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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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