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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): 
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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 



Theorie sociale vaardigheidstrainingen 

 

 

75 

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. 




