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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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