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Hoofdstuk 5 
Resultaten 

 

5.1   Inleiding 

Doel van dit 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, waartoe bij verschillende informanten 
gegevens werden verzameld. De instrumenten die hiervoor werden gebruikt, zijn 
beschreven in hoofdstuk 4. In het komende hoofdstuk worden de resultaten 
beschreven van het exploratieve onderzoek wat met deze instrumenten verricht 
werd. Paragraaf 5.2 beschrijft de resultaten van de dossieranalyse, §5.3 beschrijft 
het probleemgedrag van de leerlingen zoals gemeten met de CBCL en TRF. 
Vervolgens worden in §5.4 de uitgevoerde opvoedingstaken van de ouders 
beschreven en in §5.5 de houding van de leerlingen ten opzichte van sociale 
grenzen. De samenhang tussen houding ten opzichte van sociale grenzen en 
gepercipieerd probleemgedrag wordt beschreven in §5.6. In §5.7 wordt de 
sociometrische status van de leerlingen beschreven. Tot slot worden de resultaten 
in §5.8 samengevat en worden conclusies getrokken.  

 

5.2   Dossieranalyse 

De Th. Hart de Ruyterschool is, zoals gezegd in §3.7, een cluster 4 school, voor 
leerlingen met psychiatrische en/of ernstige gedragsproblemen. De schoolpopulatie 
is onderzocht door middel van dossieronderzoek. Hiervoor zijn 175 dossiers van 
leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool bestudeerd. Dit waren zowel dossiers 
van leerlingen die in mei 2003 nog op school zaten, als dossiers van leerlingen die 
inmiddels de school verlaten hadden.  

 

Van deze leerlingen is 82% jongen en 18% meisje. Gemiddeld komen de 
leerlingen met een leeftijd van 13.8 jaar (SD=17.2) op school. Bijna een derde 
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(31%) van de leerlingen heeft weleens een klas gedoubleerd. De meerderheid 
heeft, voordat ze op de Th. Hart de Ruyterschool kwam, meer dan één andere 
school bezocht. Slechts 13 % van de leerlingen bezocht vóór de Th. Hart de 
Ruyterschool één andere school, 44% heeft twee andere scholen bezocht, 30% drie 
andere scholen en 13% vier of meer andere scholen. Wanneer geanalyseerd wordt 
vanuit welk type onderwijs de leerlingen komen, blijkt dat ongeveer de helft (53%) 
van de leerlingen afkomstig is vanuit het regulier onderwijs, waarvan 19% vanuit 
het basisonderwijs en 34% vanuit het voortgezet onderwijs. Wat betreft de 
leerlingen afkomstig uit het (voortgezet) speciaal onderwijs, komt 21% vanuit het 
speciaal onderwijs, 23 % vanuit het voortgezet speciaal onderwijs. Een klein aantal 
(3%) komt vanuit andere voorzieningen, zoals Time Out. Bij 13% van de 
leerlingen was of is er sprake van (veel) schoolverzuim. 

 

Er is bij 94 leerlingen tenminste één keer een intelligentietest afgenomen, waarover 
gerapporteerd wordt in het dossier. Het gemiddelde van het totale IQ op deze test is 
96 (SD=13.3). De range van het totale IQ loopt van 71 tot 135. Uit de aanwezige 
gegevens blijkt dat op het performale gedeelte van de intelligentietest een 
gemiddelde van 96 (SD=15.6, range 59-152) wordt behaald en op het verbale 
gedeelte een gemiddelde van 95 (SD=12.8, range 71-126). 

 

Ruim een derde (36%) van de leerlingen heeft geen psychiatrische diagnose, bij 
4% is de diagnose onduidelijk of onbekend en bij 60% is wel een psychiatrische 
diagnose gesteld. Dit betreft de primaire diagnose gesteld door een psychiater of 
een geregistreerd GZ-psycholoog. In theorie zou dit moeten betekenen dat ruim de 
helft van de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool een psychiatrische 
diagnose heeft (60%), terwijl de overige leerlingen (40%) aantoonbaar ernstige 
gedragsproblemen heeft. Alleen dan kan immers deze 40% voldoen aan de criteria 
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zoals beschreven in 
hoofdstuk 3. Van de diagnoses komen ADHD en autisme spectrum stoornissen het 
meeste voor. Een kwart (25%) van het totaal aantal leerlingen heeft de diagnose 
ADHD, 26% een autisme spectrum stoornis, waarvan de meesten PDD-nos (24%). 
Andere diagnoses zijn minder vaak gesteld, zoals Gilles de la Tourette (2%) en 
angststoornis (1%).  

 

Een groot aantal (86%) van de leerlingen heeft met hulpverlening door instanties, 
anders dan de school, te maken of ooit te maken gehad. Over het algemeen betreft 
dit een vorm van ambulante begeleiding. De meeste leerlingen (77%) hebben of 
hadden contacten met de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), zoals Centrum 
Geestelijke Gezondheid en kinder- en jeugdpsychiatrie. In dit aantal van 77% zijn 
de eenmalige contacten voor het stellen van een diagnose ook meegerekend. 
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Verder krijgt of kreeg 9% van de jongeren hulpverlening van de 
Jeugdbescherming, 27% van de Jeugdhulpverlening (Bureaus Jeugdzorg), 6% van 
de GGD en tenslotte 2% van de Sociaal Pedagogische Dienst. Eén derde (31%) van 
de leerlingen wordt of werd door meerdere hulpverleningsinstanties begeleid. 

 

Wat betreft de gezinssamenstelling en de etnisch-culturele achtergrond van de 
leerlingen kan het volgende gezegd worden. De meeste leerlingen (86%) hebben 
een Nederlandse achtergrond, de resterende 14% heeft een andere etnisch-culturele 
achtergrond. De helft (50%) van de gezinnen bestaat uit twee biologische ouders 
en kinderen. Bijna één derde (28%) van de gezinnen is een één-ouder gezin en bij 
15% staan een biologische en een niet-biologische ouder aan het hoofd van het 
gezin. De overige gezinnen hebben twee niet-biologische ouders (5%), danwel 
geen ouders (2%). In deze laatste gevallen woont de leerling zelfstandig. Bij 14% 
is de leerling enig kind, maar in de meeste gezinnen zijn er twee (39%) of drie 
(33%) kinderen aanwezig. Bij 9% zijn er vier kinderen in het gezin en bij de 
overige 5% vijf of meer kinderen. Bijna de helft van de vaders (46%) heeft een 
lage opleiding, 29% een middelbare opleiding en 25% een hoge opleiding genoten. 
Van de moeders is eveneens de helft (50%) laag opgeleid, 29% is middelbaar 
opgeleid en 21% is hoog opgeleid. 

 

In tabel 5-1 zijn de belangrijkste percentages van de dossieranalyse nogmaals 
weergegeven. 

 



Grensverleggend 

 

 

46 

Tabel 5-1 Percentages geslacht, diagnose, hulpverlening en gezinssamenstelling (N=175) 

Variabele  Percentage 

Geslacht jongen 82 

 meisje 18 

   

Diagnose Autisme spectrum stoornis 26 

 ADHD 25 

 geen 36 

 onduidelijk 4 

 overige diagnoses 9 

   

Hulpverlening Geestelijke Gezondheidszorg 77 

 Jeugdhulpverlening 27 

 Jeugdbescherming 9 

 GGD 6 

 Sociaal Pedagogische Dienst 2 

   

Gezinssamenstelling 2 biologische ouders 50 

 1 biologische ouder 28 

 1 biologisch & 1 niet-biologisch 15 

 2 niet-biologische ouders 5 

 Geen ouders 2 

 

5.3   Probleemgedrag zoals  gemeten met de CBCL en TRF 

De ernst van probleemgedrag van een leerling kan worden geïnventariseerd met de 
CBCL en de TRF. De scores op de verschillende subschalen kunnen volgens 
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 op de acht smalle bandsyndromen zijn als volgt ingedeeld: normaal gebied 
T<67, grens-klinisch gebied 67≤T≤70 en klinisch gebied T>70. Voor de beide 
brede bandsyndromen en de totale probleemschaal geldt: normaal gebied T<60, 
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grens-klinisch gebied 60≤T≤63 en klinisch gebied T>63. In tabel 5-2 worden 
achtereenvolgens de smalle bandsyndromen (subschalen), brede bandsyndromen 
en totale probleemschaal, de groepsgemiddelden en standaarddeviaties van de T-
waarden voor zowel de CBCL (ingevuld door de ouder) als de TRF (ingevuld door 
de leerkracht van de verwijzende school) weergegeven. In tabel 5-2 zijn de 
waarden die in het grens-klinisch gebied vallen aangegeven met een enkele 
asterisk, de waarden die in het klinisch gebied vallen met een dubbele asterisk. 

 

Tabel 5-2 T-scores op CBCL en TRF 

Schaal MCBCL (SD) (N=135) MTRF (SD) (N=128) 

Terugtrekken 64.1 (9.8) 63.8 (11.0) 

Lichamelijke klachten 59.7 (9.6) 60.0 (10.0) 

Angstig/depressief 66.3 (11.4) 65.1 (9.1) 

Sociale problemen 69.6 (13.0)* 68.5 (9.9)* 

Denkproblemen 64.1(10.9) 66.6 (10.3) 

Aandachtsproblemen 68.6 (10.4)* 68.1 (8.8)* 

Delinquent gedrag 65.6 (9.6) 68.7 (10.4)* 

Agressief gedrag 68.9 (10.5)* 68.9 (10.3)* 

   

Internaliseren 63.1 (14.3)** 65.5 (10.5)** 

Externaliseren 66.7 (12.7)** 69.0 (10.8)** 

   

Totale probleemscore 70.5 (9.1)** 72.4 (7.8)** 

*=grens-klinisch gebied, **=klinisch gebied 

 

Zoals uit tabel 5-2 valt op te maken, liggen de gemiddelde T-scores op Totale 
problemen, Internaliserende problemen en Externaliserende problemen van zowel 
de CBCL als TRF in de klinische range. Wat betreft de gemiddelden op de smalle 
bandsyndromen, liggen bij de CBCL de gemiddelde T-scores op Sociale 
problemen, Aandachtsproblemen en Agressief gedrag in het grens-klinisch gebied. 
De gemiddelden op de TRF van deze drie smalle bandsyndromen (Sociale 
problemen, Aandachtsproblemen en Agressief gedrag) liggen eveneens in de 
grens-klinische range. Daarbij ligt het gemiddelde op het smalle bandsyndroom 
Delinquent gedrag van de TRF eveneens in het grens-klinisch gebied. 
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De gemiddelde T-scores van de acht smalle bandsyndromen zijn grafisch 
weergegeven in grafiek 5-1, waarin een profiel van de leerlingen is te zien op de 
CBCL en de TRF. De twee horizontale lijnen in de grafiek geven respectievelijk 
het grens-klinisch (67≤T≤70) en het klinisch gebied (T>70) weer. 
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Grafiek 5-1 Profiel T-scores 8 smalle bandsyndromen CBCL en TRF 

 

Uit grafiek 5-1 blijkt dat ouders gemiddeld hogere scores dan leerkrachten geven 
op de smalle bandsyndromen Terugtrekken, Angstig/depressief, Sociale problemen 
en Aandachtsproblemen. Leerkrachten geven gemiddeld hogere scores op de 
smalle bandsyndromen Lichamelijke klachten, Denkproblemen en Delinquent 
gedrag. Op Agressief gedrag geven ouders en leerkrachten gemiddeld dezelfde 
score. De beide curves lopen ongeveer gelijk aan elkaar, met uitzondering van de 
scores op de schaal Delinquent gedrag. Eenzelfde grafiek is gemaakt voor de twee 
brede bandsyndromen en de totale probleemschaal (grafiek 5-2). De gemiddelde T-
scores van deze schalen worden grafisch weergegeven in de grafiek. De twee 
horizontale lijnen geven respectievelijk het grens-klinisch (60≤T≤63) en het 
klinisch gebied (T>63) weer. 
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Grafiek 5-2 Profiel T-scores brede bandsyndromen & totale probleemschaal CBCL en TRF 

 

Uit grafiek 5-2 blijkt dat leerkrachten gemiddeld hogere scores op de twee brede 
bandsyndromen en totale probleemschaal geven dan ouders, maar dat beide curves 
parallel aan elkaar lopen. Om de gegevens van de CBCL en de TRF uit grafiek 5-1 
en grafiek 5-2 met elkaar te kunnen vergelijken zijn twee multivariate variantie-
analyses herhaalde metingen gedaan, met de scores van de ouder en van de 
leerkracht op de schalen als gepaarde waarnemingen (Tabachnick & Fidell, 2001). 
Van 121 leerlingen waren zowel de CBCL als TRF ingevuld, de ruwe scores van 
deze leerlingen zijn voor de analyses gebruikt. Bij de eerste multivariate analyse 
waren de CBCL en de TRF gepaard voor de internaliserende en externaliserende 
schalen, bij de tweede multivariate analyse waren de CBCL en de TRF gepaard 
voor de acht smalle bandsyndromen.  

 

Het type informant (ouder of leerkracht van de verwijzende school) bleek een 
statistisch significant hoofdeffect te hebben op de scores van Internaliseren en 
Externaliseren, F(2, 119)=4.75, p=.01, η2=.07. Cohen (1988) definieert 
effectgroottes als klein bij 1%, als matig bij 6% en als groot wanneer ze groter zijn 
dan 13%. Het gevonden effect van 7% is volgens de criteria van Cohen matig van 
grootte. Van de twee schalen droeg alleen de schaal Externaliseren statistisch 
significant bij aan het hoofdeffect F(1, 120)=9.45, p<.003, η2=.07. De 
gekwadrateerde eta is volgens de criteria van Cohen matig van omvang. De 
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gemiddelde scores van de leerkrachten waren bij beide schalen hoger dan die van 
de ouders.  

 

Met de tweede multivariate analyse is onderzocht of leerkrachten en ouders 
verschilden in de gemiddelden van ruwe scores op de acht smalle bandsyndromen. 
Het type informant (ouder of leerkracht) bleek een statistisch significant 
hoofdeffect te hebben op de scores van de acht smalle bandsyndromen, F(8, 
113)=35.37, p<0.0005, η2=.72. Het effect is volgens de criteria van Cohen (1988) 
groot van omvang.  

 

Door het gebruik van univariate toetsen is geanalyseerd welke smalle 
bandsyndromen bijdragen aan het gevonden statistisch significante hoofdeffect van 
type informant. De gemiddelden en standaarddeviaties van zowel de CBCL als de 
TRF, F-waarden, p-waarden en verklaarde varianties worden weergegeven in tabel 
5-3. 

 

Tabel 5-3 Anova smalle bandsyndromen CBCL en TRF (N=121) 

Smalle bandsyndromen MCBCL (SD) MTRF (SD) Fa p η2  b 

Terugtrekken 5.6 (3.6) 6.8 (5.8) 4.10 .045 .033 

Lichamelijke klachten 2.5 (2.9) 2.3 (5.0) .17 .683 .001 

Angstig/depressief 8.9 (6.2) 10.3 (6.2) 4.29 .040 .035 

Sociale problemen 5.9 (4.1) 8.6 (5.3) 44.48 <.0005 .270 

Denkproblemen 2.3 (2.8) 3.1 (2.7) 3.16 .078 .026 

Aandachtsproblemen 9.7 (4.5) 20.1 (6.8) 227.54 <.0005 .665 

Delinquent gedrag 5.6 (4.2) 5.2 (3.6) 1.07 .304 .009 

Agressief gedrag 17.0 (8.0) 23.3 (12.3) 28.56 <.0005 .192 

a df (8, 69) 

b groot: η2 > 13% , matig: η2 = 6% , klein: η2 = 1% (Cohen, 1988)  

 

Uit tabel 5-3 blijkt dat van de acht schalen de schalen Terugtrekken, 
Angstig/depressief, Sociale problemen, Aandachtsproblemen en Agressie 
statistisch significant bijdragen aan het gevonden hoofdeffect. De effectgroottes 
zijn voor de smalle bandsyndromen Sociale problemen, Aandachtsproblemen en 
Agressief gedrag groot. Op alle smalle bandsyndromen waren de scores van de 
leerkracht gemiddeld hoger dan van de ouder, met uitzondering van Lichamelijke 
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klachten en Delinquent gedrag waar de ouder gemiddeld hogere scores gaf dan de 
leerkracht. 

 

Om te analyseren of ouders en leerkracht verschillen op de Totale probleemschaal 
is een gepaarde t-toets op de ruwe scores toegepast. Ook hier bleken gemiddelden 
van de ruwe scores van ouders en leerkracht van elkaar te verschillen (p<.0005), 
leerkracht scoorde gemiddeld hoger (M=76.5, SD=22.9) dan ouders (M=61.2, 
SD=27.4). 

 

In §5.2 werd beschreven dat 60% van de leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool een psychiatrische diagnose heeft, terwijl de overige 40% van de 
leerlingen geen psychiatrische diagnose heeft. Om te kunnen voldoen aan de 
criteria voor cluster 4 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
zou deze 40% aantoonbaar ernstige gedragsproblemen moeten hebben. Om dit te 
analyseren is de groep leerlingen zonder diagnose onderzocht op hun scores op de 
CBCL en de TRF. Per subschaal is geanalyseerd hoeveel procent van de leerlingen 
in het klinisch dan wel grens-klinisch gebied van de CBCL en de TRF valt. 

 

Tabel 5-4 Percentages klinisch (k) en grens-klinisch (gk) gebied van leerlingen zonder diagnose 

Schaal CBCL % k en gk (n=55) TRF % k en gk (n=55) 

Terugtrekken 34.6 32.7 

Lichamelijke klachten 20.0 29.1 

Angstig/depressief 43.6 40.0 

Sociale problemen 51.0 43.6 

Denkproblemen 40.0 52.7 

Aandachtsproblemen 52.7 61.9 

Delinquent gedrag 45.4 49.1 

Agressief gedrag 50.9 58.2 

   

Internaliseren 60.0 72.7 

Externaliseren 81.8 88.9 

   

Totale probleemscore 83.6 96.4 
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Zoals uit tabel 5-4 valt op te maken, vallen bijna alle leerlingen op de Totale 
probleemscore in het klinisch dan wel grens-klinisch gebied (83.6%, 
respectievelijk 96.4%). Ook op het brede bandsyndroom Externaliseren vallen de 
meeste leerlingen in het (grens-)klinisch gebied. Op het brede bandsyndroom 
Internaliseren valt meer dan de helft van de leerlingen in het klinisch of grens-
klinisch gebied. Op de acht smalle bandsyndromen zijn de percentages leerlingen 
in het klinisch of grens-klinisch gebied lager. De groep leerlingen zonder diagnose 
lijkt hiermee voor het overgrote deel te vallen in het klinisch of grens-klinisch 
gebied van de CBCL en de TRF. Bij hen wordt probleemgedrag gesignaleerd door 
ouders en/of leerkrachten. Ze voldoen hiermee aan het criterium van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 

5.4   VOVO 

De data van de VOVO, ingevuld door de groep ouders van leerlingen van de Th. 
Hart de Ruyterschool, zijn vergeleken met een groep ouders van leerlingen in het 
regulier onderwijs. Deze laatste groep betrof 391 ouders uit de onderzoeksgroep 
van Van der Mooren (2006). De verschillen tussen beide groepen op de 
uitgevoerde opvoedingstaken van de VOVO zijn geanalyseerd door middel van een 
multivariate analyse (MANOVA). De totaalscores van de tien opvoedingstaken 
fungeerden als afhankelijke variabelen, de twee groepen als onafhankelijke 
variabele.  

 

De groep (regulier of speciaal onderwijs) bleek een statistisch significant 
hoofdeffect te hebben op de tien opvoedingstaken, F(10, 549)=24.89, p<.0005, 
η2=.31. Volgens de criteria van Cohen (1988) is deze effectgrootte groot van 
omvang. Door middel van univariate toetsen is vervolgens geanalyseerd welke 
opvoedingstaken een bijdrage leveren aan het gevonden statistisch significante 
hoofdeffect. De groepsgemiddelden en standaarddeviaties voor de twee groepen, 
F-waarden, p-waarden en gekwadrateerde eta worden per opvoedingstaak 
weergegeven in tabel 5-5. 
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Tabel 5-5 Anova speciaal onderwijs (N=169) en regulier onderwijs (N=391) op opvoedingstaken 

Opvoedingstaken Mspeciaal (SD) Mregulier (SD) F p η2  * 

Communicatie 41.55  (5.38) 40.10  (5.09) 9.18 .003 .016 

Gezondheid 68.59  (9.99) 67.24  (8.57) 2.63 .105 .005 

Structuur 28.54  (5.16) 26.86  (4.21) 16.21 <.0005 .028 

Materiële middelen 28.08  (4.82) 26.97  (3.91) 8.28 .004 .015 

Woonsituatie 20.46  (3.64) 20.43  (3.11) .01 .930 .000 

Gezinsrelaties 36.54  (5.10) 34.08  (5.08) 27.61 <.0005 .047 

Sociaal netwerk 48.57  (7.65) 48.08  (6.64) .59 .444 .001 

Acceptatie 69.41  (8.42) 66.70  (7.93) 13.16 <.0005 .023 

Grenzen stellen 105.81  (14.12) 95.88  (13.19) 64.00 <.0005 .103 

Controle 41.55  (5.73) 36.68  (4.69) 111.03 <.0005 .166 

*groot: η2 > 13% , matig: η2 = 6% , klein: η2 = 1% (Cohen, 1988) 

Zoals blijkt uit tabel 5-5, scoren ouders van leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool gemiddeld hoger op alle tien opvoedingstaken dan de ouders van de 
referentiegroep uit het regulier onderwijs. Zeven van de tien opvoedingstaken 
droegen statistisch significant (p<.005) bij aan het gevonden hoofdeffect, namelijk: 
Communicatie, Structuur, Materiële middelen, Gezinsrelaties, Acceptatie, Grenzen 
stellen en Controle. Van deze opvoedingstaken was de gevonden effectgrootte voor 
Communicatie, Structuur, Materiële middelen, Gezinsrelaties en Acceptatie klein, 
voor Grenzen stellen matig en voor Controle groot van omvang. 

 

Vervolgens is de groep ouders van leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool 
nader geanalyseerd. Er is onderzocht of er verschillen waren tussen vaders en 
moeders op de tien opvoedingstaken, hiervoor zijn de gemiddelde totaalscores van 
de subschalen van de VOVO gebruikt. Er is een MANOVA gedaan (N=169) met 
geslacht van de ouder als onafhankelijke variabele en de tien opvoedingstaken als 
afhankelijke variabelen. Geslacht van de ouder bleek een statistisch significant 
hoofdeffect te hebben F(10, 158) = 3.19, p=.001, η2=.11, de effectgrootte is 
volgens de criteria van Cohen (1988) matig van omvang. Na de MANOVA is met 
behulp van univariate analyses onderzocht welke opvoedingstaken bijdragen aan 
dit effect. De resultaten van deze ANOVA’s worden weergegeven in tabel 5-6. 
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Tabel 5-6 Anova moeders en vaders (N=169) 

Opvoedingstaken Mmoeder (SD) Mvader (SD) F p η2* 

Communicatie 43.1  (5.0) 39.5  (5.2) 20.56 <.0005 .110 

Gezondheid 70.2  (9.1) 66.1  (10.8) 6.99 .009 .040 

Structuur 29.2  (5.2) 27.6  (4.9) 3.87 .051 .023 

Materiële middelen 28.8  (4.6) 27.0  (5.1) 5.82 .017 .034 

Woonsituatie 20.8  (3.7) 19.9  (3.5) 2.83 .094 .017 

Gezinsrelaties 37.2  (5.2) 35.4  (4.9) 5.48 .020 .032 

Sociaal netwerk 49.1  (7.3) 47.9  (8.1) .94 .332 .006 

Acceptatie 70.7  (8.0) 67.4  (8.7) 6.71 .010 .039 

Grenzen stellen 106.9  (13.7) 104.2  (14.7) 1.48 .224 .009 

Controle 42.4  (5.4) 37.9  (5.9) 25.57 <.0005 .133 

* groot: η2 > 13% , matig: η2 = 6% , klein: η2 = 1% (Cohen, 1988) 

 

Uit tabel 5-6 kan geconcludeerd worden dat moeders gemiddeld hoger scoren op 
de uitgevoerde opvoedingstaken dan vaders, dit geldt voor alle tien de taken. Het 
verschil tussen vaders en moeders is statistisch significant (p<.05) voor zes van de 
tien taken, namelijk: Communicatie, Gezondheid, Materiële middelen, 
Gezinsrelaties, Acceptatie en Controle. Wanneer naar de effectgroottes wordt 
gekeken is het verschil groot bij de opvoedingstaak Controle. Bij Communicatie is 
de effectgrootte matig, de overige opvoedingstaken hebben een kleine 
effectgrootte. 

 

Huyghen, Strijker en Zandberg (2006) deden nader onderzoek naar de profielen 
van vaders en moeders van leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool. Zij 
analyseerden correlaties tussen de gemiddelde opvoedingstaken zoals uitgevoerd 
door vaders en moeders. Op vijf van de tien opvoedingstaken (Gezondheid, 
Materiële middelen, Woonsituatie, Sociaal netwerk en Grenzen stellen) werd een 
matige positieve correlatie gevonden. De profielen van vaders en moeders lijken 
parallel te lopen, vaders en moeders geven aan op dezelfde opvoedingstaken 
gemiddeld de meeste nadruk te leggen.  
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5.5   ASL 

De houding ten opzichte van sociale grenzen van leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool, zoals geïnventariseerd door middel van de ASL, is afgezet tegen de 
normgroep. Ten eerste zijn de standaardscores van de groep leerlingen van de Th. 
Hart de Ruyterschool berekend. Hiervan worden de gemiddelden grafisch 
weergegeven in grafiek 5-3 tot en met 5-5. In de grafieken is een horizontale lijn 
getrokken bij de gemiddelde standaardscore (10) van de normgroep.  
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Grafiek 5-5 Motivaties 

 

In grafiek 5-3 is te zien dat leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool gemiddeld 
minder reacties kennen dan de leerlingen uit de normgroep op alle vier reactietypen 
en ook op het totaal aantal reacties. Grafiek 5-4 toont dat de leerlingen uit de 
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onderzoeksgroep gemiddeld ongeveer evenveel kiezen voor de reactietypen 
Aanpassen en Terugtrekken, gemiddeld meer voor Overschrijden en gemiddeld 
minder voor Onderhandelen dan de leerlingen uit de normgroep. Wat betreft de 
motivaties (grafiek 5-5) zijn de standaardscores van de leerlingen van de Th. Hart 
de Ruyterschool gemiddeld ongeveer gelijk voor Ik & hier-en-nu motivaties en 
gemiddeld minder voor Ander & toekomst motivaties en totaal aantal motivaties 
dan de gemiddelde standaardscore van de normgroep. 

 

Door middel van een t-toets voor het gemiddelde (Van den Ende & Verhoef, 1973) 
is geanalyseerd of de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool statistisch 
significant afwijken van de leerlingen van de normgroep op hun houding ten 
opzichte van sociale grenzen. Voor deze analyses zijn de ruwe scores van de 
leerlingen geanalyseerd. In tabel 5-7 worden de onderzoeksresultaten van deze 
analyses gepresenteerd. In de eerste kolom staan de verschillende schalen van de 
ASL, in de tweede kolom zijn de gemiddelde scores en standaarddeviaties van de 
ruwe scores voor de groep leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool te lezen, 
vervolgens worden in de derde kolom de gemiddelde scores en standaarddeviaties 
van de referentiegroep en in de vierde kolom de p-waarde weergegeven. 

 

Tabel 5-7 De ASL (N=71) 

 MHdR (SD) MNorm (SD) p 

gekende Aanpassen  20.6 (5.2) 23.4 (4.0) < .0005 

gekende Overschrijden 20.9 (5.7) 24.7 (4.2) < .0005 

gekende Onderhandelen 3.6 (3.3) 5.7 (3.5) < .0005 

gekende Terugtrekken 7.4 (3.8) 9.5 (4.1) < .0005 

Totaal gekend 52.6 (12.7) 63.4 (11.7) < .0005 

    

gewilde Aanpassen 14.4 (4.6) 15.0 (4.0) 0.289 

gewilde Overschrijden 8.0 (5.2) 6.5 (4.2) 0.017 

gewilde Onderhandelen 1.9 (2.3) 2.7 (2.0) 0.005 

gewilde Terugtrekken 3.2 (2.3) 3.0 (1.8) 0.422 

    

Ik & hier-en-nu motivatie 22.2 (3.6) 22.8 (3.4) 0.192 

Ander & Toekomst motivatie 5.1 (3.1) 6.0 (2.9) 0.019 

Totaal motivaties 27.4 (2.5) 28.8 (4.3) <.0005 
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Uit tabel 5-7 blijkt dat de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool gemiddeld 
het meest de reacties Overschrijden en Aanpassen kennen, daarna komen 
respectievelijk de reacties Terugtrekken en Onderhandelen. Uit de t-toets voor het 
gemiddelde blijkt dat de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool gemiddeld 
minder gekende reacties geven dan de leerlingen in de referentiegroep. Dit is voor 
alle vier de reacties en ook voor het totaal aantal reacties (p<.0005) het geval. Dit 
wil zeggen dat de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool gemiddeld minder 
kennis hebben van wat je allemaal zou kunnen doen in een situatie waarin een 
sociale grens verdisconteerd is. 

 

Ten aanzien van de gewilde reacties kan uit tabel 5-7 geconcludeerd worden dat de 
leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool gemiddeld het meest kiezen voor 
Aanpassen, daarna Overschrijden, dan Terugtrekken en tot slot Onderhandelen. In 
vergelijking met de normgroep kiezen ze gemiddeld evenveel voor de reacties 
Aanpassen en Terugtrekken. Ze kiezen gemiddeld meer voor de reactie 
Overschrijden (p=.017) en gemiddeld minder voor de reactie Onderhandelen 
(p=0.005) in vergelijking met de normgroep. 

 

De leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool geven gemiddeld in de meeste 
gevallen een Ik & hier-en-nu motivatie en gemiddeld minder vaak een Ander & 
toekomst motivatie. Het gemiddeld aantal gegeven Ik & hier-en-nu motivaties van 
de leerlingen verschilt niet statistisch significant van die van de normgroep. Er is 
wel een statistisch significant verschil te vinden op de Ander & toekomst 
motivaties (p=0.019): de leerlingen binnen de onderzoeksgroep kennen minder van 
deze motivaties. Ook het totale aantal gegeven motivaties van de Th. Hart de 
Ruyterschool leerlingen is lager (p<.0005) in vergelijking met de normgroep.  

 

5.6   Samenhang tussen ASL en CBCL; ASL en TRF 

In navolging van Boersma (2003) zijn de correlaties berekend tussen de schalen 
van de ASL en de schalen van de CBCL. Tevens zijn de correlaties tussen de 
schalen van de ASL en de schalen van de TRF berekend. Als eerste zullen de 
samenhangen tussen de ASL en de CBCL besproken worden. Boersma onderzocht 
de correlaties van de ASL en de CBCL voor vaders en moeders apart. In 
voorliggend onderzoek is gekozen om de groep vaders en moeders samen te 
voegen omwille van de groepsgrootte. Boersma heeft in haar onderzoek gebruik 
gemaakt van de gemiddelde T-scores op de schalen van de CBCL, terwijl in dit 
onderzoek is gekozen om ruwe schaal-scores met elkaar te vergelijken, zodat meer 
informatie behouden blijft. 
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Van 58 leerlingen was zowel een ingevulde ASL als een ingevulde CBCL 
aanwezig. Tussen de schalen van beide vragenlijsten zijn Pearson correlaties 
berekend, waarmee de samenhang uitgedrukt wordt. De statistisch significante 
samenhangen zijn weergegeven in tabel 5-8, de overige correlaties zijn te vinden in 
bijlage II. In de tabel worden in de eerste kolom zowel de smalle bandsyndromen 
als de brede bandsyndromen en de totale probleemschaal van de CBCL 
weergegeven. In de bovenste rij worden de schalen van de ASL weergegeven 
waarbij een statistisch significante correlatie gevonden werd, in de overige rijen 
staan de betreffende correlaties. De correlaties met een p-waarde kleiner dan 0.05 
zijn in de tabel aangegeven met een enkele asterisk, de correlaties met een p-
waarde kleiner dan 0.01 met een dubbele asterisk. 

 

Tabel 5-8 Pearson correlaties tussen schalen ASL en schalen CBCL (N=58) 

 Gekende reacties Gewilde reacties Motivaties 

Subschaal Aan Ond Teru tot Aan Over Ond Iknu Anto 

Terugtrekken   .31*       

Lichamelijk          

Angstig/dep      -.26*  .30* -.27* 

Soc. probl. .38**    .54** -.51**  .28* -.33* 

Denkprobl.          

Aand.probl. .28* .29* .29* .30*  -.31* .27*   

Delinquentie     -.27*     

Agressief 

 

         

Internaliseren  .26* .29* .26*      

Externaliseren 

 

         

Totale prob          

* p<0.05 (2-zijdig), **p<0.01 (2-zijdig) 

 

Uit tabel 5-8 blijkt dat het smalle bandsyndroom Terugtrekken een positieve 
correlatie vertoont met de Gekende reactie Terugtrekken. De schaal 
Angstig/depressief correleert negatief met de Gewilde reactie Overschrijden en 
Ander-en-toekomst motivatie en positief met Ik & hier-en-nu motivatie. Sociale 
problemen correleert positief met de Gekende reactie Aanpassen, de Gewilde 
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reactie Aanpassen en Ik & hier-en-nu motivatie. Daarnaast correleert Sociale 
problemen negatief met de Gewilde reactie Overschrijden en met Ander-en-
toekomst motivatie. Aandachtsproblemen correleert positief met de Gekende 
reactie Aanpassen, de Gekende reactie Onderhandelen, de Gekende reactie 
Terugtrekken, het totaal aantal gekende reacties en de Gewilde reactie 
Onderhandelen. Daarbij correleert Aandachtsproblemen negatief met de Gewilde 
reactie Overschrijden. Delinquent gedrag correleert negatief met de Gewilde 
reactie Aanpassen. Tenslotte correleert het brede bandsyndroom Internaliseren 
positief met de Gekende reactie Onderhandelen, de Gekende reactie Terugtrekken 
en het totaal aantal gekende reacties. 

 

Boersma (2003) vond ook een aantal statistisch significante correlaties tussen de 
smalle en brede bandsyndromen van de CBCL en subschalen van de ASL. Deze 
zijn terug te vinden in haar eerste jaarverslag over de validiteit en follow-up van de 
ASL. De gevonden statistisch significante correlaties van Boersma komen niet 
overeen met de gevonden statistisch significante correlaties in voorliggend 
onderzoek. Ofwel zijn correlaties in onderzoek van Boersma wel statistisch 
significant terwijl ze dat in voorliggend onderzoek niet zijn, ofwel de richting van 
de correlatie is tegengesteld in beide onderzoeken. 

 

Na het berekenen van de samenhangen tussen de ASL en de CBCL zijn vervolgens 
de Pearson correlaties tussen de schalen van de ASL en de schalen van de TRF 
berekend. Van de 71 leerlingen die de ASL hadden ingevuld, was er van 56 
leerlingen een TRF in het dossier beschikbaar. De statistisch significante 
samenhangen worden weergegeven in tabel 5-9, de overige correlaties worden 
weergegeven in bijlage II. In de tabel zijn wederom in de eerste kolom zowel de 
smalle bandsyndromen als de brede bandsyndromen en de totale probleemschaal 
van de TRF weergegeven, in de bovenste rij worden de schalen van de ASL 
weergegeven. De correlaties met een p-waarde kleiner dan 0.05 zijn in de tabel 
wederom aangegeven met een enkele asterisk, de correlaties met een p-waarde 
kleiner dan 0.01 met een dubbele asterisk. 
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Tabel 5-9 Pearson correlaties tussen schalen ASL en schalen TRF (N=56) 

 Gekende 
reacties 

Gewilde reacties Motivaties 

Subschaal Aanp Aanp Over Anto tot 

Terugtrekken      

Lichamelijke klachten      

Angstig/depressief      

Sociale problemen .34* .41** -.28*  -.27* 

Denkproblemen      

Aandachtsproblemen      

Delinquentie -.36* -.36** .32*   

Agressief gedrag 

 

  .28*   

Internaliseren      

Externaliseren 

 

   .30*  

Totale problemen      

* p<0.05 (2-zijdig), **p<0.01 (2-zijdig) 

 

Uit tabel 5-9 blijkt dat het smalle bandsyndroom Sociale problemen een positieve 
correlatie vertoont met de Gekende reactie Aanpassen en de Gewilde reactie 
Aanpassen. Daarnaast correleert Sociale problemen negatief met de Gewilde 
reactie Overschrijden en het totaal aantal motivaties. De schaal Delinquentie 
correleert positief met de Gewilde reactie Overschrijden en negatief met de 
Gekende reactie Aanpassen en de Gewilde reactie Aanpassen. Agressie correleert 
positief met de Gewilde reactie Overschrijden. Het brede bandsyndroom 
Externaliseren correleert positief met Ander-en-toekomst motivatie. 

 

Wanneer tabel 5-8 en tabel 5-9 met elkaar worden vergeleken, blijkt dat in beide 
tabellen op overeenkomstige schalen statistisch significante correlaties bestaan. Dit 
is het geval voor de positieve correlatie tussen Sociale problemen met de Gekende 
reactie Aanpassen en de Gewilde reactie Aanpassen en voor de negatieve correlatie 
tussen Sociale problemen en de Gewilde reactie Overschrijden en de negatieve 
correlatie tussen Delinquent gedrag en de Gewilde reactie Aanpassen. 
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5.7   Sociometrische s tatus  

Met het programma SSrat 2.1 (Maassen & Landsheer, 1996) is de sociometrische 
status van de leerlingen berekend. De data die verkregen zijn via de 
nominatiemethode zijn hiervoor eerst omgezet in rating scales (Anema, 2004). Het 
programma Ssrat 2.1 deelt de nominaties van de leerlingen op in de vijf 
sociometrische status categorieën Populair, Verworpen, Genegeerd, Controversieel 
en Gemiddeld. Deze categorieën en de aantallen leerlingen die in de categorieën 
vallen, worden weergegeven in tabel 5-10. 

 

Tabel 5-10 Sociometrische status (N=36) 

Sociometrische status Aantal leerlingen Percentage 

Populair 2 5.6 

Verworpen 2 5.6 

Genegeerd 3 8.3 

Controversieel  0 - 

Gemiddeld 29 80.5 

 

Uit tabel 5-10 blijkt dat geen enkele leerling de controversiële status toegekend 
heeft gekregen. Maar liefst 29 leerlingen (80.5%) hebben een gemiddelde status 
ontvangen.  

 

Vervolgens is onderzocht of sociometrische status samenhang vertoont met de 
schalen van de ASL. Van de 36 leerlingen die de sociometrische vragenlijst 
bruikbaar hadden ingevuld, hadden 31 leerlingen tevens de ASL ingevuld. Om 
samenhang tussen beide instrumenten te toetsen, is gebruik gemaakt van een 
Kruskal-Wallis toets. Dit is een niet-parametrische toets die doorgaans wordt 
gebruikt als niet voldaan wordt aan de eisen van variantie-analyse (Huizingh, 
1999). De Kruskal-Wallis toets (exact variant) is in dit geval gebruikt omdat er een 
zeer scheve verdeling van de sociometrische statusgroepen is, zoals blijkt uit tabel 
5-10. Omdat geen enkele leerling een controversiële status toegekend heeft 
gekregen, is controversiële status niet als groep in de analyse meegenomen. De 
overige vier sociale statusgroepen fungeerden als groeperende variabele. De 
uitkomsten van de Kruskal-Wallis toets zijn te vinden in tabel 5-11. 
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Tabel 5-11 Kruskal-Wallis toets (N=31, df=3) 

 exacte p-waarde 

Gekende Aanpassen .444 

Gekende Overschrijden .941 

Gekende Onderhandelen .537 

Gekende Terugtrekken .469 

Totaal gekend .663 

  

Gewilde Aanpassen .933 

Gewilde Overschrijden .818 

Gewilde Onderhandelen .593 

Gewilde Terugtrekken .885 

  

Ik & hier-en-nu motivaties .864 

Ander & toekomst motivaties .898 

Totaal motivaties .931 

 

Uit de uitkomsten van de Kruskal-Wallis toets, zoals weergegeven in tabel 5-11, 
blijkt dat geen enkele p-waarde statistisch significant is. Het groepslidmaatschap 
van een sociometrische statusgroep heeft geen effect op houding ten opzichte van 
sociale grenzen zoals gemeten met de ASL, de responsverdelingen over de vier 
sociometrische statusgroepen zijn gelijk. 

 

5.8   Samenvattingen en conclusies  

In voorgaand hoofdstuk worden de resultaten beschreven zoals die gevonden 
werden in het exploratieve onderzoek uit het eerste deel van dit proefschrift. Zoals 
beschreven in hoofdstuk twee, is er met dit onderzoek een nieuwe doelgroep 
binnen het Reactiepatronen Onderzoek onderzocht. Deze groep betreft de 
leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool, een school voor Voortgezet Speciaal 
Onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische 
stoornissen. In §5.8.1 tot en met §5.8.6 zullen de gevonden resultaten worden 
samengevat en worden conclusies geformuleerd. Voorts wordt, indien nodig, een 
interpretatie van de resultaten gegeven. 
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5.8.1   Samenvatting en conclusie dossieronderzoek 
Door middel van dossieronderzoek van 175 dossiers is de schoolpopulatie 
geanalyseerd. Uit deze analyses bleek dat 82% van de leerlingen van het mannelijk 
geslacht is en 18% van het vrouwelijk geslacht. Wanneer de gemiddelde 
intelligentie berekend wordt, blijkt deze gemiddeld te zijn (totaal IQ=96). Het 
performale IQ (95) en verbale IQ (95) zijn eveneens gemiddeld. 

 

In de dossieranalyse zijn de primaire psychiatrische diagnoses, zoals gesteld door 
een psychiater of GZ-psycholoog, geanalyseerd. Ruim een derde (36%) van de 
leerlingen kreeg geen psychiatrische diagnose, bij 4% is de diagnose onduidelijk of 
onbekend. Bij 60% van de leerlingen is een psychiatrische diagnose gesteld. 
Volgens de indicatiecriteria, zoals beschreven in hoofdstuk 3, zou dit betekenen dat 
de overige 40% van de leerlingen aantoonbare ernstige gedragsproblemen zou 
moeten hebben, alleen dan zouden ze voldoen aan het eerste criterium voor cluster 
4 onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hier wordt 
in §5.8.2 op teruggekomen. Zesentwintig procent van de leerlingen heeft een 
autisme spectrum stoornis, 25% heeft de diagnose ADHD gekregen. Andere 
diagnoses zijn minder vaak gesteld, zoals Gilles de la Tourette (2%) en 
angststoornis (1%).  

 

Een groot aantal (86%) van de leerlingen heeft met hulpverlening door instanties, 
anders dan de school, te maken of ooit te maken gehad. Zevenenzeventig procent 
heeft of had contacten met de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), verder krijgt of 
kreeg 9% van de jongeren hulpverlening van de Jeugdbescherming, 27% van de 
Jeugdhulpverlening (Bureaus Jeugdzorg), 6% van de GGD en tenslotte 2% van de 
Sociaal Pedagogische Dienst. 

 

Wat betreft de gezinnen waaruit de leerlingen afkomstig zijn, blijkt dat in de helft 
(50%) van de gezinnen twee biologische ouders aan het hoofd van het gezin staan, 
bijna één derde (28%) van de gezinnen een één-ouder gezin is en bij 15% een 
biologische en een niet-biologische ouder aan het hoofd van het gezin staan. De 
overige gezinnen hebben twee niet-biologische ouders (5%), danwel geen ouders 
(2%). 

 

Er kan geconcludeerd worden 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 meeste voor. Een grote 
meerderheid (86%) van de leerlingen krijgt of kreeg hulpverlening door een 
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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 
beoogde doelgroep, namelijk jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of 
psychiatrische stoornissen, op de Th. Hart de Ruyterschool aanwezig is. Tevens 
kan geconcludeerd worden dat deze populatie grote overeenkomsten vertoont met 
de populatie binnen de jeugdzorg. 

 

5.8.2   Samenvatting en conclusie CBCL en TRF 
De ernst van probleemgedrag van een leerling is geïnventariseerd met de CBCL en 
de TRF die in de dossiers van de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool 
aanwezig waren. De gemiddelde T-scores op Totale problemen, Internaliserende 
problemen en Externaliserende problemen van zowel de CBCL als de TRF liggen 
in de klinische range. Wat betreft de gemiddelden op de smalle bandsyndromen, 
liggen bij de CBCL de gemiddelde T-scores op Sociale problemen, 
Aandachtsproblemen en Agressief gedrag in het grens-klinisch gebied. De 
gemiddelden op de TRF van deze drie smalle bandsyndromen liggen eveneens in 
de grens-klinische range. Het gemiddelde op het smalle bandsyndroom Delinquent 
gedrag van de TRF ligt tevens in het grens-klinisch gebied. 

 

Het type informant (ouder of leerkracht van de verwijzende school) bleek een 
statistisch significant hoofdeffect te hebben op de scores van Internaliseren en 
Externaliseren. Leerkrachten rapporteren gemiddeld ernstiger probleemgedrag dan 
ouders. Het type informant bleek tevens een statistisch significant hoofdeffect te 
hebben op de scores van de acht smalle bandsyndromen. De schalen Terugtrekken, 
Angstig/depressief, Sociale problemen, Aandachtsproblemen en Agressief gedrag 
dragen hier statistisch significant aan bij. Om te analyseren of ouders en leerkracht 
verschillen op de Totale probleemschaal is een gepaarde t-toets op de ruwe scores 
toegepast. De gemiddelden van de ruwe scores van ouders en leerkracht bleken 
statistisch significant van elkaar te verschillen, waarbij de leerkracht gemiddeld 
hogere scores gaf dan ouders. Een verklaring hiervoor kan er in liggen dat 
leerkrachten van de verwijzende school de vragenlijst hebben ingevuld. De leerling 
loopt vast in het regulier onderwijs en dus bij deze leerkracht. De leerkracht zou 
hogere scores kunnen geven zodat de leerling als klinisch wordt gezien door de 
Commissie van Indicatie. 

 

De groep leerlingen zonder diagnose is apart geanalyseerd op hun probleemgedrag. 
De meeste leerlingen van deze groep vielen in het klinisch dan wel grens-klinisch 
gebied op de Totale probleemscore van de CBCL (83.6 %) of de TRF (96.4%). Ze 
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voldoen hiermee aan het criterium het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 

Geconcludeerd kan worden dat de T-scores van leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool gemiddeld in het klinisch gebied vallen op de twee brede 
bandsyndromen en op de totale probleemschaal. De gemiddelde leerling van de Th. 
Hart de Ruyterschool heeft op het gebruikte instrument aantoonbare 
gedragsproblemen. De T-scores van de leerlingen vallen 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. 

 

5.8.3   Samenvatting en conclusie VOVO 
De groep ouders van leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool die de VOVO had 
ingevuld is door middel van een MANOVA vergeleken met de groep ouders van 
leerlingen uit het regulier onderwijs. De groep (regulier of speciaal onderwijs) 
bleek een statistisch significant hoofdeffect te hebben op de tien opvoedingstaken. 
Ouders van leerlingen van het speciaal onderwijs scoren gemiddeld hoger op het 
benadrukken van alle tien opvoedingstaken dan de ouders van de referentiegroep. 
Zeven van de tien opvoedingstaken droegen statistisch significant bij aan het 
gevonden hoofdeffect. Dit komt overeen met de mening van Maccoby (2000), die 
stelt dat het kind een belangrijke input vormt voor de opvoeding door ouders. 
Ouders bezigen een andere opvoeding bij kinderen met gedragsproblemen, zij 
passen hun opvoeding aan en zullen meer de verschillende opvoedingstaken 
uitvoeren. Daarbij blijkt uit de dossieranalyse die uitgevoerd is voor dit dissertatie-
onderzoek dat een groot aantal (86%) van de leerlingen te maken heeft of heeft 
gehad met een hulpverleningsinstantie. Het meer uitvoeren van opvoedingstaken 
zou er tevens in kunnen liggen dat ouders die met een dergelijke instantie te maken 
hebben gehad er op zijn gewezen om meer tijd aan opvoedingstaken te besteden. 

 

Vervolgens is met een MANOVA geanalyseerd of er verschillen waren tussen 
vaders en moeders in het benadrukken van de tien opvoedingstaken. Geslacht van 
de ouder bleek een statistisch significant hoofdeffect te hebben. Moeders scoren 
gemiddeld hoger op de uitgevoerde opvoedingstaken dan vaders, dit geldt voor alle 
tien de taken. Het verschil tussen vaders en moeders is statistisch significant voor 
zes van de tien taken. 
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Geconcludeerd kan worden dat ouders van leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool gemiddeld hoger scoren op de VOVO dan ouders van de 
referentiegroep. Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen vaders en 
moeders, blijkt dat moeders gemiddeld hoger scoren op de opvoedingstaken dan 
vaders. 

 

5.8.4   Samenvatting en conclusie ASL 
In hoofdstuk 2 werd beschreven dat in verschillende onderzoeken bij groepen 
jongeren zonder geregistreerde gedragsproblemen steeds eenzelfde rangorde in 
grootte van gemiddelden op de vier reacties werd gevonden. Dit wordt het 
standaardbeeld genoemd. Voor de gekende reacties was dit standaardbeeld als 
volgt: Aanpassen, Overschrijden, Terugtrekken, Onderhandelen. De normgroep 
van Boersma (2004) week af in rangorde van gemiddelden op de vier gekende 
reacties, zij vond een rangorde van: Overschrijden, Aanpassen, Terugtrekken en 
Onderhandelen. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat eerdere onderzoeken met 
een voorloper van de ASL werden gedaan, namelijk het Standaard Reactie 
Instrument (SRI; Rink, Vos, Van Lokven en Slagveer, 1989). De leerlingen van de 
Th. Hart de Ruyterschool komen overeen met de normgroep van de ASL in hun 
rangorde van gekende reacties. Zij kennen gemiddeld het meeste Overschrijden, 
dan Aanpassen, Terugtrekken en daarna Onderhandelen. 

 

Wat betreft de gewilde reacties was de rangorde in grootte van gemiddelden bij de 
onderzoeksgroepen zonder geregistreerde gedragsproblemen, zoals beschreven in 
hoofdstuk 2: Aanpassen, Overschrijden, Onderhandelen, Terugtrekken. Boersma 
(2004) beschrijft voor de normgroep een rangorde in gewilde reacties van: 
Aanpassen, Overschrijden, Terugtrekken en Onderhandelen. De groep leerlingen 
van de Th. Hart de Ruyterschool komt overeen met de normgroep van Boersma. 

 

De rangorde van gemiddelden van motivaties was bij de onderzoeksgroepen 
zonder geregistreerde gedragsproblemen: Ik & hier-en-nu motivaties en vervolgens 
Ander & toekomstmotivaties. Zowel de normgroep van Boersma als de leerlingen 
van de Th. Hart de Ruyterschool hadden ditzelfde patroon. 

 

Vervolgens is door middel van een t-toets voor het gemiddelde geanalyseerd of de 
leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool statistisch significant afwijken van de 
leerlingen van de normgroep op hun houding ten opzichte van sociale grenzen. Uit 
de analyses bleek dat leerlingen van het speciaal onderwijs gemiddeld minder 
reacties kennen dan de leerlingen uit de normgroep op alle vier reactietypen en ook 
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op het totaal aantal reacties. Deze bevindingen komen overeen met de theorie 
achter het sociale competentiemodel van Slot en Spanjaard (2000). Zij gaan er in 
hun model vanuit dat gedragsproblemen veroorzaakt worden door een tekort aan 
sociale vaardigheden. De gedragsproblemen van leerlingen van de Th. Hart de 
Ruyterschool zouden hiermee (voor een deel) verklaard kunnen worden uit de 
bevinding dat ze minder kennis hebben van het omgaan met situaties met een 
sociale grens erin. Ze missen de benodigde vaardigheden en kennis om adequaat 
met een dergelijke situatie om te gaan. Op het aspect van kennis van omgaan met 
sociale situaties is een training samengesteld en uitgevoerd bij groepen op de Th. 
Hart de Ruyterschool. Deze wordt beschreven in het tweede deel van dit 
proefschrift, waarna ook een evaluatie van de training wordt beschreven. 

 

Voor de gewilde reacties bleek dat de leerlingen uit de onderzoeksgroep gemiddeld 
evenveel kiezen voor de reactietypen Aanpassen en Terugtrekken, gemiddeld meer 
voor Overschrijden en gemiddeld minder voor Onderhandelen dan de leerlingen uit 
de normgroep. Binnen het RPO wordt het vaker kiezen voor de 
Overschrijdingsreactie gezien als probleemgedrag. Bij een hoge score op 
Overschrijden wordt iemand in de risicogroep geplaatst (Boersma, 2004). Hiermee 
wordt bedoeld dat de kans op wetsovertredend gedrag groot geacht wordt. Wat 
betreft de motivaties komen de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool overeen 
met de normgroep voor Ik & hier-en-nu motivaties en geven ze gemiddeld minder 
Ander & toekomst motivaties en totaal aantal motivaties dan de normgroep. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de rangordes in grootte van gemiddelde gekende 
reacties, gewilde reacties en motivaties overeenkomen voor de groep leerlingen 
van de Th. Hart de Ruyterschool en de normgroep. De groep van de Th. Hart de 
Ruyterschool blijkt in verhouding tot de normgroep gemiddeld minder gekende 
reacties te geven dan de normgroep, dit geldt voor alle vier de gekende reacties en 
ook voor het totaal aantal gekende reacties. Daarbij blijken ze gemiddeld vaker te 
kiezen voor Overschrijden en gemiddeld minder voor Onderhandelen. Wat betreft 
de motivaties zijn de groepen gemiddeld gelijk voor de Ik & hier-en-nu motivaties 
en kent de Th. Hart de Ruyterschool groep gemiddeld minder Ander & toekomst 
motivaties en ook het totaal aantal motivaties is gemiddeld minder. 

 

5.8.5   Samenvatting en conclusie samenhang ASL en CBCL; ASL en TRF 
In navolging van Boersma (2003) zijn aanvullend op het apart bestuderen van de 
gegevens van de ASL en de CBCL en de TRF, de Pearson correlaties berekend 
tussen de schalen van de ASL en CBCL en de correlaties tussen de schalen van de 
ASL en de TRF. Er bleek een aantal statistisch significante correlaties te bestaan. 
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Deze correlaties kwamen echter niet overeen met de gevonden statistisch 
significante correlaties van Boersma. Ofwel zijn correlaties in onderzoek van 
Boersma wel statistisch significant terwijl ze dat in voorliggend onderzoek niet 
zijn, ofwel de richting van de correlatie is tegengesteld in beide onderzoeken. Dat 
deze correlaties niet met elkaar overeenkomen zou gevolgen kunnen hebben voor 
de validiteit van de ASL. Hier zal nader onderzoek naar verricht moeten worden, 
waarbij onder andere meta-analyses gedaan moeten worden naar de gevonden 
resultaten. 

 

Het niet correleren van schalen van de ASL en de schalen van de CBCL en de TRF 
zou verklaard kunnen worden door het ‘multiple informant’ probleem. De 
verschillende met elkaar vergeleken lijsten zijn ingevuld door twee verschillende 
typen informanten, namelijk ouders (CBCL) of leerkracht (TRF) en leerling (ASL). 
Uit andere onderzoeken (onder andere Achenbach, 1991) komt naar voren dat 
verschillende typen informanten verschillend rapporteren. Achenbach geeft aan dat 
iedere informant welliswaar valide informatie geeft, maar dat deze informatie een 
beperkte overlap vertoont met de informatie van het andere type informant. 

 

5.8.6   Samenvatting en conclusie sociometrische status 
Sociometrische status van de leerlingen is in dit onderzoek gemeten met de 
nominatiemethode. Uit de analyses blijkt dat de meeste leerlingen een gemiddelde 
status ontvingen en geen enkele leerling de controversiële status toegekend kreeg. 
Door middel van een Kruskal-Wallis exact-toets is de samenhang tussen 
sociometrische status en schalen van de ASL berekend. Groepslidmaatschap van 
een sociometrische statusgroep bleek geen effect te hebben op houding ten 
opzichte van sociale grenzen zoals gemeten met de ASL. 

 

Het niet vinden van een samenhang zou verklaard kunnen worden uit de zeer 
scheve verdeling van sociometrische statusgroepen, waardoor een aantal zeer 
kleine groepen ontstond. Anema (2004) geeft in haar scriptie-onderzoek het 
gebruik van de nominatiemethode als verklaring voor deze scheve verdeling. Zij 
stelt dat de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool veel moeite hebben gehad 
met het invullen van deze lijst. Doordat er slechts ongeveer negen leerlingen in de 
mentorgroep zitten, is het moeilijk om drie ervan te nomineren waar je het liefst 
mee omgaat en drie waar je het minst graag mee omgaat. Volgens Anema kan er in 
vervolgonderzoek binnen het speciaal onderwijs beter gekozen worden voor de 
ratingmethode. 
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5.9   Afsluitend 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten uit het eerste (exploratieve) deel van dit 
proefschrift onderzoek beschreven. Eerdere hoofdstukken gingen in op de 
geschiedenis van het RPO, de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs en de 
gebruikte instrumenten om de groep leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool te 
beschrijven. De resultaten beslaan vier gebieden. Als eerste is een beschrijving 
gegeven van de populatie van de Th. Hart de Ruyterschool door middel van 
dossieronderzoek en beschrijving van de CBCL en de TRF. Als tweede is 
beschreven aan welke opvoedingstaken ouders de meeste nadruk geven tijdens de 
opvoeding van hun kind. Als derde is de houding van de leerlingen ten opzichte 
van situaties waarin een sociale grens is verdisconteerd in kaart gebracht. En ten 
slotte is de sociometrische status van de leerlingen beschreven. 

 

Wat betreft de houding van de leerlingen ten opzichte van sociale grenzen bleek 
dat de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool meer kozen voor overschrijden 
en minder voor onderhandelen. Daarnaast bleek dat hun kennis van omgaan met 
een situatie met daarin een sociale grens verdisconteerd, minder was dan de kennis 
van leerlingen in de normgroep. In hoofdstuk 2 werd beschreven dat attitude 
invloed heeft op uiteindelijk gedrag. Tenslotte werd beschreven dat wanneer 
coping stijlen beïnvloed worden, dit invloed kan hebben op coping kenmerken van 
een persoon. De reactie van iemand in een bepaalde situatie wordt gezien als een 
coping stijl, het gedrag over meerdere situaties heen als een coping kenmerk.  

 

Deel II van dit proefschrift richt zich op het trachten te veranderen van coping 
kenmerken van de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool. Door middel van de 
training Omgaan met sociale grenzen wordt geprobeerd de kennis van de 
leerlingen over het omgaan met sociale grenzen uit te breiden. Meer kennis over 
manieren van coping zou uiteindelijk kunnen leiden tot een reductie van 
probleemgedrag. 
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