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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.




