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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 



Grensverleggend 

 

 

34 

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 



Instrumenten en dataverzameling 

 

 

35 

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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