtenis-gevoelsrelatie door middel van het spel Twister werd geoefend het 
leukst. De video werd ook als positief ervaren, met name doordat de jongeren op 
de video dezelfde leeftijd hadden als de leerlingen in de groepen. De uitgebeelde 
situaties op de video leverden veel stof tot discussie, waaruit bleek dat de 
leerlingen zich goed konden inleven in de situaties. Doordat de lessen uit 
verschillende oefeningen bestonden en verbale oefeningen werden afgewisseld met 
non-verbale oefeningen, konden de leerlingen zich tijdens de lessen goed 
concentreren. Over het algemeen werden de non-verbale oefeningen als meer 
positief ervaren dan de verbale oefeningen. Of, zoals een leerling het uitdrukte: 
“het praten vond ik niet leuk aan de lessen”. 
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Uit analyse van de 5-minuten formulieren bleek dat er vooral situaties besproken 
waren waarin een overschrijdingsreactie had plaatsgevonden. Vaak kwamen deze 
situaties voor in de vrije tijd van de leerlingen, bijvoorbeeld tijdens de pauze of 
tijdens het wisselen van lokaal op de gang. De 5-minuten gesprekken verliepen 
over het algemeen goed, er werden veel reacties bedacht die ook mogelijk waren 
geweest. Met name mentor 1 gaf aan veel aan de 5-minuten gesprekken gehad te 
hebben, omdat het haar een handvat gaf om voorgevallen problemen in de klas te 
bespreken. Zij vond het hierbij zeer positief dat dit op voorspelbare en 
gestructureerde wijze plaatsvond. 
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Hoofdstuk 8 
Het evaluatie-onderzoek 

 

8.1   Inleiding 

In hoofdstuk 7 is de opzet van de training Omgaan met sociale grenzen 
beschreven. Al eerder is in hoofdstuk 6 gepleit voor een evaluatie van sociale 
vaardigheidstrainingen. In dat hoofdstuk is beschreven dat het belangrijk is te 
weten of een interventie werkt, voordat deze toegepast gaat worden. Daarom wordt 
in voorliggend hoofdstuk ingegaan op de evaluatie van de training Omgaan met 
sociale grenzen. In §8.2 wordt het design beschreven dat gebruikt is om de training 
te evalueren. Paragraaf 8.3 beschrijft de onderzoeksgroepen en hoe deze tot stand 
zijn gekomen. In §8.4 worden de onderzoeksvragen van het onderzoek beschreven, 
waarna in §8.5 de verwachtingen worden geformuleerd. Paragraaf 8.6 beschrijft de 
dataverzameling. In §8.7 wordt de keuze van de methode van toetsen beschreven, 
waarna in de vier daarop volgende paragrafen de resultaten van deze analyses 
beschreven worden. In §8.8 worden de resultaten van de gekende reacties 
beschreven, in §8.9 de individuele vooruitgang van de leerlingen, in §8.10 de 
resultaten van de gewilde reacties en in §8.11 de resultaten van de motivaties. Tot 
slot geeft §8.12 een samenvatting van en de conclusies over de gevonden 
resultaten. 

 

8.2   Design 

Om intern valide conclusies te kunnen trekken over het effect van de training, 
moest een zo sterk mogelijk design gekozen worden. Een experimenteel design is 
hiervoor het meest geschikt, maar voor dit design is random toewijzing aan de 
experimentele- en controle-groep een vereiste. Uit het literatuuronderzoek, zoals 
beschreven in hoofdstuk 6 bleek dat trainen in klassesituaties te verkiezen is boven 
geïndiceerde groepen. Wanneer gekozen wordt om een klas in zijn geheel te 
trainen, is het praktisch onmogelijk random toewijzing aan de onderzoeksgroepen 
te realiseren. Hiermee vervalt de mogelijkheid van een experimenteel design. Om 
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toch zo sterk mogelijke causale conclusies te kunnen trekken, is een quasi-
experimenteel pretest-posttest-follow up control group design, zoals weergegeven 
in figuur 8-1, opgezet. In figuur 8-1 is de experimentele groep weergegeven met E 
op de drie meetmomenten (T1, T2, T3), de controlegroep met C op de drie 
meetmomenten en de training met X. 

 

 
Figuur 8-1 Onderzoeksdesign  

 

Zoals blijkt uit figuur 8-1 is op meetmoment 1 (T1) bij zowel de experimentele- als 
de niet equivalente controlegroep de ASL afgenomen, dit was de pretest. 
Vervolgens is in de experimentele groep gedurende zeven weken de training 
Omgaan met sociale grenzen gegeven, waarna gedurende vier weken de 5-minuten 
gesprekken plaatsvonden. Drie maanden na T1 is de ASL nogmaals afgenomen bij 
de leerlingen uit de experimentele- en controle-groep (T2), de posttest. Een half 
jaar na deze posttest is de follow-up meting (T3) verricht, waarbij de leerlingen uit 
beide groepen nogmaals de ASL ingevuld hebben. De metingen T1, T2 en T3 
hebben plaatsgevonden over het hele schooljaar 2003-2004. 

 

Een dergelijk quasi-experimenteel pretest-posttest follow up control group design 
kent vier bedreigingen van de interne validiteit (Cook & Campbell, 1979), dit zijn: 

1 Rijping; dat kan ontstaan doordat de ene groep een andere ontwikkeling 
doormaakt dan de andere groep. Doordat in dit onderzoek beide groepen 
afkomstig zijn van dezelfde school, is het onwaarschijnlijk dat zij een andere 
ontwikkeling doorgemaakt zouden hebben. 

2 Instrumentatie-effecten; deze ontstaan wanneer er verschillen zijn in de 
condities tussen de verschillende metingen, zoals het gebruik van een andere 
vragenlijst, afname door een andere onderzoeker of een afwijkende wijze van 
dataverzameling. Daar de condities bij de drie meetmomenten alle gelijk 
geweest zijn, kan een bedreiging van de interne validiteit door instrumentatie 
uitgesloten worden. 

3 Differentiële statistische regressie; dit is de tendens dat proefpersonen die op 
de eerste meting hoog, dan wel laag scoren, op latere metingen naar het 
gemiddelde tenderen. Statistische regressie is afhankelijk van twee factoren: de 
test-hertest betrouwbaarheid, zoals beschreven in de instrumentbeschrijving in 

T1  T2 T3 

E1 X E2 E3 

C1  C2 C3 
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hoofdstuk 4 en het verschil tussen de groepsgemiddelden op de pre-test. Hoe 
hoger de test-hertest betrouwbaarheid, hoe minder sprake van statistische 
regressie. De test-hertest betrouwbaarheid was voor zes van de twaalf schalen 
van de ASL voldoende of goed en voor zes van de twaalf schalen onvoldoende 
(Van der Mooren, 2006), waardoor een bedreiging van de interne validiteit niet 
uitgesloten is. Om te bepalen of de groepsgemiddelden inderdaad op de pre-
test van elkaar verschilden is een Mann-Whitney toets uitgevoerd. Deze gaf 
geen statistisch significant resultaat (p>0.05), waardoor de kans op statistische 
regressie sterk vermindert. 

4 Selectie en geschiedenis; deze bedreiging ontstaat doordat nooit helemaal 
zeker is of de experimentele groep op alle variabelen gelijk is aan de 
controlegroep. Een verschil in de posttest en follow up zou daarmee toe te 
schrijven kunnen zijn aan de verschillen in groepssamenstelling. Met matching 
en met covariantie-analyse kan geprobeerd worden om op selectie-effecten te 
controleren. Naarmate een onderzoeksgroep groter is, kan op meer effecten 
gecontroleerd worden. Daar dit onderzoek kleine groepen betreft, is nauwelijks 
controle mogelijk en vormt selectie en geschiedenis een bedreiging voor de 
interne validiteit. 

 

8.3   Onderzoeksgroepen 

Door de toepassing van het hiervoor beschreven onderzoeksdesign, was het nodig 
om een experimentele- en een controle-groep te selecteren. De keuze voor de 
experimentele groep is gemaakt in overleg met de intern begeleider van de school. 
De training Omgaan met sociale grenzen is, mede doordat het een cognitief 
gedragstherapeutische grondslag heeft (zie hoofdstuk 7), meer geschikt voor 
jongeren in de bovenbouwklassen van de school. Daarom zijn door de intern 
begeleider twee klassen uit de bovenbouw gekozen, waarvan verwacht werd dat de 
mentoren gemotiveerd zouden zijn om mee te werken.  

 

Aan de twee mentoren is gevraagd of zij wilden meewerken aan de training en het 
onderzoek. Hun groepen vormden samen de experimentele groep. Aan de 
mentoren van beide klassen is gevraagd welke groep zij het meest vergelijkbaar 
vonden met hun eigen groep. Aan de intern begeleider is eveneens gevraagd twee 
groepen te noemen die hij het meest vergelijkbaar vond. De groepen die genoemd 
werden door de mentoren kwamen overeen met de groepen genoemd door de 
intern begeleider. Daarnaast kwamen de groepen overeen op de groeps- en 
leerkenmerken, zoals weergegeven in tabel 8-1. Aan deze twee genoemde groepen 
is gevraagd mee te werken aan het onderzoek als controlegroep.  
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Tabel 8-1 Overzicht groeps- en leer-kenmerken 

 Groepskenmerk Leerkenmerken 

Experimentele groep 1 affectie kaderberoeps/theoretisch gerichte leerweg 

Experimentele groep 2 - theoretisch gerichte leerweg 

Controlegroep 1 affectie beroepsgerichte leerweg 

Controlegroep 2 - theoretisch gerichte leerweg 

 

Uit tabel 8-1 is af te lezen dat wat betreft de groeps- en leer-kenmerken één 
experimentele- en één controle-groep beide affectie-gericht (zie ook hoofdstuk 3) 
waren. Verder hadden één experimentele- en één controle-groep beide een 
leerniveau van de theoretische leerweg binnen het VMBO. De andere 
experimentele- en controle-groep hadden een leerniveau beneden de theoretische 
leerweg. De groepen zijn hiermee gematcht op groepskenmerken en 
leerkenmerken, wat de eerder genoemde bedreiging door selectie (§8.2) doet 
afnemen. 

 

Van zowel de experimentele- als de controle-groep zijn demografische gegevens 
uit dossieronderzoek geanalyseerd. Van de experimentele groep was 82% jongen 
en 18% meisje, van de controlegroep was 94% jongen en 6% meisje. Het 
gemiddelde IQ van de experimentele groep was 105, in de controlegroep was het 
gemiddelde IQ 94. Wat betreft de gestelde primaire diagnoses van de leerlingen uit 
de experimentele groep, had 23% ADHD, 53% een autisme spectrum stoornis, 
12% geen diagnose en 12% een overige diagnose. Van de leerlingen uit de 
controlegroep had 23% ADHD, 41% een autisme spectrum stoornis, 30% geen 
diagnose en bij 6% was de diagnose onduidelijk. De gemiddelde scores op de 
totaalschalen van de CBCL en TRF vielen voor beide groepen in het klinisch 
gebied. De experimentele groep had op de pretest een gemiddelde leeftijd van 14.1 
jaar (range 12.8-15.6 jaar), de controlegroep had een gemiddelde leeftijd van 15.6 
jaar (range 13.8-17.9 jaar). De controlegroep was dus gemiddeld ouder dan de 
experimentele groep. Eerder onderzoek toont aan dat leeftijd geen samenhang 
vertoont met gekende reacties (Boersma, 2004). 

 

8.4   Onderzoeksvragen 

Het primaire doel van de training Omgaan met sociale grenzen was om kennis van 
de leerlingen van verschillende manieren van reageren op een situatie, waarin een 
sociale grens verdisconteerd is, uit te breiden, zoals beschreven in hoofdstuk 7. Er 
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is getoetst of de training dit effect heeft bereikt. Daarmee is de hoofdvraag van het 
tweede deel van dit dissertatie-onderzoek of de leerlingen uit de experimentele 
groep aan het einde van het schooljaar meer reactietypen kennen dan de leerlingen 
in de controlegroep. Deze hoofdvraag is onder te verdelen in een drietal 
deelvragen, die als volgt kunnen worden geformuleerd: 

1a. Wat zijn de verschillen in gemiddelden van beide groepen op de vier gekende 
reacties over tijd? 

1b. Wat is het verschil tussen beide groepen in totaal gekende reacties over tijd? 

2. Wat zijn de verschillen in gemiddelden van beide groepen op de vier gewilde 
reacties over tijd? 

3a. Wat zijn de verschillen in gemiddelden van beide groepen op de twee 
motivaties over tijd? 

3b. Wat is het verschil tussen beide groepen in totaal aantal motivaties over tijd? 

 

8.5   Verwachtingen 

De training Omgaan met sociale grenzen is gebaseerd op een groot aantal 
voorwaarden voor mogelijk effectieve trainingen uit bestaande sociale 
vaardigheidstrainingen, zoals beschreven in hoofdstuk 7. Deze voorwaarden zijn 
gebleken uit meta-analyses van effectonderzoek naar interventies. Door het gebruik 
van deze voorwaarden wordt verwacht dat de training Omgaan met sociale grenzen 
een positief effect zal hebben op de kennis van mogelijke reacties op een situatie 
waarin een sociale grens verdisconteerd is. De experimentele groep zal daarom 
gemiddeld hogere scores op de schalen van de gekende reacties van de ASL halen 
dan de controlegroep. De training gaat specifiek in op het kiezen van een 
reactietype door middel van probleemoplossen, waardoor verwacht wordt dat de 
gemiddelde Gewilde reactie Overschrijden van de experimentele groep zal 
afnemen en de gemiddelde Gewilde reactie Aanpassen zal toenemen in verhouding 
tot die van de controlegroep. Ten aanzien van de motivaties wordt verwacht dat de 
experimentele groep meer motivaties zal kunnen geven na de training ten opzichte 
van de controlegroep, doordat zij door de training meer geleerd zullen hebben hun 
reacties te kunnen motiveren.  

 

8.6   Dataverzameling 

In september van het schooljaar 2003-2004 is de onderzoekster in een periode van 
twee weken twee maal in de klas geweest om de ASL af te nemen bij de leerlingen 
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van de experimentele- en de controle-groep. De ASL is, net als in het eerste deel 
van het onderzoek, in twee helften afgenomen waardoor de leerlingen 
geconcentreerder aan de vragenlijst konden werken. De onderzoekster gaf de 
leerlingen een korte uitleg over de ASL conform de handleiding. De anonimiteit 
van de antwoorden werd gegarandeerd. Na afloop van de training en de 5-minuten 
gesprekken heeft in december, vlak voor de kerstvakantie, de posttest 
plaatsgevonden. Deze testafname had dezelfde procedure als de eerste afname. Tot 
slot heeft enige weken vóór het einde van het schooljaar 2003-2004 de follow-up 
meting plaatsgevonden. Ook deze testafname verliep gelijk aan de vorige 
testafnames. Nadat de leerlingen de vragenlijst hadden ingevuld, kregen ze iets 
lekkers als dank voor hun moeite. 

 

Uiteindelijk hebben 34 leerlingen een ASL ingevuld op alle drie de 
meetmomenten, hiervan zaten 17 in de experimentele groep en 17 in de 
controlegroep. Er zijn vier leerlingen geweest die niet op alle meetmomenten de 
ASL ingevuld hebben; de gegevens van deze leerlingen zijn niet geanalyseerd. Eén 
van deze leerlingen was door veelvuldig spijbelen niet te bereiken tijdens de 
posttest, twee leerlingen zijn met school gestopt omdat ze gingen werken, één 
leerling kreeg een psychose en moest hierdoor tijdelijk met school stoppen. 

8.7   Keuze van methode van toetsen 

Om vast te stellen of de training resultaat heeft gehad en daarbij de power zo hoog 
mogelijk te houden, is gekozen voor een (2 groepen x 3 tijdseenheden) MANOVA, 
die bekend staat als het dubbel multivariate model (tabel 8-2). De afhankelijke 
variabelen per component zijn de reactietypen zodat er drie MANOVA’s zijn 
uitgevoerd (gekende reacties, gewilde reacties, motivaties). 

 

De tussen-proefpersonen factor (zie tabel 8-2, eerste kolom) zijn de leerlingen van 
de experimentele- en de controle-groep. De vier verschillende gekende reacties, 
Aanpassen, Overschrijden, Onderhandelen en Terugtrekken, worden op drie 
verschillende momenten gemeten (zie tabel 8-2, eerste rij). Tijd is in dit design dus 
een binnen-proefpersonen factor met drie niveaus (zie tabel 8-2, tweede rij). In de 
tweede kolom in tabel 8-2 zijn de proefpersonen van beide groepen aangegeven. 
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Tabel 8-2 Dubbel multivariate model, voorbeeld gekende reacties 

  Gekende 
Aanpassen 

Gekende 
Overschrijden 

Gekende 
Onderhandelen 

Gekende 
Terugtrekken 

  T1-T2-T3 T1-T2-T3 T1-T2-T3 T1-T2-T3 

Experimentele 
groep 

1     

 2     

 . 

. 

. 

    

 17     

Controle 
groep 

1     

 2     

 . 

. 

. 

    

 17     

 

In §8.8 tot en met §8.11 worden de resultaten van de drie MANOVA’s beschreven. 

 

8.8   Resultaten gekende reacties  

De gegevens van de gekende reacties van de ASL, ingevuld door de leerlingen uit 
de experimentele- en controle-groep, zijn met elkaar vergeleken. De gemiddelden 
en standaarddeviaties van de beide groepen op de vier gekende reacties op de drie 
meetmomenten worden weergegeven in tabel 8-3. 
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Tabel 8-3 Gemiddelden en standaarddeviaties gekende reacties 

  M (SD) 

  Experimentele groep Controlegroep 

 Meting 1 21.3 (4.1) 20.8 (4.9) 

Aanpassen Meting 2 21.9 (3.8) 20.5 (5.4) 

 Meting 3 23.4 (2.8) 21.4 (4.6) 

 

 Meting 1 23.2 (3.8) 24.5 (3.5) 

Overschrijden Meting 2 22.8 (4.4) 24.1 (3.6) 

 Meting 3 25.6 (1.6) 23.5 (4.3) 

 

 Meting 1 3.9 (2.7) 2.5 (2.3) 

Onderhandelen Meting 2 2.7 (2.3) 2.6 (2.6) 

 Meting 3 4.5 (3.8) 2.4 (2.9) 

 

 Meting 1 8.6 (4.0) 9.0 (4.5) 

Terugtrekken Meting 2 8.1 (4.9) 7.8 (5.1) 

 Meting 3 9.4 (5.9) 6.8 (5.4) 

 

Uit tabel 8-3 blijkt dat het gemiddelde op de Gekende reactie Aanpassen over de 
drie meetmomenten heen groter wordt in zowel de experimentele- als de controle-
groep. Het gemiddelde van de Gekende reactie Overschrijden wordt over de drie 
meetmomenten bij de controlegroep kleiner. Bij de experimentele groep wordt de 
gemiddelde Gekende reactie Overschrijden kleiner op T2 ten opzichte van T1, op 
T3 neemt het gemiddelde echter weer toe. De gemiddelde Gekende reactie 
Onderhandelen blijft nagenoeg gelijk over de drie meetmomenten voor de 
controlegroep, terwijl bij de experimentele groep het gemiddelde eerst kleiner 
wordt en vervolgens groter wordt. Voor de gemiddelde Gekende reactie 
Terugtrekken geldt dat deze kleiner wordt over de drie meetmomenten voor de 
controlegroep. Voor de experimentele groep wordt deze eveneens kleiner op T2, 
maar weer groter op T3. Deze gemiddelden van de vier gekende reacties op de drie 
meetmomenten van de experimentele- en controle-groep worden grafisch 
weergegeven in grafieken 8-1 tot en met 8-4. De lezer moet zich bij het lezen van 
de grafieken ervan bewust zijn dat de Y-as van de grafieken verschillend geschaald 
is, waardoor onderlinge vergelijking van de grafieken niet mogelijk is. 
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Grafiek 8-3 Gekende reactie Onderhandelen Grafiek 8-4 Gekende reactie Terugtrekken 

 

Zoals beschreven in §8.7, wordt in dit onderzoek het dubbel multivariate model 
gebruikt als methode van toetsing van het effect van de training Omgaan met 
sociale grenzen. Voordat de analyse met het dubbel multivariate model is 
uitgevoerd, is onderzocht of aan de voorwaarden voor de uitvoering van een 
MANOVA is voldaan. Tabachnick en Fidell (2001) noemen hiervoor vijf 
voorwaarden, Stevens (2002) voegt er nog één aan toe. De voorwaarden zullen 
hierna worden besproken, waarbij tevens is aangegeven of aan de voorwaarde 
wordt voldaan voor de MANOVA van de gekende reacties. 

 

1. Voor de minimale groepsomvang geldt dat het aantal personen per groep groter 
zou moeten zijn dan het aantal afhankelijke variabelen. Het aantal afhankelijke 
variabelen is hier per MANOVA vier (de vier gekende reacties), terwijl er 17 
personen in beide groepen zitten, waarmee aan de eerste voorwaarde is voldaan. 

 

2. Tabachnick en Fidell (2001) noemen als tweede voorwaarde dat de scores op de 
variabelen multivariaat normaal verdeeld moeten zijn. Dit vormt uitsluitend een 
probleem wanneer niet aan de eerste voorwaarde is voldaan en vormt daarmee in 
dit onderzoek dus geen probleem.  
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3. Er mogen geen outliers aanwezig zijn, omdat de MANOVA zeer gevoelig is 
voor outliers. Om dit te analyseren is er een foutenanalyse op de data gedaan, 
waarna per groep gecontroleerd is op outliers. Er werd een aantal outliers 
gevonden. Om de power van de MANOVA zo hoog mogelijk te houden, is er voor 
gekozen om de outliers niet uit de datafile te verwijderen, maar om de waarden aan 
te passen. Tabachnick & Fidell (2001) beschrijven hiervoor een methode, waarbij 
de outlier een nieuwe waarde krijgt die nog wel afwijkend is, maar niet meer zo 
afwijkend als voorheen. De outlier krijgt met deze methode een waarde die één 
eenheid hoger of lager is dan de volgende waarde in de distributie. Deze methode 
is toegepast voor de gevonden outliers, waarmee aan de voorwaarde voor outliers 
wordt voldaan.  

 

4. De vierde voorwaarde betreft het homogeen zijn van variantie-covariantie 
matrices. Aan deze voorwaarde wordt voldaan wanneer beide groepsomvangen 
gelijk zijn, wat in dit onderzoek zo is. Zowel de experimentele- als de controle-
groep heeft een omvang van 17 leerlingen. 

 

5. De laatste voorwaarde van Tabachnick en Fidell betreft de afwezigheid van 
multicollineariteit. Multicollineariteit ontstaat wanneer afhankelijke variabelen een 
grote onderlinge correlatie hebben. De invloed van de variabelen op elkaar is dan 
zeer groot. In dit onderzoek is de gemiddelde Pearson correlatie tussen de 
afhankelijke variabelen over de drie meetmomenten klein (r=.23), waarmee aan de 
vijfde voorwaarde voor MANOVA wordt voldaan. 

 

6. Stevens (2002) noemt naast de eerder genoemde voorwaarden de voorwaarde 
dat de sfericiteit gelijk moet zijn. De sfericiteit kan getoetst worden met behulp van 
de toets van Mauchly, met tijd als binnen-proefpersonen effect. Voor alle gekende 
reacties geldt p > 0.05, waarmee aan de voorwaarde voor sfericiteit wordt voldaan. 

 

Naast het moeten voldoen aan deze zes voorwaarden voor het mogen uitvoeren van 
een MANOVA, moet er rekening mee worden gehouden dat MANOVA extreem 
gevoelig is voor missing values. Deze kunnen de uitkomsten zeer beïnvloeden. In 
deze onderzoeksopzet wordt gebruik gemaakt van gesommeerde scores, waardoor 
er geen missing values zijn geweest bij het uitvoeren van de MANOVA. 

 

Nu is gebleken dat aan alle voorwaarden tot het mogen uitvoeren van een 
MANOVA van de gekende reacties wordt voldaan, kunnen de data geanalyseerd 
worden. De eerste onderzoeksvraag uit dit deel van het onderzoek betrof:  
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1a. Wat zijn de verschillen in gemiddelden van beide groepen op de vier gekende 
reacties over tijd?  

 

Voor het beantwoorden van deze vraag zijn de gemiddelden van de vier gekende 
reacties van de twee groepen op de drie meetmomenten getoetst via een 
multivariate variantieanalyse met herhaalde metingen (MANOVA). Er bleek geen 
statistisch significant tussengroepen effect (experimentele of controle-groep) of 
binnengroepen effect (tijd). Wel bleek een statistisch significant interactie-effect 
van groep over tijd op de vier gekende reacties, F(8, 25)=4.12, p<.005, η2=.57. Het 
gevonden effect van 57% is volgens de criteria van Cohen (1988) groot van 
omvang.  

 

Door gebruik van univariate toetsen is geanalyseerd welke van de vier gekende 
reacties bijdragen aan het gevonden statistisch significante interactie-effect van 
groep over tijd. De F-waarden, p-waarden en verklaarde varianties van de 
experimentele- en de controle-groep worden weergegeven in tabel 8-4. 

 

Tabel 8-4 Anova’s (N=34) 

Schalen ASL Fa p η2  b 

Gekende reactie Aanpassen .60 .553 .018 

Gekende reactie Overschrijden 5.88 .005 .155 

Gekende reactie Onderhandelen 1.98 .146 .058 

Gekende reactie Terugtrekken 2.18 .121 .064 

a df (2, 64) 

b groot: η2 > 13% , matig: η2 = 6% , klein: η2 = 1% (Cohen, 1988)  

 

Van de vier gekende reacties van de ASL droeg alleen de Gekende reactie 
Overschrijden statistisch significant bij aan het interactie-effect F(2,64)=5.88, 
p=.005, η2=.16. De gevonden effectgrootte is volgens de criteria van Cohen groot 
van omvang.  

 

Naast het analyseren van de vier gekende reacties, is tevens het verschil in totaal 
aantal gekende reacties tussen de experimentele- en controle-groep over de drie 
meetmomenten onderzocht. Deze analyse geeft antwoord op het tweede deel van 
de eerste onderzoeksvraag, welke luidde: 
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1b. Wat is het verschil tussen beide groepen in totaal gekende reacties over tijd? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is voor elk meetmoment een t-toets voor 
onafhankelijke groepen uitgevoerd. In tabel 8-5 wordt per meetmoment het 
gemiddelde en de standaarddeviatie van de gekende reacties voor de 
experimentele- en controle-groep weergegeven en in de laatste kolom de 
bijbehorende p-waarden. 

 
Tabel 8-5 Gemiddelden, standdaardeviaties en p-waarden totaal gekende reacties 

 Mexperimenteel (SD) Mcontrole (SD) p 

T1 57.8 (10.1) 56.2 (12.2) .682 

T2 55.7 (10.8) 54.1 (13.7) .720 

T3 62.5 (9.2) 54.0 (11.6) .024 

 

Uit tabel 8-5 blijken de scores van de experimentele- en controle-groep op de 
schaal totaal gekende reacties op T1 en T2 niet statistisch significant van elkaar 
verschillen. Op T3 verschillen de gemiddelden van de experimentele- en controle-
groep wel statistisch significant van elkaar (p<.05). Op zowel de pretest als de 
posttest zijn de gemiddelde totaal gekende reacties van de experimentele- en 
controle-groep dus gelijk aan elkaar. Op de follow-up kennen de leerlingen uit de 
experimentele groep gemiddeld meer totaal gekende reacties dan de leerlingen uit 
de controlegroep. 

 

8.9   Individuele  vooruitgang 

In §8.8 is het effect van de training Omgaan met sociale grenzen op de gekende 
reacties gemeten door middel van het analyseren van de groepsgemiddelden. Een 
andere manier om effect van de training te meten is om individuele vooruitgang 
van de leerlingen in de experimentele- en controle-groep te meten. Een effectmaat 
voor het meten van individuele verandering is de Reliable Change Index (RCI). De 
RCI en de berekening ervan worden uitvoerig beschreven door Jacobson & Truax 
(1991). Wanneer RCI>1.96 is er een statistisch significante verandering opgetreden 
met een betrouwbaarheidsinterval van 95%. Wanneer RCI>1.69, dan is er een 
statistisch significante verandering opgetreden met een betrouwbaarheidsinterval 
van 90%. De RCI is berekend voor het totaal aantal gekende reacties, omdat het 
doel van de training was deze te vergroten. De scores op het totaal aantal gekende 
reacties op T1 (pretest) en T3 (follow-up) zijn voor het berekenen van de RCI 
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gebruikt, de outliers zijn hierbij in de dataset behouden. In tabel 8-6 wordt het 
aantal leerlingen van de experimentele groepen en de controlegroepen 
weergegeven die vooruit dan wel achteruit zijn gegaan op T3 ten opzichte van T1. 

 

Tabel 8-6 RCI experimentele- en controle-groepen 

 exp. gr 1 (n=9) exp. gr 2 (n=8) contr. gr 1 (n=10) contr. gr 2 (n=7) 

++ 4 1 1 X 

+ 1 X X X 

0 4 6 9 6 

- X X X X 

-- X 1 X 1 

vooruitgang: ++ p<.05, + p<.10, geen vooruitgang 0, achteruitgang: -- p<.05,          
- p<.10. 

 

Uit tabel 8-6 blijkt dat van de negen leerlingen uit experimentele groep 1, vijf 
leerlingen vooruit zijn gegaan. Voor vier leerlingen geldt p<.05, voor één leerling 
geldt p<.10. Vier leerlingen uit experimentele groep 1 zijn gelijk gebleven. Voor 
experimentele groep 2 geldt dat van de acht leerlingen, één leerling vooruit is 
gegaan (p<.05), zes leerlingen gelijk zijn gebleven en één leerling achteruit is 
gegaan (p<.05). Voor de totale experimentele groep betekent dit dat zes leerlingen 
een vooruitgang hebben geboekt in totaal aantal gekende reacties, 10 leerlingen 
gelijk zijn gebleven en één leerling achteruit is gegaan. 

 

Voorts blijkt uit tabel 8-6 dat van de tien leerlingen uit controlegroep 1, één 
leerling vooruit is gegaan (p<.05) en negen leerlingen gelijk zijn gebleven. Voor de 
zeven leerlingen uit controlegroep 2 blijkt dat 6 leerlingen gelijk zijn gebleven en 
één leerling achteruit is gegaan (p<.05). Voor de totale controlegroep betekent dit 
dat één leerling vooruit is gegaan, 15 leerlingen gelijk zijn gebleven en één leerling 
achteruit is gegaan. 

 

8.10   Resultaten gewilde reacties  

Voor de praktijk is het interessant te onderzoeken of de training niet alleen een 
effect heeft gehad op de gekende reacties, maar ook of de gewilde reacties 
veranderd zijn. De keuze die de jongere maakt uit zijn beschikbare reacties in een 
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situatie waarin een sociale grens verdisconteerd is, kan immers wel of niet 
overeenkomen met de eisen en normen van zijn omgeving. Om dit te onderzoeken, 
zijn de data van de gewilde reacties geanalyseerd.  

 

De gemiddelden en standaarddeviaties van de experimentele- en controle-groep op 
de vier gewilde reacties zijn berekend over de drie meetmomenten. Deze worden 
weergegeven in tabel 8-7. 

 

Tabel 8-7 Gemiddelden en standaarddeviaties gewilde reacties 

  M (SD) 

  Experimentele groep Controlegroep 

Meting 1 13.1 (4.6) 15.4 (5.0) 

Meting 2 13.7 (6.0) 14.2 (5.4) 

 

Aanpassen 

Meting 3 15.1 (3.1) 

 

13.8 (3.1) 

Meting 1 7.6 (4.7) 8.0 (5.3) 

Meting 2 8.1 (6.1) 8.4 (7.0) 

 

Overschrijden 

Meting 3 6.9 (4.8) 

 

9.2 (4.7) 

Meting 1 2.1 (1.4) 1.2 (1.1) 

Meting 2 1.5 (1.4) 1.6 (1.9) 

 

Onderhandelen 

Meting 3 2.5 (1.7) 

 

1.6 (1.8) 

Meting 1 3.9 (2.5) 2.9 (2.1) 

Meting 2 4.1 (3.1) 2.4 (1.5) 

 

Terugtrekken 

Meting 3 3.4 (2.5) 2.4 (1.7) 

 

Uit tabel 8-7 blijkt dat de gemiddelden op de Gewilde reactie Aanpassen lager 
worden over de drie meetmomenten voor de controlegroep, terwijl deze hoger 
worden over de drie meetmomenten voor de experimentele groep. Voor de 
Gewilde reactie Overschrijden blijkt dat deze gemiddeld toeneemt voor de 
controlegroep. Voor de experimentele groep neemt de gemiddelde Gewilde reactie 
Overschrijden toe op T2 en wordt het gemiddelde weer lager op T3. Wat betreft de 
Gewilde reactie Onderhandelen geldt dat het gemiddelde van de controlegroep 
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groter wordt op T2 ten opzichte van T1, op T3 blijft het gemiddelde gelijk aan T2. 
Voor de experimentele groep neemt de gemiddelde Gewilde reactie Onderhandelen 
af op T2 en wordt het gemiddelde op T3 voor deze reactie weer hoger. Tot slot 
wordt voor de controlegroep de gemiddelde Gewilde reactie Terugtrekken lager op 
T2 en T3, dan op T1. Voor de experimentele groep wordt de gemiddelde Gewilde 
reactie Terugtrekken hoger op T2, maar weer lager op T3. Deze gemiddelden van 
de vier gewilde reacties op de drie meetmomenten van de experimentele- en 
controle-groep worden grafisch weergegeven in grafieken 8-5 tot en met 8-8. De 
lezer moet zich bij het lezen van de grafieken ervan bewust zijn dat de Y-as van de 
grafieken verschillend geschaald is, waardoor onderlinge vergelijking van de 
grafieken niet mogelijk is. 
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Grafiek 8-5 Gewilde reactie Aanpassen  Grafiek 8-6 Gewilde reactie Overschrijden 
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Grafiek 8-7 Gewilde reactie Onderhandelen  Grafiek 8-8 Gewilde reactie Terugtrekken 

 

De gevonden gemiddelden worden geanalyseerd om te toetsen of de training effect 
heeft gehad op de gewilde reacties. Hiermee wordt de tweede onderzoeksvraag 
beantwoord, deze luidt: 

2. Wat zijn de verschillen in gemiddelden van beide groepen op de vier gewilde 
reacties over tijd? 

 

Met behulp van een multivariate variantieanalyse met herhaalde metingen zullen 
de verschillen in gewilde reacties geanalyseerd worden. Voordat deze MANOVA 
is uitgevoerd, is eerst gecontroleerd of er voldaan werd aan de voorwaarden voor 
het mogen uitvoeren van deze analyse (Tabachnick & Fidell, 2001). Deze 
voorwaarden zijn dezelfde als die in §8.8 beschreven voor de MANOVA van de 
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gekende reacties. Ook aan de voorwaarden voor het doen van een MANOVA op de 
data van de gewilde reacties werd voldaan. 

 

Uit de MANOVA bleek geen statistisch significant tussengroepen effect 
(experimentele- of controle-groep) of binnengroepen effect (tijd). Tevens bleek 
geen statistisch significant interactie-effect van training over tijd. Er is dus geen 
effect van de training gevonden op de gewilde reacties. 

8.11   Resultaten motivat ies  

Ook de door de leerlingen gegeven motivaties op de ASL zijn geanalyseerd, 
waarbij onderzocht is of de training een effect heeft gehad op deze motivaties. In 
tabel 8-8 worden de gemiddelden en standaarddeviaties van de experimentele- en 
controle-groep van de beide motivaties op de drie meetmomenten weergegeven. 

 

Tabel 8-8 Gemiddelden en standaarddeviaties motivaties 

  M (SD) 

  Experimentele groep Controlegroep 

Meting 1 22.4 (2.9) 23.2 (1.3) 

Meting 2 22.5 (3.6) 21.1 (1.2) 

 

Ik & hier-en-nu 

Meting 3 22.1 (3.7) 

 

21.9 (3.4) 

Meting 1 5.2 (3.2) 4.9 (1.3) 

Meting 2 5.1 (4.1) 6.5 (2.6) 

 

Ander & toekomst 

Meting 3 6.1 (4.3) 5.1 (3.1) 

 

Uit tabel 8-8 blijkt dat wat betreft de Ik & hier-en-nu motivatie de gemiddelden 
van de controlegroep kleiner zijn op T2 dan op T1, op T3 is het gemiddelde weer 
hoger. Voor de experimentele groep zijn de gemiddelden op T1 en T2 nagenoeg 
gelijk, op T3 is de gemiddelde Ik & hier-en-nu motivatie kleiner. Het gemiddelde 
van de Ander & toekomst motivatie van de controlegroep is hoger op T2 ten 
opzichte van T1, op T3 is het gemiddelde weer lager. De gemiddelden van de 
Ander & toekomst motivatie van de experimentele groep zijn nagenoeg gelijk op 
T1 en T2 en zijn hoger op T3. De gemiddelden van de twee motivaties op de drie 
meetmomenten van de experimentele- en controle-groep worden grafisch 
weergegeven in grafiek 8-9 en grafiek 8-10. De lezer moet zich bij het lezen van de 
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grafieken ervan bewust zijn dat de Y-as van de grafieken verschillend geschaald is, 
waardoor onderlinge vergelijking van de grafieken niet mogelijk is. 
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Grafiek 8-9 Ik & hier-en-nu motivatie  Grafiek 8-10 Ander & toekomst motivatie 

 

Om te toetsen of de gegeven motivaties van de leerlingen ook veranderd zijn door 
de training, zou ook hiervoor een MANOVA uitgevoerd worden. Hiermee zou een 
antwoord kunnen gegeven worden op de derde onderzoeksvraag, welke luidde: 

3a. Wat zijn de verschillen in gemiddelden van beide groepen op de twee 
motivaties over tijd? 

 

Voordat de MANOVA is uitgevoerd, is eerst gecontroleerd of er voldaan werd aan 
de voorwaarden voor het mogen uitvoeren van deze analyse (Tabachnick & Fidell, 
2001), zoals beschreven in §8.8. Aan de vijfde voorwaarde van Tabachnick en 
Fidell , betreffende de afwezigheid van multicollineariteit bleek niet te worden 
voldaan. De gemiddelde Pearson correlatie tussen de afhankelijke variabelen over 
de drie meetmomenten was groot (r=.71). Doordat niet aan de voorwaarden kon 
worden voldaan, is geen MANOVA uitgevoerd voor de motivaties. Er kan dus 
geen antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag. 

 

Wel is het verschil in totaal aantal motivaties tussen de experimentele- en controle-
groep over de drie meetmomenten onderzocht. Hiermee wordt antwoord gegeven 
op de volgende onderzoeksvraag: 

3b. Wat is het verschil tussen beide groepen in totaal aantal motivaties over tijd? 

 

Om de gemiddelden van het totaal aantal motivaties van beide groepen met elkaar 
te vergelijken is voor elk meetmoment een t-toets voor onafhankelijke groepen 
uitgevoerd. In tabel 8-9 wordt per meetmoment het gemiddelde en de 
standaarddeviatie van de motivaties voor de experimentele- en controle-groep 
weergegeven en in de laatste kolom de bijbehorende p-waarden. 
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Tabel 8-9 Gemiddelden, standdaardeviaties en p-waarden totaal aantal motivaties 

 Mexperimenteel (SD) Mcontrole (SD) p 

Meetmoment 1  27.6 (1.4) 27.8 (1.4) .805 

Meetmoment 2 27.6 (1.2) 27.4 (4.4) .833 

Meetmoment 3 28.2 (1.0) 26.6 (4.0) .124 

 

Uit tabel 8-9 blijkt dat de gemiddelden van de experimentele- en controle-groep in 
totaal aantal gegeven motivaties niet statistisch significant van elkaar verschillen. 
Op alle drie de meetmomenten geven de leerlingen uit de experimentele groep 
gemiddeld een even groot aantal totaal motivaties als de leerlingen uit de 
controlegroep. 

 

8.12   Samenvattingen en conclusies  

Om het effect van de training Omgaan met sociale grenzen te meten, is gebruik 
gemaakt van een dubbel multivariaat model met twee groepen en drie 
tijdseenheden. Er is een MANOVA uitgevoerd voor de gekende reacties en een 
MANOVA voor de gewilde reacties. Voorts zijn er t-toetsen voor onafhankelijke 
groepen uitgevoerd voor het totaal aantal gekende reacties en het totaal aantal 
motivaties. 

 

8.12.1   Samenvatting en conclusie gekende reacties 
De eerste MANOVA is gedaan voor de gekende reacties. Er bleek geen statistisch 
significant tussengroepen effect (experimentele- of controle-groep) of 
binnengroepen effect (tijd). Wel bleek een statistisch significant interactie-effect 
van groep over tijd. De experimentele groep leert gemiddeld door de tijd meer 
gekende reacties dan de controlegroep. Na ANOVA’s bleek dat alleen de Gekende 
reactie Overschrijden statistisch significant bijdraagt aan het interactie-effect. 

 

Om verschillen in gemiddelden van het totaal aantal gekende reacties tussen de 
experimentele- en controle-groep te analyseren, zijn t-toetsen voor onafhankelijke 
groepen gedaan op elk van de drie meetmomenten. Op T1 en T2 bleek geen 
verschil tussen de experimentele- en controle-groep, maar op T3 bleken de 
experimentele- en controle-groep wel statistisch significant van elkaar te 
verschillen. Uit de follow-up meting blijkt dat de experimentele groep gemiddeld 
meer totaal gekende reacties kent dan de controlegroep.  
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Om individuele vooruitgang te kunnen meten is per leerling de RCI berekend. 
Hieruit bleek dat in de experimentele groep zes leerlingen vooruit zijn gegaan, tien 
leerlingen gelijk zijn gebleven en één leerling achteruit is gegaan in totaal aantal 
gekende reacties. In de controlegroep is één leerling vooruit gegaan, zijn 15 
leerlingen gelijk gebleven en is één leerling achteruit gegaan. In de experimentele 
groep zijn er dus meer individuele leerlingen vooruit gegaan dan in de 
controlegroep. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de training effect heeft gehad op de gekende 
reacties van de leerlingen. Dit effect wordt met name veroorzaakt door toename 
van de Gekende reactie Overschrijden. De experimentele groep heeft gemiddeld 
hogere scores op de gekende reacties dan de controlegroep, waarmee aan de 
verwachting wat betreft de gekende reacties wordt voldaan. 

 

8.12.2   Samenvatting en conclusie gewilde reacties 
De tweede MANOVA is gedaan voor de gewilde reacties. Er blijkt geen statistisch 
significant tussengroepen effect (experimentele of controle-groep) of 
binnengroepen effect (tijd). Tevens bleek geen statistisch significant interactie-
effect van training over tijd. Er is dus geen effect van de training gevonden op de 
gewilde reacties, de experimentele- en controle-groep verschillen over de tijd niet 
van elkaar. Aan de verwachting dat de Gewilde reactie Overschrijden gemiddeld 
zou afnemen en de Gewilde reactie Aanpassen zou toenemen na de training wordt 
niet voldaan. 

 

8.12.3   Samenvatting en conclusie motivaties 
De derde MANOVA voor de motivaties bleek niet te mogen worden uitgevoerd 
doordat niet aan de voorwaarde voor multicollineariteit werd voldaan. Om 
verschillen in gemiddelden van het totaal aantal motivaties tussen de 
experimentele- en controle-groep te analyseren, is een t-toets voor onafhankelijke 
groepen uitgevoerd. De experimentele- en controle-groep bleken in het gemiddeld 
totaal aantal gegeven motivaties niet statistisch significant van elkaar te 
verschillen. De verwachting dat de experimentele groep na de training meer 
motivaties zou kunnen geven dan de controlegroep komt hiermee niet uit. 
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Hoofdstuk 9 
Discussie 

 

9.1   Inleiding 

In hoofdstuk 5 en hoofdstuk 8 zijn de resultaten beschreven van respectievelijk 
deel I en II van dit onderzoek. Het eerste resultatenhoofdstuk had betrekking op het 
algemene onderzoek dat op de Th. Hart de Ruyterschool heeft plaatsgevonden, het 
tweede resultatenhoofdstuk op het evaluatieonderzoek van de training Omgaan met 
sociale grenzen. In voorliggend hoofdstuk zullen discussiepunten beschreven 
worden met betrekking tot beide delen van het onderzoek. In §9.2 worden 
discussiepunten met betrekking tot de training beschreven. Vervolgens komen in 
§9.3 de betrouwbaarheid en validiteit van de gebruikte instrumenten aan bod en als 
laatste worden in §9.4 de betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksopzet 
besproken. 

 

9.2   Training 

Uit de resultaten van het evaluatieonderzoek is gebleken dat de training een matig 
effect heeft gehad op de toename van kennis van de leerlingen in het omgaan met 
situaties met een sociale grens erin verdisconteerd. De experimentele groep bleek 
hierbij een grotere toename van kennis te hebben gehad dan de controlegroep. 
Tijdens de training is zoveel mogelijk geprobeerd de trainingsomstandigheden 
gelijk te houden. Door de onderzoekster als trainster op te laten treden is dit 
streven gedeeltelijk bereikt. Er is echter een aantal verschillen geobserveerd tijdens 
de training bij experimentele groep 1 en experimentele groep 2. In experimentele 
groep 1 was de mentor bij alle trainingslessen aanwezig, verliepen de lessen rustig, 
was het mogelijk de leerlingen meer bij de lessen te betrekken en werden de 5-
minuten gesprekken regelmatig, over langere tijd en volgens het protocol gevoerd. 
In experimentele groep 2 kon de mentor niet bij alle lessen gedurende de hele les 
aanwezig zijn, verliepen de lessen onrustiger, waren de leerlingen minder 
betrokken bij de lessen en werden de 5-minuten gesprekken minder frequent en 
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minder volgens het protocol gevoerd. Deze verschillen in de beide groepen kunnen 
een verklaring zijn voor het verschil in de individuele vooruitgang van de 
leerlingen, uitgedrukt in de Reliable Change Index. In experimentele groep 1 zijn 
vijf van de negen leerlingen vooruit gegaan (55%), in experimentele groep 2 is één 
van de acht leerlingen vooruit gegaan (12%) en één leerling (12%) achteruit 
gegaan. Met betrekking tot de training kan hieruit de conclusie worden getrokken 
dat de aanwezigheid van de mentor het effect van de training waarschijnlijk 
verhoogt. Dit wordt eveneens door Visser, Bijstra en Kunnen (2005) 
geconcludeerd. Zij pleiten er daarom voor leerkrachten bij de training te betrekken. 
Verder kan men uit de verschillen in RCI’s concluderen dat de 5-minuten 
gesprekken waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in de generalisatie over tijd. 
Door het voeren van deze gesprekken slijpt de aangeleerde kennis van omgaan met 
sociale grenzen in bij de leerlingen. Aanbevolen wordt dan ook de training in 
aanwezigheid van de mentor te geven en nadruk te leggen op het frequent en 
consequent uitvoeren van de 5-minuten gesprekken. 

 

Het gevonden matige effect van de training Omgaan met sociale grenzen voor de 
gekende reacties is met name toe te schrijven aan een toename van de Gekende 
reactie Overschrijden. Dit lijkt in eerste instantie een ongewenst resultaat van de 
training. Immers, doel van de training is wel om de gekende reacties uit te breiden, 
maar uiteindelijk ook om een maatschappelijk gewenster gedrag van de leerlingen 
in situaties met een sociale grens te bevorderen. Boersma (2004) vindt in haar 
normeringsonderzoek van de ASL een hoge correlatie (r=0.64) tussen de Gekende 
reactie Aanpassen en de Gekende reactie Overschrijden. Dit houdt in dat een hoge 
score op de Gekende reactie Aanpassen ook een hoge score op de Gekende reactie 
Overschrijden betekent. Huidig onderzoek laat een toename op de Gekende reactie 
Overschrijden zien, maar men kan ervan uitgaan dat er ook een toename op de 
Gekende reactie Aanpassen is, al is deze in dit onderzoek niet statistisch significant 
bevonden. 

 

Bij de opzet van de training Omgaan met sociale grenzen is getracht de gevonden 
voorwaarden voor een mogelijk effectieve training zoveel mogelijk te gebruiken. 
De voorwaarden bleken uit literatuuronderzoek van meta-analyses over 
effectonderzoek. Het gebruik van deze voorwaarden is bij de huidige opzet van de 
training goed geslaagd. De enige voorwaarde die niet terugkomt in de huidige 
opzet van de training is het onderdeel van een aparte oudertraining, waarbij de 
ouders leren om hun kind sociaal vaardiger te laten worden. Brezinka (2002) geeft 
aan dat oudertraining belangrijk is. Dit is echter tevens het grootste knelpunt bij 
sociale vaardigheidstrainingen, doordat het erg moeilijk blijkt te zijn ouders bij de 
training te betrekken en motiveren. Bij de opzet van de training Omgaan met 
sociale grenzen is gekozen een oudertraining in eerste instantie buiten 
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beschouwing te laten. Reden hiervoor was dat ouders met kinderen binnen het 
cluster 4 onderwijs over het algemeen al veel met hulpverlening te maken hebben 
gehad. De keuze om hen wederom hulp aan te bieden in de vorm van een training 
moet daarom naar mijn inzien goed gemotiveerd kunnen worden. Een eerste opzet 
van een training is daarvoor ongeschikt. Daarnaast had de keuze om ouders niet te 
trainen een praktische reden, namelijk dat het qua tijd binnen het onderzoek niet 
haalbaar was ouders bij de training te betrekken. 

 

In hun overzicht pleiten Van Overveld en Louwe (2005) voor de invoering van 
interventieprogramma’s als lessenpakket binnen de school. Alle leerlingen binnen 
de school krijgen op deze manier les in sociale vaardigheden. Ook Visser, Bijstra 
en Kunnen (2005) adviseren binnen het cluster 4 onderwijs sociale 
vaardigheidstrainingen schoolbreed in te voeren. Dit sluit aan bij de eerste twee 
preventieniveau’s binnen het model van Matser. Het eerste preventieniveau betreft 
het schoolklimaat. Momenteel is er op de Th. Hart de Ruyterschool een 
schoolklimaat met duidelijke schoolregels. De regels over dingen die wel en niet 
mogen, zoals niet rennen of niet schreeuwen, zijn voor de leerlingen helder. De 
training Omgaan met sociale grenzen kan geplaatst worden in het tweede 
preventieniveau binnen het model van Matser. Mijns inziens zou de training 
schoolbreed kunnen worden ingevoerd (op preventieniveau 2) en zou het effect van 
de training hiermee verhoogd worden. De leerkrachten, maar ook bijvoorbeeld de 
intern begeleider en de directeur, zouden bij een schoolbrede invoering de 
leerlingen consequent kunnen of moeten benaderen door een aanpak te hanteren 
die past bij de training en daarmee binnen het beleid van de school. Met name 
generalisatie van de geleerde vaardigheden zou hierdoor waarschijnlijk meer 
optreden. Voor leerlingen die na de training nog steeds veel moeite hebben met 
omgaan met situaties waarin een sociale grens verdisconteerd is, zou een extra 
training op curatief niveau gewenst zijn.  

 

Leerkrachten binnen het cluster 4 onderwijs ervaren regelmatig 
handelingsverlegenheid richting hun leerlingen door de complexiteit van de 
problematiek van de doelgroep. Een neveneffect van de training Omgaan met 
sociale grenzen zou kunnen zijn dat de leerkrachten na de training minder 
handelingsverlegenheid richting hun leerlingen kennen. Beide leerkrachten die bij 
de training betrokken zijn geweest, hebben de training als zeer positief ervaren. De 
training gaf hen een handvat om met problemen in situaties met een sociale grens 
erin verdisconteerd om te gaan. Eén van de leerkrachten gaf na de training aan dat 
de leerlingen wat mee gegeven wordt voor de toekomst, ook al doen ze er wellicht 
op korte termijn niks mee. 

 



Grensverleggend 

 

 

114 

9.3   Betrouwbaarheid en val iditeit  van de instrumenten 

Met betrekking tot de ASL bleek na de eerste afname in één van de groepen van de 
Th. Hart de Ruyterschool en na overleg met de mentoren, dat de vragenlijst in zijn 
oorspronkelijke vorm te lang was voor deze doelgroep. Besloten is toen om de 
ASL in twee delen af te nemen, waarbij steeds een week tussen de eerste en de 
tweede afname zat. Hoewel in sommige andere RPO-onderzoeken ook werd 
geconcludeerd dat de ASL lang is om in te vullen en dit de motivatie en 
concentratie van de leerlingen te boven gaat (zie onder andere Boersma, Geuze & 
Lutje Spelberg, 2004), heeft deze opdeling van de ASL nog niet eerder 
plaatsgevonden. Het is dan ook onduidelijk of dit consequenties heeft voor de 
uitkomsten van de ASL en verdient hiermee aanbeveling tot nader onderzoek.  

 

Een ander punt dat de scores van de leerlingen op de ASL beïnvloed zou kunnen 
hebben, betreft het tijdstip van de meetmomenten van de nameting en de follow-
up. De nameting heeft plaatsgevonden vlak voor de kerstvakantie, de follow-up 
vlak voor de zomervakantie. Er is voor deze momenten gekozen om de periode van 
onderzoek en hiermee de periode tussen de verschillende metingen, zo lang 
mogelijk te maken. Een nadeel hiervan kan zijn dat de leerlingen op deze 
momenten onrustiger en minder geconcentreerd zijn dan op andere momenten in 
het jaar. Het gevoel bijna vakantie te hebben zou een negatieve invloed kunnen 
hebben op het invullen van de ASL, waardoor de leerlingen tijdens de nameting en 
follow-up mogelijk minder reactietypen konden geven dan ze daadwerkelijk weten. 

 

Boersma (2004) vindt in haar normeringsonderzoek van de ASL dat er statistisch 
significante verschillen te constateren zijn tussen jongens en meisjes op alle 
schalen van de ASL, behalve de Gekende reactie Terugtrekken. De gevonden 
effectgroottes van de verschillen zijn echter klein volgens de criteria van Cohen, 
waardoor er gekozen is om één normeringsgroep te maken van jongens en meisjes 
samen. De populatie van de Th. Hart de Ruyterschool bestaat voornamelijk uit 
jongens (82%). Dit zou de uitkomsten op de ASL kunnen beïnvloeden. Er is door 
middel van een t-toets voor het gemiddelde geanalyseerd of de groep leerlingen 
van de Th. Hart de Ruyterschool afweek van de jongens uit de normgroep van 
Boersma. De leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool bleken statistisch 
significant minder te weten op alle gekende reacties ten opzichte van de jongens uit 
de normgroep. Op de gewilde reacties en motivaties bleken de leerlingen nog wel 
af te wijken van de groep jongens, maar dit verschil was niet statistisch significant. 
Daar de training Omgaan met sociale grenzen gebaseerd is op de gekende reacties 
en tot doel heeft deze uit te breiden, zullen de gevonden verschillen geen invloed 
hebben op het onderzoek. Wel wordt aanbevolen aanvullend normeringsonderzoek 
te doen naar verschillen in sekse. 
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In navolging van Boersma (2003) zijn correlaties berekend tussen de ASL en de 
CBCL en de ASL en de TRF. De gevonden statistisch significante correlaties van 
Boersma komen niet overeen met de gevonden statistisch significante correlaties in 
voorliggend onderzoek. Ofwel zijn correlaties in onderzoek van Boersma wel 
statistisch significant terwijl ze dat in voorliggend onderzoek niet zijn, ofwel de 
richting van de correlatie is tegengesteld in beide onderzoeken. Een verklaring 
voor de gevonden verschillende uitkomsten van de twee onderzoeken zou kunnen 
liggen in de twee verschillende onderzoekspopulaties. Het verdient hiermee 
aanbeveling tot nader onderzoek naar de validiteit van de ASL bij verschillende 
onderzoeksgroepen. 

 

In dit onderzoek is gekozen om de ASL te gebruiken als instrument om het effect 
te meten van de training Omgaan met sociale grenzen. Volgens Boendermaker, 
Van der Veldt en Booy (2003) wordt de CBCL in veel effectonderzoeken gebruikt 
als maat voor effect. Zij geven in hun overzicht van Nederlandse studies naar de 
effecten van jeugdzorg (veelal residentiële zorg) echter aan dat de CBCL wellicht 
geen geschikt instrument voor het meten van effecten is. De vragenlijst zou niet 
sensitief genoeg zijn om vooruitgang te meten, met name voor probleemgroepen 
met ernstige problemen. In het geval van voorliggend onderzoek lijkt de ASL een 
voor de hand liggend instrument om het effect van de training bij deze doelgroep te 
meten, temeer ook omdat de training zich toespitst op situaties met een sociale 
grens erin verdisconteerd en de ASL dit pretendeert te meten. 

 

Een ander punt betreffende het gebruik van de CBCL in onderhavig onderzoek is 
dat de CBCL in de dossiers over het algemeen wel aanwezig was, maar vaak 
onuitgewerkt. Dit is opvallend omdat de betreffende lijst wel gebruikt wordt bij het 
stellen van een indicatie voor cluster 4 onderwijs door de Commissie van Indicatie. 
Men kan zich afvragen of het zinvol is ouders (en leerkracht) een vragenlijst in te 
laten vullen als hier vervolgens niet mee gewerkt wordt zoals bedoeld, namelijk het 
opstellen van een profiel van de leerling. 

 

Om te onderzoeken in welke mate ouders tijd besteden aan verschillende 
opvoedingstaken is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de VOVO. Ouders van 
leerlingen op de Th. Hart de Ruyterschool blijken gemiddeld meer tijd aan 
opvoedingstaken te besteden dan ouders van leerlingen binnen het regulier 
onderwijs. Dit kan veroorzaakt worden omdat het gedrag van de leerlingen op de 
Th. Hart de Ruyterschool meer aandacht van hun ouders vergt. Daarbij kan een 
oorzaak zijn dat ouders door hulpverleningsinstanties zijn gewezen op het 
aansturen van hun kinderen. Momenteel is de VOVO een (nog) experimentele 
vragenlijst, waar binnen het RPO nader onderzoek naar wordt gedaan (Van der 
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Mooren & Muller, 2006). Uit observaties bij afname binnen huidig onderzoek 
blijkt dat vooral aandacht moet worden besteed aan de lange retrospectieve periode 
die de VOVO beslaat, namelijk het hele leven van het betreffende kind. Ouders 
vinden het lastig zich dit gedurende de periode van invullen van de lijst te blijven 
realiseren. Aanbevolen wordt dan ook de VOVO een kortere retrospectieve periode 
te laten beslaan, bijvoorbeeld van het afgelopen half jaar.  

 

De sociometrische status van de leerlingen is gemeten door middel van de 
nominatiemethode van Newcomb en Bukowski (1983). De keuze voor deze 
methode was voornamelijk een praktische: de lijst is makkelijker af te nemen dan 
de ratingmethode. Vooral wanneer er veel wisselingen in groepen zijn, zoals op de 
Th. Hart de Ruyterschool het geval is, is de ratingmethode lastig af te nemen omdat 
er een boekje gemaakt moet worden van alle leerlingen in de groep. Uit de 
analyses bleek dat het omgangsvragenlijstje door maar weinig leerlingen (N=31) 
bruikbaar werd ingevuld. Daarbij waren de sociometrische statusgroepen zeer 
onevenredig verdeeld. Deze beide bevindingen leiden ertoe dat wordt aanbevolen 
in toekomstig onderzoek gebruik te maken van de ratingmethode. Gebruik van de 
ratingmethode heeft als voordeel dat alle leerlingen beoordeeld worden. Daarnaast 
is het een voordeel dat er door de invuller niet drie leerlingen genoemd hoeven te 
worden waar het liefst mee omgegaan wordt en drie waar het minst graag mee 
omgegaan wordt. Dit bleek in een gemiddelde groepsgrootte van tien leerlingen 
een bijna onmogelijke opgave voor de leerlingen. Deze aanbevelingen sluiten aan 
bij de aanbevelingen zoals gedaan door Anema (2004). 

 

9.4   Betrouwbaarheid en val iditeit  van het design 

Zowel Brezinka (2002), Loeber, Slot en Sergeant (2001) als Boendermaker, Van 
der Veldt en Booy (2003) komen tot de conclusie dat er in Nederland weinig 
degelijk opgezet effectonderzoek naar interventies is verricht. Van Overveld en 
Louwe (2005) geven hierbij aan dat er in weinig effectonderzoeken gebruik wordt 
gemaakt van zowel een interventiegroep als een controlegroep en dat er geen voor- 
en nameting wordt verricht. Bijstra en Nienhuis (2003) pleiten ervoor meer 
effectonderzoek op te zetten met een follow-up meting na langere tijd, omdat dan 
pas effecten van interventie zichtbaar zouden zijn. In dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van een quasi-experimenteel pretest-posttest- follow up control group 
design, zoals beschreven in hoofdstuk 8. In dit design is voor de experimentele 
groep een non-equivalente controlegroep samengesteld. Daarbij wordt, behalve een 
voor- en nameting, een half jaar nadat de training afgelopen is, een follow-up 
meting gedaan. Door gebruik van dit design kunnen de effecten van de training met 
redelijke zekerheid vastgesteld worden. Het design kent een aantal bedreigingen 



Discussie 

 

 

117 

van de interne validiteit, zoals beschreven in hoofdstuk 8. Bedreigingen door 
rijping, instrumentatie-effecten en differentiële statistische regressie zijn in dit 
onderzoek klein. Alleen bedreiging van selectie en geschiedenis is aanwezig door 
de beperkte grootte van de onderzoeksgroepen. De conclusies die getrokken zijn 
over het effect van de training zullen een hoge mate van interne validiteit bezitten. 

 

De statistische conclusie validiteit heeft betrekking op de zekerheid waarmee de 
nulhypothese terecht gehandhaafd of verworpen kan worden (Shadish, Cook & 
Campbell, 2002). Er is een aantal bedreigingen van de statistische conclusie 
validiteit in dit onderzoek. De eerste bedreiging is die van de power. Door het 
geringe aantal leerlingen in de onderzoeksgroepen, is in dit onderzoek de power 
laag. Hierdoor kan ten onrechte geconcludeerd worden dat de training geen effect 
heeft gehad. Door behalve over de p-waarden ook over de effectgroottes te 
rapporteren, wordt deze bedreiging gedeeltelijk ondervangen. De tweede 
bedreiging van de statistische conclusie validiteit heeft te maken met het schenden 
van de voorwaarden van statistische tests. In dit onderzoek is geanalyseerd of aan 
de voorwaarden voor MANOVA werd voldaan alvorens deze analyse werd 
uitgevoerd. Hiermee is deze tweede bedreiging sterk verminderd. De derde 
bedreiging van de statistische conclusie validiteit vormt de onbetrouwbaarheid van 
metingen (meetfout). Er is onder andere verschil in gemiddeld IQ tussen de 
experimentele- en de controle-groep, waarbij het gemiddeld IQ in de experimentele 
groep hoger was (105) dan in de controlegroep (94). Hoewel het IQ in beide 
groepen gemiddeld is te noemen, zou dit het gevonden effect van de training deels 
kunnen verklaren. Hiermee vormt het een bedreiging voor de statistische conclusie 
validiteit. De vierde en laatste bedreiging wordt gevormd door de 
onbetrouwbaarheid van implementatie van de training. Met name het verschil in 
uitvoering van de 5-minuten gesprekken, zoals besproken in §7.5, zou aan deze 
bedreiging kunnen bijdragen. Samenvattend is in dit onderzoek een aantal 
bedreigingen van de statistische conclusie validiteit ondervangen, maar een aantal 
bedreigingen is nog aanwezig. Voor de conclusies kan dit als gevolg hebben dat de 
nulhypothese onterecht gehandhaafd blijft en ten onrechte geconcludeerd wordt dat 
de training weinig tot geen effect heeft gehad. Nader onderzoek bij grotere 
(equivalente) onderzoeksgroepen, met meer nadruk op het volgens protocol 
uitvoeren van de 5-minutengesprekken, is gewenst.  

 

De resultaten van het huidig onderzoek hebben een beperkte externe validiteit door 
de specifieke onderzoeksgroep en omdat deze groep op slechts één locatie van het 
cluster 4 onderwijs was. Tevens werden niet alle bedreigingen van de interne 
validiteit uitgesloten. Daardoor kunnen de resultaten maar beperkt gegeneraliseerd 
worden naar groepen buiten de onderzoeksgroep. Mijns inziens zullen de effecten 
van de training zoals gevonden in dit onderzoek tevens gerealiseerd kunnen 
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worden bij andere groepen in het cluster 4 onderwijs, omdat ook deze leerlingen 
voldoen aan dezelfde criteria van de Commissie van Indicatie. Bij de opzet van de 
training is geen rekening gehouden met de specifieke stoornissen van de leerlingen. 
Hierdoor is de training algemeen gebleven voor de hele doelgroep van het cluster 4 
onderwijs, wat de externe validiteit ten goede zal komen. Verder onderzoek naar 
het effect van de training bij andere doelgroepen is gewenst.  

 

9.5   Besluit  

Al met al kan gezegd worden dat de kwaliteit van de instrumenten voor de 
vraagstelling van dit onderzoek en met name van het design van het onderzoek 
goed zijn geweest. Dit heeft ertoe geleid dat met een redelijke zekerheid 
geconcludeerd kan worden dat de training Omgaan met sociale grenzen een matig 
effect heeft gehad op de toename van de kennis van de leerlingen van de Th. Hart 
de Ruyterschool over het kunnen handelen in situaties met een sociale grens erin 
verdisconteerd. Het lijkt erop dat de training potentie heeft en hiermee is nader 
onderzoek naar het effect van de training gewenst. In dit hoofdstuk zijn 
aanbevelingen voor verbetering van de training gedaan. Voorts is verder onderzoek 
nodig om er zeker van te zijn dat de training ook bij andere doelgroepen dan 
leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs effect heeft. 
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Samenvatting 

 

Sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. 
Over het algemeen ontwikkelen sociale vaardigheden zich spontaan tijdens de 
opvoeding thuis en op school. Echter, bij sommige kinderen ontwikkelen sociale 
vaardigheden zich niet uit zichzelf. Dit kan veroorzaakt worden door zowel 
factoren in als buiten het kind. Eén van de aspecten van sociale vaardigheden is het 
kunnen omgaan met situaties waarin een sociale grens verdisconteerd is. Met dit 
soort situaties komt men dagelijks in contact. Het gaat hierbij om situaties waarin 
men omgaat met anderen. Voor deze situaties gelden impliciet of expliciet regels, 
normen en waarden die het gedrag reguleren en/of inperken (Rink, Vos, Van 
Lokven & Slagveer, 1989). Het vaak overschrijden van deze regels (sociale 
grenzen) wordt geassocieerd met het mogelijk ontstaan van probleemgedrag. 
Onderzoek naar de houding ten opzichte van sociale grenzen wordt gedaan door 
het Reactiepatronen Onderzoek (RPO), waar voorliggend onderzoek deel van 
uitmaakt. 

 

Het onderzoek bestaat uit twee delen: het eerste deel beschrijft een exploratieve 
analyse van de doelgroep van cluster 4, het tweede deel omvat een evaluatie van de 
training Omgaan met sociale grenzen. Doel van het eerste deel van het onderzoek 
is een uitgebreide beschrijving te geven van de onderzoeksgroep. Gegevens van de 
leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool zijn hiervoor geanalyseerd. Dit is een 
school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, voor leerlingen met ernstige 
gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Voor dit onderzoek werden 
bij verscheidene informanten verschillende gegevens verzameld.  

 

Uit dossieronderzoek bleek dat er veel meer jongens dan meisjes op de Th. Hart de 
Ruyterschool zitten. Ruim de helft (60%) van de leerlingen heeft een primaire 
psychiatrische diagnose gekregen, bij 40% is er geen of geen duidelijke diagnose. 
ADHD en autisme spectrum stoornissen komen het meest voor. Een grote 
meerderheid (86%) van de leerlingen krijgt of kreeg hulpverlening door een 
instantie anders dan de school, waarvan de meesten hulp vanuit de GGZ. De helft 
van de leerlingen komt uit een gezin met twee biologische ouders, de andere helft 
uit een gebroken gezin of pleeggezin. Al met al kan geconcludeerd worden dat de 
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beoogde doelgroep, namelijk jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of 
psychiatrische problematiek, op de Th. Hart de Ruyterschool aanwezig is.  

Gedragsproblemen van de leerlingen werden gemeten met de CBCL en de TRF. 
Uit analyse van beide vragenlijsten bleek de gemiddelde leerling van de Th. Hart 
de Ruyterschool in het klinisch gebied te vallen op de twee brede bandsyndromen 
en op de totale probleemschaal. Daarbij viel de gemiddelde leerling in het grens-
klinisch gebied op drie van de acht smalle bandsyndromen bij de CBCL en vier 
van de acht smalle bandsyndromen van de TRF. Leerkrachten van de verwijzende 
school gaven hierbij gemiddeld statistisch significant meer probleemgedrag aan 
dan ouders. De leerlingen zonder diagnose hebben over het algemeen aantoonbare 
gedragsproblemen op de CBCL en de TRF. 

 

De mate van tijdsbesteding aan de door ouders uitgevoerde opvoedingstaken werd 
gemeten door middel van de VOVO. Uit analyse bleek dat ouders van leerlingen 
van de Th. Hart de Ruyterschool gemiddeld hoger scoren op de VOVO dan ouders 
van leerlingen uit de referentiegroep, zij besteden dus gemiddeld meer tijd aan 
opvoedingstaken. Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen vaders en 
moeders, blijkt dat moeders gemiddeld hoger scoren op de opvoedingstaken dan 
vaders. 

 

De houding van de leerlingen ten opzichte van sociale grenzen werd gemeten door 
middel van de ASL. De leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool bleken 
gemiddeld meer te kiezen voor overschrijden en minder voor onderhandelen ten 
opzichte van de normgroep. Daarnaast bleek dat hun kennis van omgaan met een 
situatie waarin een sociale grens verdisconteerd is, gemiddeld minder was dan de 
kennis van leerlingen in de normgroep. Wat betreft gegeven motivaties bleek de 
gemiddelde leerling van de Th. Hart de Ruyterschool niet te verschillen van de 
normgroep. 

 

Een verklaring voor probleemgedrag zou kunnen zijn dat er niet voldoende 
gedragsalternatieven gegenereerd kunnen worden (Crick & Dodge, 1994). Slot en 
Spanjaard (2000) sluiten hierbij aan door te beschrijven dat probleemgedrag 
ontstaat door een tekort aan sociale vaardigheden. Door dit tekort aan vaardigheden 
is het onmogelijk tot een optimale generatie van gedragsalternatieven in sociale 
situaties te komen. Om deze tekorten aan sociale vaardigheden te verminderen 
worden over het algemeen sociale vaardigheidstrainingen aan de kinderen of 
jongeren aangeboden, waardoor zij sociaal competenter worden. Het tekort aan 
kennis van de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool over omgaan met sociale 
grenzen kan gezien worden als het niet optimaal kunnen genereren van voldoende 
gedragsalternatieven. Een training sociale vaardigheden die zich hierop richt, zou 
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wellicht dit tekort kunnen opheffen en daarmee de leerlingen de mogelijkheid 
bieden tot een meer optimale generatie van gedragsalternatieven te komen. 

Doel van het tweede deel van het onderzoek was te evalueren of de kennis van de 
leerlingen van omgaan met situaties waarin een sociale grens is verdisconteerd valt 
uit te breiden door middel van een training. Hiervoor werd de training Omgaan met 
sociale grenzen samengesteld. De training werd opgezet op basis van 
literatuuronderzoek naar meta-analyses over voorwaarden voor mogelijk effectieve 
sociale vaardigheidstrainingen. Uit het literatuuronderzoek kwam een aantal 
voorwaarden naar voren. Als eerste bleek het noodzakelijk om intensief en over 
langere tijd te trainen om generalisatie te kunnen bewerkstelligen. Tevens moesten 
ook situaties uit het dagelijks leven geoefend worden om tot een volledige 
generalisatie te kunnen komen. Ten tweede moest de jongere behandeld worden 
samen met zijn sociale netwerk. De ouders zouden een training moeten krijgen en 
op school zou de training in de klas moeten plaatsvinden. Als derde zouden sociale 
vaardigheidstrainingen in heterogene groepen, zoals een klas, moeten plaatsvinden. 
Jongeren kunnen op deze manier adequaat gedrag van de training én van elkaar 
leren. Als laatste kwam uit de meta-analyses naar voren dat over het algemeen 
alleen (cognitief) gedragstherapeutische programma’s effect hebben. Deze 
trainingen leren zowel sociaal cognitieve als probleemoplossende vaardigheden 
aan.  

 

Om de training Omgaan met sociale grenzen te kunnen evalueren en hierbij intern 
valide conclusies te kunnen trekken, werd een quasi-experimenteel pretest-posttest- 
follow up control group design opgezet. Aan twee mentorgroepen van de Th. Hart 
de Ruyterschool werd gevraagd of zij wilden participeren aan de training. Zij 
vormden samen de experimentele groep. Vervolgens werd aan twee vergelijkbare 
mentorgroepen gevraagd of zij aan het onderzoek wilden meewerken als 
controlegroep.  

 

Tijdens het schooljaar 2003-2004 zijn de experimentele- en controlegroep gevolgd 
in hun ontwikkeling van kennis over het omgaan met sociale grenzen. In de 
experimentele groep werd gedurende zeven weken, eenmaal per week de training 
Omgaan met sociale grenzen gegeven. Vervolgens voerden de mentoren van de 
experimentele groep gedurende vier weken 5-minuten gesprekken over situaties 
waar een sociale grens in verdisconteerd is. Voor en na de training werd de ASL 
afgenomen in zowel de experimentele- als de controlegroep. Een half jaar na de 
tweede meting werd een follow-up meting verricht, waarbij de ASL nogmaals bij 
de leerlingen werd afgenomen. 
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De data die verzameld werd tijdens deze drie metingen van de ASL, werd 
geanalyseerd om antwoord te geven op drie deelvragen van het onderzoek. Als 
eerste werd getoetst wat de verschillen in gemiddelden van beide groepen op de 
vier gekende reacties over tijd waren. Hiervoor werd een (2 groepen x 3 
tijdseenheden) MANOVA uitgevoerd voor de gekende reacties. Er bleek geen 
statistisch significant tussengroepen effect (experimentele- of controlegroep) of 
binnengroepen effect (tijd). Wel bleek een statistisch significant interactie-effect 
van groep over tijd. De experimentele groep leert gemiddeld door de tijd meer 
gekende reacties dan de controlegroep. Na univariate toetsen bleek dat alleen de 
Gekende reactie Overschrijden statistisch significant bijdroeg aan het interactie-
effect.  

 

Om te analyseren wat het verschil tussen beide groepen in totaal gekende reacties 
over tijd was, werden t-toetsen voor onafhankelijke groepen gedaan op elk van de 
drie meetmomenten. Op de pre- en de post-test bleken geen verschillen tussen de 
experimentele- en controlegroep, maar op de follow-up bleken de experimentele- 
en controlegroep wel statistisch significant van elkaar te verschillen. Op de follow-
up meting kende de experimentele groep gemiddeld meer totaal gekende reacties 
dan de controlegroep. 

 

Om individuele vooruitgang te kunnen meten werd per leerling de Reliable Change 
Index berekend. Hieruit bleek dat in de experimentele groep zes leerlingen vooruit 
zijn gegaan, tien leerlingen gelijk zijn gebleven en één leerling achteruit is gegaan 
in het totaal aantal gekende reacties. In de controlegroep is één leerling vooruit 
gegaan, zijn 15 leerlingen gelijk gebleven en is één leerling achteruit gegaan. In de 
experimentele groep zijn er dus meer individuele leerlingen vooruit gegaan dan in 
de controlegroep. 

 

Als tweede werd getoetst wat de verschillen in gemiddelden van beide groepen op 
de vier gewilde reacties over tijd waren. Hiervoor werd een (2 groepen x 3 
tijdseenheden) MANOVA verricht voor de gewilde reacties. Er bleek geen 
statistisch significant tussengroepen effect (experimentele- of controle-groep) of 
binnengroepen effect (tijd). Tevens bleek geen statistisch significant interactie-
effect van training over tijd. Er is hiermee geen effect van de training gevonden op 
de gewilde reacties, de experimentele- en controle-groep verschillen over de tijd 
niet van elkaar.  

 

Als derde werd getoetst wat de verschillen in gemiddelden van beide groepen op 
de twee motivaties over tijd waren. Doordat niet aan de voorwaarden voor een 
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MANOVA werd voldaan, is hierbij alleen geanalyseerd wat het verschil tussen 
beide groepen in totaal aantal motivaties over tijd was. Hiervoor zijn t-toetsen voor 
onafhankelijke groepen uitgevoerd voor de drie meetmomenten. De experimentele- 
en de controle-groep bleken in het gemiddeld totaal aantal gegeven motivaties niet 
statistisch significant van elkaar te verschillen. 

 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat de kennis van leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool over het omgaan met situaties waarin een sociale grens 
verdisconteerd is, minder is dan die van leerlingen binnen het regulier onderwijs. 
Daarbij kiezen de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool vaker voor 
overschrijden en minder vaak voor onderhandelen dan leerlingen van de 
normgroep. De training Omgaan met sociale grenzen heeft haar doel bereikt, 
namelijk het uitbreiden van de kennis van de leerlingen over het omgaan met 
sociale grenzen. Het uitbreiden van de kennis heeft niet direct tot gevolg gehad dat 
de gewilde reacties of de motivaties van de leerlingen veranderd zijn. Om het 
effect van de training te vergroten wordt geadviseerd de training schoolbreed in te 
voeren en veel nadruk te leggen op de 5-minuten gesprekken. 
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Summary 

 

Social skills play an important role in child development and are usually learned 
spontaneously in the home and at school. Some children, however, have difficulty 
learning social skills. This can be caused by factors within or outside of the child. 
One aspect of social skills development is found in learning to cope with situations 
with a social limit in it. These are situations one has to cope with every day in 
dealing with other people. In these situations behaviour is regulated by implicit or 
explicit rules, norms and values. Overstepping these rules (social limits) has been 
often associated with the emergence of problem behaviour. Understanding how 
youngsters cope with social limits is one of the aims of Reaction Pattern Research 
(RPR). The present research project is part of this line of investigation. 

 

This thesis consists of two parts: the first part describes an exploratory analysis of 
the target group (youngsters in cluster 4 schools), the second part describes the 
evaluation of a training program called: Coping with social limits. The aim of the 
first analysis section is to extensively describe the research group. Data on the 
pupils of the Th. Hart the Ruyterschool were used in the analysis. This is a 
secondary school for special education, attended by pupils with severe behaviour 
problems and/or psychiatric disorders. Diverse descriptive data were collected 
from various informants. 

 

Analysis of the pupils’ school records shows that there are far more boys than girls 
attending the Th. Hart de Ruyterschool. Over half (60%) of the pupils has been 
diagnosed with a psychiatric diagnosis, 40% of the pupils were not diagnosed, or 
had an unknown diagnosis. ADHD and autistic spectrum disorders are the 
prevalent psychiatric diagnoses. A majority of the pupils (86%) receive or have 
received mental health assistance from an institution other than school, most of 
them through the Dutch agency for Mental Health (GGZ). Half of the pupils live in 
an unbroken home with two biological parents, the other half has broken families 
or foster families. From the demographics one can see that the school’s target 
group, namely youngsters with severe behaviour problems and/or psychiatric 
disorders, presently attends the Th. Hart de Ruyterschool.  
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Pupils’ behaviour problems were measured using the CBCL and the TRF. Analysis 
of both questionnaires shows the average Th. Hart de Ruyterschool pupil to score 
in the clinical range on the two broadband syndromes and on the total problems 
score. Furthermore, the average pupil scored in the borderline-clinical range on 
three out of eight syndrome scales of the CBCL and four out of eight syndrome 
scales of the TRF. Teachers at the referring school reported more problem 
behaviour than did parents at a statistically significant level. Pupils without a 
diagnosis generally show more evident behaviour problems as measured with the 
CBCL and the TRF. 

 

The time spent by parents on performing rearing tasks is measured by the 
Questionnaire Rearing tasks for Parents (QTP). Analysis shows that parents of the 
Th. Hart de Ruyterschool pupils scored a higher average on the QTP than parents 
in the reference group, they spent more time on rearing tasks. When sex-
differences are examined, mothers score higher on rearing tasks than fathers. 

 

Youngsters’ attitude towards social limits was measured using the ASL. The Th. 
Hart de Ruyterschool pupils differed with the reference group in that they choose 
to overstep social limits more often and negotiate less on social limits. 
Furthermore, their knowledge of what to do in a situation involving a social limit 
was, on the average, less than the knowledge of the reference group. The average 
pupil did not differ from the reference group with respect to motivations. 

 

Inability to generate a sufficient amount of behaviour alternatives, could explain 
problem behaviour (Crick & Dodge, 1994). Slot and Spanjaard (2000) agree with 
this when they describe problem behaviour as a consequence of lacking social 
skills. This lack of social skills makes it impossible to develop a full range of 
behaviour alternatives in social situations. In general, children who are lacking in 
social skills are given a social skills training to expand their repertory of behaviour 
alternatives and become more socially competent. The Th. Hart de Ruyterschool 
pupils’ lack of knowledge on coping with social limits can be viewed as a gap in 
their ability to generate sufficient behaviour alternatives. A social skills training 
aimed towards filling this gap, may help remove this deficit and aid the pupils in 
producing socially acceptable behaviour. 

 

The second aim of this research is to evaluate whether pupils’ knowledge on 
coping with situations with a social boundary can be expanded by training them to 
deal with social limits. With this aim in mind the program Coping with social 
limits was developed. The training program was based on a meta-analysis of the 



Summary 

 

 

127 

literature on conditions that possibly influence the effectiveness of social skills 
training. Several conditions were deduced based on the literature search. First, 
training must be intensive and take place during a longer period of time before one 
can realize generalisation. During the same time period it is necessary to practice in 
daily life situations in order to come to a full generalisation. Second, the young 
person should be treated in conjunction with his social network. Parents should 
receive training and the training at school should take place within the classroom. 
Third, social skills training should take place within heterogenous groups. This 
way, youngsters are able to profit from the training in a group condition and learn 
from each other as well. Last, the meta-analyses showed the only effective 
programs are (cognitive) behavioural programs . These programs teach both social 
cognitive and problem solving skills. 

 

In order to evaluate the training Coping with social limits and to be able to draw 
internally valid conclusions, a quasi-experimental pretest-posttest follow up control 
group design was set up. Two mentor groups of the Th. Hart de Ruyterschool were 
asked to participate in the training. They made up the experimental group. 
Subsequently, two comparable groups were asked to participate as the control 
group. 

 

During the school year 2003-2004 data were collected from the experimental and 
control group on their development of knowledge on coping with social limits. The 
experimental group received the training Coping with social limits once a week 
during a seven week period. Then the mentors of the experimental group 
conducted 5-minute interviews about situations with a social boundary over a 
period of four weeks. The ASL was administered in both the experimental and the 
control group before and directly after the training. Six months later the ASL was 
once more administered during the follow-up measurement. 

 

The ASL data collected during these three measurement points were analysed to 
answer three sub questions of the research project. First, the differences in averages 
of both groups on the four known reactions over time were calculated. In order to 
do so, a (2 groups x 3 time) MANOVA was carried out for the known reactions. 
The MANOVA indicated no statistical significant effect between groups 
(experimental- or control-group). There did appear to be a statistical significant 
interaction-effect of group over time, indicating the experimental group learned 
more known reactions over time than the control group. Univariate tests showed 
only the Known reaction Overstepping contributed towards this interaction-effect. 
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Independent sample t-tests were carried out in order to analyse the difference in 
both groups of total known reactions on each of the three measurements. No 
differences in experimental- and control-group were found at the pre- and post-test 
measurement points. However, a statistically significant difference between both 
groups was shown at follow-up. The experimental group showed a higher average 
in total known reactions than the control group. 

 

To explore individual progress of each student, the Reliable Change Index (RCI) 
was calculated. In the experimental group six students made progress, ten students 
showed no change, and one student recognized fewer total known reactions as time 
passed. In the control group the RCI showed progression in one student, 15 
students showed no change, and one student recognized less total known reactions. 
This indicates a greater rate of progress in individual pupils from the experimental 
group than in those from the control group. 

 

Second the differences in average of both groups on the four preferred reactions 
over time were calculated. This was performed with a (2 groups x 3 time) 
MANOVA for the preferred reactions. No statistically significant effect between 
groups (experimental- or control-group) was found. Also no statistically significant 
interaction-effect was found. This indicated that the training had no effect on the 
preferred reactions. The experimental- and control-group showed no statistically 
significant differences over time. 

 

Third the differences in average of both groups on the two motivational aspects 
over time were calculated. The conditions for a MANOVA were not met, therefore 
only differences of both groups in total motivation over time were analysed. 
Independent sample t-tests on each of the three measurements were performed. 
Experimental- and control-group showed no statistically significant differences in 
known motivations on the three measurements. 

 

This research project has shown that knowledge of the Th. Hart de Ruyterschool 
pupils about coping with situations in which social limits are involved is less 
adequate than the knowledge of students in regular education. In addition, Th. Hart 
de Ruyterschool pupils were shown to more often overstep social limits and to 
negotiate less than pupils in the referencegroup. The social skills training Coping 
with social limits did reach the goal of expanding the students’ knowledge on 
coping with social limits. However, this knowledge did not result in a change in 
preferred reactions or motivations. To make the training more effective it is 
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advisable to expand the training to the entire school and to emphasize the 5-minute 
interviews. 
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Bijlage I. Omgangsvragenlijst 

 

Omgangsvragenlijstje 

 

Met wie uit je (mentor-)groep ga je het liefst om? 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

 

Met wie uit je (mentor-)groep ga je het minst graag om? 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 
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Bijlage II. Tabellen correlaties ASL-
CBCL en ASL-TRF 

 

Pearson correlaties tussen schalen ASL en schalen CBCL (N=58) 

 Gekende reacties Gewilde reacties Motivaties 

Subschaal Aanp Over Ond Teru tot Aan Over Ond Teru Iknu Anto tot 

Terugtrek .08 -.06 .17 .31* .14 -.01 -.17 .17 .24 .26 -.19 .13 

Licham .04 -.01 .12 -.01 .04 .06 -.03 .05 -.08 .08 -.02 .10 

Angst/dep .26 -.06 .24 .20 .20 .22 -.26* .19 .03 .30* -.27* .09 

Soc probl. .38** -.14 -.02 .13 .12 .54** -.51** .10 -.01 .28* -.33* -.03 

Denkprobl .02 -.07 .11 .02 .01 .05 -.06 .08 -.03 .10 -.16 -.08 

Aand probl .28* .06 .29* .29* .30* .20 -.31* .27* .04 .24 -.22 .07 

Delinquent -.25 -.08 .12 -.01 -.11 -.27* .19 .05 .01 .05 -.04 .02 

Agressie 

 

-.20 -.06 .06 .07 -.07 -.20 .19 .01 .01 .12 -.05 .13 

Internal. .19 .06 .26* .29* .26* .16 -.22 .13 .07 .14 -.04 .17 

External. 

 

-.12 .03 .18 .18 .07 -.18 .12 .05 .06 .14 -.07 .12 

Totale prob .12 -.07 .20 .17 .12 .12 -.17 .16 .01 .25 -.22 .08 

* p<0.05 (2-zijdig), **p<0.01 (2-zijdig) 
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Pearson correlaties tussen schalen ASL en schalen TRF (N=56) 

 Gekende reacties Gewilde reacties Motivaties 

Subschaal Aanp Over Ond Teru tot Aan Over Ond Teru Iknu Anto Tot 

Terugtrek -.06 .08 .03 .16 .07 .03 .00 .02 -.06 -.01 -.02 -.04 

Licham .10 .02 .01 -.07 .03 .05 .07 -.14 -.11 -.02 .01 -.02 

Angst/dep .22 .13 .09 -.12 .14 .17 -.04 -.01 -.22 -.07 -.02 -.14 

Soc probl. .34.* -.02 .02 -.18 .08 .41** -.28* .03 -.21 .00 -.18 -.27* 

Denkprobl .08 .01 .12 -.18 .02 -.03 .06 .02 -.09 .00 .02 .02 

Aand 
probl 

-.02 .11 .06 .12 .10 .01 -.06 .01 .07 -.07 .01 -.09 

Delinquent -.36* .02 .20 -.04 -.10 -.36** .32* .13 -.11 -.19 .24 .07 

Agressie 

 

.17 .03 .15 -.06 -.03 -.24 .28* .11 -.18 -.11 .23 .17 

Internal .14 .16 .19 .02 .19 .03 -.04 .03 -.03 -.16 .09 -.11 

External 

 

-.16 .09 .22 .01 .04 -.21 .25 .10 -.19 -.18 .30* .16 

Totale 
prob 

-.05 .08 .14 -.08 .03 -.09 .14 .06 -.16 -.14 .12 -.05 

* p<0.05 (2-zijdig), **p<0.01 (2-zijdig) 
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Bijlage III. Training Omgaan met 
sociale grenzen 

 
 

Overzicht van de training          aantal lessen 

 

Gevoelens herkennen & benoemen     3 

 

 

Onderhandelen en omgaan met frustraties    1 

 

 

Situaties en reactietypes     3 

 

 

Klassengesprekken mentor     in overleg 
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Les 1. Kennismaken met emoties 

 

Centrale doelstelling van les 1: 

De bedoeling van deze les is de leerlingen leren onderscheid te maken tussen 
verschillende emoties. Daarbij gaan we oefenen om emoties te herkennen bij 
andere mensen. We zien dat emoties bij verschillende mensen verschillend tot 
uitdrukking komen en dat de context van belang is bij het interpreteren van emoties 
bij anderen. 

 

Oefening 1 (15 minuten) 

Doel: De leerlingen kennis te laten maken met verschillende emoties en herkennen 
van emoties bij anderen. 

Materiaal: Formulieren met daarop mensen met verschillende 
gezichtsuitdrukkingen. 

 

Waarom is het nodig om gevoelens bij anderen te herkennen?  

Voer een discussie over de noodzaak van herkennen van emoties, begin met een 
voorbeeld. Mogelijk voorbeeld: het is maandagochtend en je hebt je huiswerk niet 
gemaakt. De leraar (noem naam) komt de klas binnen en hij heeft een 
ochtendhumeur. Wat gebeurt er als je niet op zijn emotie let? En als je dat wel zou 
doen? Kortom: door op emoties van anderen te letten zullen er minder snel 
misverstanden ontstaan. 

 

Bij deze oefening maken we gebruik van gezichten waarop gevoelens, emoties te 
zien zijn. De gezichten zijn van een meneer of mevrouw die op deze papieren 
staan. We gaan proberen er achter te komen wat deze emoties zijn, je moet steeds 
opschrijven hoe je denkt dat die meneer of mevrouw zich voelt, daarvoor moet je 
goed naar de foto’s kijken. Je moet de opdracht alleen maken, zonder met iemand 
anders te overleggen. Je hebt vijf minuten de tijd om de papieren in te vullen. Na 
vijf minuten gaan we de oefening met z’n allen nabespreken. 

 

Nabespreking: per gezicht wordt nagegaan wat iedereen heeft opgeschreven. Hoe 
zie je dat diegene zich zo voelt? Laat eventueel de leerlingen de emotie zelf 
uitbeelden (bijvoorbeeld: kijk eens boos). Was het moeilijk om deze emotie een 
naam te geven en waarom? Als er verschillen zijn hoe de leerlingen de emotie 
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benoemen, hoe komt dat dan? Koppel terug naar het doel van de oefening en naar 
de discussie.  

 

Oefening 2 (25 minuten) 

Doel: Verder oefenen met de leerlingen om emoties van anderen te herkennen en 
verwoorden. Daarbij leren we dat de context van belang is bij het interpreteren van 
emoties bij anderen. 

Materiaal: Stripverhalen met tekstwolkjes zonder tekst. 

 

We hebben net geoefend met het herkennen en benoemen van gevoelens bij andere 
mensen en hebben gemerkt dat dit soms best moeilijk is. Bij de volgende oefening 
gebruiken we stripverhalen om te proberen uit te vinden hoe de mensen in het 
stripje zich voelen. Stripfiguren laten soms op een duidelijke manier gevoelens 
zien. Iedereen krijgt dadelijk een aantal stripjes. Je moet proberen in het 
stripverhaal de lege wolkjes in te vullen. Dat moet je weer voor jezelf doen, zonder 
overleg met iemand anders. Je hebt ongeveer 10 minuten om de wolkjes in te 
vullen, daarna gaan we het weer samen bespreken. 

 

Nabespreking: Ga de verschillende tekstwolkjes en emoties na. Sta erbij stil dat er 
verschillen zullen zijn tussen de leerlingen. Voer een discussie of het makkelijker 
was nu het plaatje in een verhaaltje (context) staat of dat het plaatje op zich zelf 
zou staan. Dit geldt ook in het dagelijks leven: voordat je weet hoe je moet 
reageren, moet je achterhalen wat er eerst is gebeurd. Vraag de leerlingen naar 
voorbeelden uit hun eigen ervaringen. 

 

Nabespreking les 1: we hebben geoefend met emoties herkennen bij anderen. We 
hebben gemerkt dat het makkelijker is als de context bekend is en als je weet wat 
er vooraf is gebeurd. Het is ook goed als je je eigen gevoelens kunt herkennen en 
vertellen wat je voelt. Dat maakt het voor een ander soms duidelijker. Daarom 
gaan we daar de volgende keer mee oefenen. 
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Les 2. Herkennen van gevoelens bij jezelf 

 

Centrale doelstelling van les 2: 

Doel van deze les is de leerlingen te helpen hun eigen gevoelens onder woorden te 
brengen, leren een onderscheid te maken tussen emotionele en lichamelijke 
gevoelens en te leren dat gevoelens een gevolg zijn van, of een reactie zijn op, een 
gebeurtenis of situatie. 

 

Oefening 1 (15 minuten) 

Doel: Leerlingen helpen om hun gevoelens onder woorden te brengen en 
onderscheid leren maken tussen emotionele en lichamelijke gevoelens. 

Materiaal: geen. 

 

De vorige les hebben we het gehad over herkennen en verwoorden van gevoelens 
bij anderen. Deze les gaan we proberen bij onszelf na te gaan wat voor soort 
gevoelens we wel eens hebben en hoe we die noemen.  

Laat de leerlingen leuke en niet-leuke gevoelens verzinnen en schrijf die op het 
bord. Maak aparte lijsten voor lichamelijke (zoals: warm, koud) en emotionele 
gevoelens (boos, blij). Leg het verschil tussen beide lijsten uit door middel van een 
discussie. Vertel dat we het in de training gaan hebben over emotionele gevoelens. 
Loop vervolgens de lijst met emoties door en laat de leerlingen voorbeelden 
verzinnen wanneer ze zich zo voelden. Zet er achter of de leerlingen dit een prettig 
dan wel onprettig gevoel vinden. 

 

Oefening 2 (25 minuten) 

Doel: leren dat gevoelens een gevolg zijn van een bepaalde gebeurtenis. 

Materiaal: Twister, kaartjes waarop een gebeurtenis beschreven staat, kaart met de 
kleuren en gevoelens. 

 

Waar komen gevoelens vandaan? Hoe komt het dat we een bepaald gevoel 
hebben? Voer een discussie over het waarom van gevoelens.  

Nu gaan we een spel doen om te kijken wat voor soort gevoelens we zouden 
kunnen krijgen bij verschillende gebeurtenissen. We doen dit met Twister. De 
kleuren van Twister staan voor een bepaald gevoel (rood-boos, geel-blij, blauw-
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bedroefd, groen-bang), die staan ook op deze kaart. Eén leerling leest steeds een 
kaartje uit de stapel voor met de gebeurtenis erop, een andere leerling mag de 
schijf van Twister draaien. Vier leerlingen spelen het spel. Zij moeten verzinnen 
hoe ze zich in de situatie zouden voelen en dan hun hand of voet op de betreffende 
kleur plaatsen. 

 

Tijdens het spel: merk op dat gebeurtenissen tot meerdere gevoelens kunnen 
leiden. Ook kan er verschil zijn tussen de leerlingen wat ze zouden voelen. Niet 
iedereen voelt zich dus hetzelfde als er iets gebeurt. 

 

Nabespreking les 2: 

Spreek de les na. We hebben gezien dat er lichamelijke en emotionele gevoelens 
zijn. Emotionele gevoelens kunnen zowel fijn als niet fijn zijn. Bij Twister hebben 
we gezien dat gevoelens niet “zomaar” ontstaan. We krijgen bepaalde gevoelens 
door gebeurtenissen. Bij dezelfde gebeurtenis kunnen mensen verschillende 
gevoelens krijgen. Hoe dat kan gaan we volgende week bekijken. 

 

 

Les 3. De samenhang tussen gebeurtenis-gedachte-gevoel-gedrag. 

 

Centrale doelstelling van les 3: 

Doel van deze les is om de leerlingen te leren dat niet de gebeurtenis zelf een 
bepaald gevoel oproept, maar dat het onze houding (gedachten) ten opzichte van de 
gebeurtenis is die bepaalt hoe we ons in een bepaalde situatie voelen. We leren 
onderscheid te maken tussen gedachten en gevoelens en we leren dat onze 
gedachten en gevoelens een hele belangrijke rol spelen in het tot stand komen van 
gedrag. 

 

Oefening 1 (10 minuten) 

Doel: De leerlingen leren dat gevoelens worden veroorzaakt door gedachten en 
opvattingen. 

Materiaal: twee keer één verhaal, met twee versies. 

 

Doe eerst één verhaal en als er tijd is het andere verhaal ook. 
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De vorige keer hebben we gemerkt dat mensen soms verschillende gevoelens 
hebben bij dezelfde gebeurtenis. Koppel terug naar Twister, vraag de leerlingen of 
ze nog een voorbeeld weten. Vandaag gaan we onderzoeken hoe dat kan. Je krijgt 
zo een kort verhaaltje te lezen, daarna moet je op het formulier de drie kolommen 
invullen: Wat denk je? Hoe voel je je? Wat doe je? Je moet voor jezelf werken en 
niet met een ander overleggen. Als iedereen klaar is gaan we het samen 
nabespreken. Deel de formulieren uit, zorg dat de ene helft van de klas de ene 
versie en de andere helft de andere versie van het verhaal krijgt. De ene versie is 
uitgebreid met een aantal gedachten van de hoofdpersoon. 

 

Nabespreking: door de verschillende versies van het verhaal, zullen de leerlingen 
andere gevoelens krijgen. Door middel van een discussie kun je achterhalen dat 
gevoelens voortkomen uit gedachten over een gebeurtenis. 

 

Oefening 2 (15 minuten) 

Doel: De leerlingen leren gedachten en gevoelens te onderscheiden. 

Materiaal: Kaartjes met daarop gedachten of gevoelens. 

 

We gaan zo twee groepen maken. Elke groep krijgt een stapeltje kaartjes. Op die 
kaartjes staat of een gevoel, of een gedachte. Het is de bedoeling dat je met je 
groep een rij maakt met de gevoelens en een rij met de gedachten. Daarna moet je 
ervoor zorgen dat achter alle gedachten het bijhorende gevoel komt te liggen. Doe 
samen met de leerlingen een voorbeeld. Als jullie het klaar hebben zullen we het 
samen nabespreken. 

 

Nabespreking: probeer de leerlingen zelf te laten motiveren waarom ze voor 
bepaalde combinaties gekozen hebben. Vraag of de andere groep het hiermee eens 
is. Bespreek verder dat verschillende gedachten tot eenzelfde gevoel kunnen leiden 
en dat een gedachte tot verschillende gevoelens kan leiden (mede afhankelijk van 
de context). 

 

We kennen nu het verschil tussen gedachten en gevoelens en we hebben gezien dat 
onze gedachten onze gevoelens veroorzaken. We gaan nu kijken naar het 
zogenaamde G.G.G.G.-schema. Dat ziet er als volgt uit: 

Gebeurtenis + Gedachte = Gevoel → Gedrag 
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Een gebeurtenis roept een bepaalde gedachte bij iemand op. Dit veroorzaakt een 
bepaald gevoel. Dat gevoel maakt dat we ons op een bepaalde manier gedragen. 
Bespreek een voorbeeld om dit schema duidelijk te maken. 

 

Oefening 3 (15 minuten) 

Doel: Met de leerlingen oefenen met het G.G.G.G.-schema. Met name het feit dat 
ons gedrag wordt bepaald door onze gevoelens, die vervolgens weer afhankelijk 
zijn van wat we denken. 

Materiaal: geen. 

 

Vraag de leerlingen een gebeurtenis te noemen waarbij ze een bepaald gevoel 
hadden. Werk het samen uit in gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag. Schrijf alles 
op het bord. Doe eventueel nog een gebeurtenis. Benadruk dat het gevoel 
veroorzaakt wordt door de gedachte over de gebeurtenis en gedrag vaak 
veroorzaakt wordt door ons gevoel. 

 

Nabespreking les 3: 

We hebben geleerd wat gevoelens en gedachten zijn en wat het verschil tussen 
beide is. Onze gedachten bij een bepaalde gebeurtenis zorgen voor onze gevoelens 
bij die gebeurtenis. Bij de laatste oefening zagen we dat deze gevoelens ervoor 
zorgen dat we op een bepaalde manier reageren, dat we ons op een bepaalde 
manier gedragen. 

Als je je prettiger wilt voelen en je anders wilt gedragen na een gebeurtenis, dan 
moet je je gedachten over die gebeurtenis veranderen. 

 

 

Les 4. Manieren om te reageren op een situatie (reactietypes) 

 

Centrale doelstelling van les 4: 

De bedoeling van deze les is de leerlingen kennis te laten maken met de vier 
verschillende reactietypes. Hiervoor wordt de poster geïntroduceerd, die de 
komende tijd in de klas blijft hangen. 
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Oefening 1 (20 minuten) 

Doel: De leerlingen kennis laten maken met de vier verschillende reactietypes. 

Materiaal: Poster met daarop vier afbeeldingen van de reactietypes, aantal 
situatiebeschrijvingen. 

 

Aan de hand van een voorbeeld-situatie wordt aan de leerlingen gevraagd naar 
manieren hoe je hierop zou kunnen reageren. De reacties die de jongeren noemen, 
worden op het bord geschreven. Schrijf de betreffende reactietypen in het 
bijbehorende kwadrant. Wanneer alle vier reacties genoemd zijn, wordt de poster 
geïntroduceerd en opgehangen. De poster blijft in de klas hangen tot de training en 
mentorgesprekken afgelopen zijn. 

 

We hebben gezien dat je in een situatie een aantal mogelijke manieren hebt om te 
reageren. We hebben ook gezien dat sommige manieren een beetje bij elkaar 
horen. Als je een verdeling maakt, krijg je vier mogelijkheden. Die staan op het 
bord en ook op de poster. Verzin nu samen met de leerlingen namen voor de vier 
reactietypes (manieren waarop je kunt reageren). Schrijf die ook op het bord. 

 

Oefening 2 (20 minuten) 

Doel: De leerlingen individueel de vier reactietypes laten verzinnen. 

Materiaal: Videofragment van jongeren die een situatie spelen met een sociale 
grens erin, formulier waarop de reactietypes ingevuld kunnen worden. 

 

Bij deze oefening gaan we nog een keer kijken hoe je kunt reageren op een 
bepaalde situatie. We gaan een video kijken van een jongen die zich in een 
moeilijke situatie bevindt. Als de video afgelopen is, moeten jullie proberen zoveel 
mogelijk manieren op te schrijven hoe de jongen zou kunnen reageren. Laat de 
leerlingen eerst naar de video kijken, benoem dan samen de sociale grens, laat ze 
vervolgens de reactietypen zelf proberen te verzinnen.  

 

Inventariseer de verschillende antwoorden van de leerlingen tijdens de 
nabespreking van de oefening. Vraag steeds bij welk plaatje van de poster het 
gegeven antwoord hoort. Schrijf het antwoord vervolgens in het bijbehorende 
kwadrant.  
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Wanneer er tijd is, kan met het tweede fragment geoefend worden, idem aan het 
eerste.  

Nabespreking les 4:  

Zoals we hebben gezien, kun je in situaties terechtkomen waarin je verschillende 
manieren hebt om te reageren. We hebben vandaag geleerd dat er vier mogelijke 
manieren van reageren zijn. Dat zijn … (noem de verzonnen namen voor de 
reactietypen). Die manieren staan op deze poster. De poster blijft hier in de klas 
hangen. Je zult zien dat de komende week, door leerlingen hier in de klas op de 
vier verschillende manieren op situaties gereageerd zal worden.  

 

 

Les 5. Onderhandelen en omgaan met frustratie 

 

Centrale doelstelling van les 5: 

De bedoeling van deze les is de leerlingen te leren wat frustratie is en hen bewust 
te maken van het feit dat ook bij frustratie onze gedachten de oorzaak vormen. 
Verder leren de leerlingen dat hoe je frustratie op kunt heffen, bijvoorbeeld door te 
onderhandelen in bepaalde situaties. 

 

Oefening 1 (15 minuten) 

Doel: Het creëren van een situatie waarin de jongeren frustratie ervaren en hen 
bewust maken van hun gedachten en gevoelens in zo’n situatie. 

Materiaal: abstracte puzzels. 

 

De leerlingen worden in twee groepen gedeeld. Iedere leerling krijgt een envelop 
met daarin een aantal puzzelstukjes. Deze mag pas op het teken van de trainer 
opengemaakt worden. De puzzelstukjes zijn echter door elkaar gegooid en daarna 
in de enveloppen gedaan. Het is de bedoeling dat de leerlingen, zonder overleg, 
allemaal een puzzel maken. Wanneer een puzzelstukje naar het midden van de tafel 
geschoven wordt, mag iemand anders het stukje pakken voor zijn eigen puzzel. 
Diegene die het snelst met zijn puzzel klaar is, heeft gewonnen. 

 

Nabespreking: vraag de leerlingen naar hun ervaringen. Voelden ze spanning, 
frustratie? Vraag naar de gevoelens die ze tijdens het spel hadden en ga na welke 
gedachten deze gevoelens veroorzaakten. 
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Oefening 2 (10 minuten) 

Doel: De leerlingen te leren wat frustratie is en hoe je ermee om kunt gaan. 

Materiaal: geen. 

 

Probeer de leerlingen de bovenstaande gevoelens uit oefening 1 te laten herkennen 
en benoemen als frustratie. Leg uit dat we het de rest van de les gaan hebben over 
frustratie en wat je er aan kunt doen. Probeer een discussie op gang te brengen over 
frustratie. Wat is het? Wanneer voelde je je gefrustreerd? Maak G.G.G.G.-
schema’s op het bord. 

 

Vraag hoe de leerlingen om zijn gegaan met frustratie in de genoemde 
voorbeelden. Een voorbeeld om frustratie op te heffen is door te onderhandelen. 
Bijvoorbeeld door te vragen of iemand anders iets voor je wil doen of door te 
vragen of er een andere oplossing voor het probleem is. Vraag naar ervaringen met 
onderhandelen. 

 

Oefening 3 (15 minuten) 

Doel: De leerlingen laten oefenen in onderhandelen. 

Materiaal: De abstracte puzzels. 

 

De jongeren krijgen weer de puzzels van oefening 1, waarbij ieder moet proberen 
een volledige puzzel te krijgen. Om de beurt mogen de jongeren nu een van hun 
puzzelstukjes ruilen tegen die van een ander, door te onderhandelen. 

 

Nabespreking: Ga na of het nu makkelijker ging om een complete puzzel te maken, 
werden de leerlingen minder gefrustreerd? Kom tot de conclusie dat onderhandelen 
een handige oplossing kan zijn. 

 

Nabespreking les 5: 

We hebben gezien dat het veel beter gaat een complete puzzel te maken door 
gebruik te maken van onderhandelen. Als je dat doet, raak je ook minder 
gefrustreerd en wordt het leuker om de puzzel te maken. We hebben ook gemerkt 
dat je de puzzel sneller af kan hebben als je onderhandelt en dat iedereen zijn zin 
kan krijgen door middel van onderhandelen en dus niet gefrustreerd wordt. 
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Les 6. Kiezen uit de reactietypes (probleem oplossen) 

 

Centrale doelstelling van les 6: 

Doel van deze les is om de vier reactietypes te herhalen. Vervolgens maken de 
leerlingen kennis met de probleemoplossingsstrategie om een keuze te kunnen 
maken uit de vier reactietypes. 

 

Oefening 1 (20 minuten) 

Doel: Herhalen van de vier reactietypes. 

Materiaal: Strip van een situatie met een sociale grens, formulier met een kwadrant 
waarop de reactietypes geschreven kunnen worden. 

 

Aan de leerlingen wordt een strip uitgedeeld van een situatie met een sociale grens 
erin. De leerlingen moeten in het kwadrant de vier reactietypes opschrijven, zonder 
met elkaar te overleggen. Bespreek de oefening gezamenlijk na. 

 

Net als vorige keer zien we in deze oefening dat je op vier verschillende manieren 
kunt reageren op een situatie, dat kunnen we ook terugvinden op de poster die hier 
hangt. Is jullie deze week ook opgevallen dat je zelf, of een ander, ook op deze 
manieren op een situatie reageert? Wanneer was dat?Bespreek de aangedragen 
voorbeelden van de leerlingen, de mentor of breng een eigen voorbeeld in. 

 

Oefening 2 (20 minuten) 

Doel: Introduceren van de probleemoplossingsstrategie. 

Materiaal: Videoband met daarop jongeren in een situatie met een sociale grens. 

 

Bij deze oefening gaan we weer kijken hoe je kunt reageren op een bepaalde 
situatie. We gaan een video kijken van twee jongens die zich in een moeilijke 
situatie bevinden. Als de video afgelopen is, moeten jullie proberen zoveel 
mogelijk manieren op te schrijven hoe de jongens zouden kunnen reageren. Dit 
mag je in hele korte woorden opschrijven. Laat de leerlingen eerst naar de video 
kijken, verzin dan samen de sociale grens, laat ze vervolgens de reactietypen zelf 
proberen te verzinnen.  
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Inventariseer de verschillende antwoorden van de leerlingen tijdens de 
nabespreking van de oefening. Vraag steeds bij welk plaatje van de poster het 
gegeven antwoord hoort. Schrijf het antwoord vervolgens in het bijbehorende 
kwadrant. 

 

De oplossingen worden nu bekeken met het probleemoplossingsmodel. Vraag de 
jongeren wat zij de slechtste oplossing vinden en waarom, wat is daarna de 
slechtste oplossing. Wat is de beste. Geef met plussen en minnen aan hoeveel 
jongeren voor elke oplossing “stemmen”. Kom met uiteindelijk met de meest 
ideale oplossing naar voren. 

 

Nabespreking les 6 

We hebben een manier gezien waarop je een keuze kunt maken uit de vier 
verschillende reactietypes. Dat gaat door middel van plussen en minnen. Eerst 
probeer je zoveel mogelijk oplossingen voor een probleem te verzinnen. Dan kijk 
je wat je de slechtste oplossing vindt en die geef je een min. Vervolgens geef je de 
beste oplossing een plus en de andere oplossingen ook plussen en minnen. Zo kun 
je goed zien wat eigenlijk de beste oplossing is, namelijk die met de meeste 
plussen. 

 

 

Les 7. Probleemoplossen 

 

Centrale doelstelling van les 7: 

Deze les heeft als doel de leerlingen nogmaals te laten oefenen met het genereren 
van reactietypen en vervolgens door middel van de methode van probleem 
oplossen de meest ideale oplossing te verzinnen. Vervolgens worden de 
voorgaande lessen nog eens kort samengevat en wordt een overgang gemaakt naar 
de mentorgesprekken. 

 

Oefening 1 (20 minuten) 

Doel: Nog een keer de strategie van probleemoplossen oefenen. 

Materiaal: geen. 
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Bij deze oefening gaan we weer manieren verzinnen hoe je zou kunnen reageren 
op een bepaalde moeilijke situatie. Vertel een gebeurtenis en probeer met de groep 
eerst de sociale grens en vervolgens zoveel mogelijk reacties te verzinnen. Schrijf 
de reacties op het bord, in het kwadrant. Bepaal vervolgens samen met de 
leerlingen de meest “handige” oplossing door middel van probleemoplossen. 

 

Afsluiting 

Vertel de leerlingen dat dit de laatste les is dat de trainer in de klas komt. Vraag 
wat ze van de lessen vonden, bespreek na wat ze tijdens de training allemaal 
geleerd hebben. Vertel dat in de weken hierna de 5-minuten gesprekken gevoerd 
zullen worden en leg uit wat deze in zullen houden. 

 

Tot slot wordt de les op een leuke manier afgesloten. 
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Instructie voor leerkrachten, de 5-minuten gesprekken 

Wat is er gedaan in de training? 

In het eerste deel van de training hebben de leerlingen geoefend in het herkennen 
en benoemen van emoties bij zichzelf en anderen. In het tweede deel van de 
training zijn de vier reactietypes besproken, één daarvan is specifiek geoefend en 
besproken, namelijk onderhandelen. 

 

Wat moeten de leerkrachten nu doen? 

Het is nu de bedoeling dat de mentoren dagelijks klassengesprekjes voeren met de 
leerlingen uit hun mentorgroep (zitten de leerlingen dagelijks in de mentorgroep?), 
naar aanleiding van een situatie waar een sociale grens in zit. Dit kan een situatie 
zijn waarin de leerling een gewenste reactie heeft laten zien of een situatie waarin 
de leerling een ongewenst reactie heeft laten zien. De situatie kan besproken 
worden aan de hand van de poster in de klas, waar de vier reactietypes op 
afgebeeld staan. De mentor kan vragen, wat iemand allemaal zou kunnen doen in 
zo’n situatie, wat de leerling in dit geval gedaan heeft (is dit aanpassen, 
overschrijden, onderhandelen of terugtrekken) en waarom de leerling hiervoor 
gekozen heeft.  

 

Hoe zien de klassengesprekken eruit? 

De mentor voert de gesprekken liefst op een vast tijdstip van de dag, bijvoorbeeld 
na een pauze of aan het einde van de middag. Het worden korte gesprekken van 
ongeveer 5 minuten.  

De mentor moet in de gaten houden dat niet steeds dezelfde leerling aangesproken 
wordt op zijn gedrag. Gesprekken met de hele groep hebben de voorkeur, zodat 
leerlingen ook van elkaar kunnen leren. 

Na het groepsgesprek vult de mentor een gesprekken-formulier in, zodat gekeken 
kan worden wat voor soort situaties zich voordoen in de klas en deze ook 
besproken kunnen worden met de trainer. 

 

En hoe gaat het dan verder? 

Na de klassengesprekken wordt weer een vragenlijst over omgang met sociale 
grenzen afgenomen. Hierna kan gekeken worden of de training effect heeft gehad 
en kan de training aangepast worden. Na een half jaar wordt de vragenlijst 
nogmaals afgenomen om te kijken of eventuele effecten blijvend zijn. 
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Bijlage IV. Formulier 5-minuten 
gesprekken 

 

 

 

Formulier 5-minuten gesprekken mentor 

 

Datum:  

 

 

Gebeurtenis: 
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Betrokken leerling(en):  

 

 

Reactie die door leerling is laten zien:  

Aanpassen/overschrijden/onderhandelen/weggaan 

 

- Wat had je allemaal nog meer kunnen doen? 

- Wat zou de beste oplossing geweest zijn, wat de slechtste? 

 

 

Gevolg (wat heeft het gesprekje opgeleverd): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


