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1. Achtergrond van en aanleiding voor het onderzoek 

 

Antisociaal gedrag is een groot probleem in het basisonderwijs. Antisociaal 

gedrag op school heeft niet alleen negatieve gevolgen voor leraren en betrokken 

leerlingen, maar ook voor de samenleving, zowel op financieel als sociaal gebied 

(Soepboer, Veenstra & Verhulst, 2006). Er is dan ook een toenemend besef dat het 

onderwijs een bijdrage zou moeten leveren aan het ontmoedigen van antisociaal 

gedrag oftewel gedrag dat een ander schaadt (Brown, Corrigan & Higgins-

D'Alessandro, 2012; Fink & Slade, 2016; Rupp & Veugelers, 2003), en aan het 

bevorderen van prosociale waarden en gedrag, oftewel vrijwillig gedrag dat ten 

goede komt aan iemand anders (Eisenberg, Spinrad & Knafo, 2015). In de 

onderwijspraktijk wordt dit besef weerspiegeld door tal van 

interventieprogramma’s gericht op pesten, prosociaal handelen en moreel gedrag 

(Reiman & Dotger, 2008; Smith, Ananiadou & Cowie, 2003; Smith, Cousins & 

Stewart, 2005). Onderzoek toont echter aan dat de effectiviteit van deze 

interventieprogramma’s wisselt (Wienke, Anthonijsz, Abrahamse, Daamen & 

Nieuwboer, 2014; Willems, Denessen, Hermans & Vermeer, 2012). Daarnaast is er 

weinig bekend over hoe en wanneer de effectieve interventieprogramma’s werken 

(Smith et al., 2004). Positieve effecten lijken namelijk verdeeld over verschillende 

typen interventies (Merrel et al., 2008). In het verlengde hiervan zijn Gravemeijer en 

Kirschner (2007) van mening dat onderzoek naar onderwijsinnovaties niet alleen 

gericht moet zijn op effectiviteit (wat werkt?), maar ook op het proces (hoe werkt 

het?).  

  Kortom, er is behoefte aan onderzoek naar de fundamentele processen die 

ten grondslag liggen aan anti- en prosociaal gedrag op de basisschool. Door meer 

inzicht te verkrijgen in deze fundamentele processen, kunnen educatieve 

interventieprogramma’s gerichter worden ingezet voor het beïnvloeden van anti- 

en prosociaal gedrag. Een fundamenteel proces dat sterk samenhangt met anti- en 

prosociaal gedrag is moreel functioneren (Cuevas, 2011; Caravita, Gini & Pozzoli, 

2012; Gasser & Keller, 2009; Hymel, Rocke-Henderson & Bonanno, 2005; Menesini 

& Camodeca, 2008; Perren & Gutzwiller-Helfenfinger, 2012). Moreel functioneren 

verwijst naar het psychologische proces dat ten grondslag ligt aan de reactie van 

iemand op een specifiek probleem, conflict, of dilemma dat een morele beslissing en 

moreel gedrag vereist (Tappan, 2006). Morele beslissingen en moreel gedrag 

worden bepaald door de mate waarin rekening wordt gehouden met het 
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vooropstellen van het belang of welzijn van de samenleving als geheel of van 

andere personen dan jezelf (Gewirth, 1984). Zowel anti- als prosociaal gedrag zijn 

primaire voorbeelden van moreel gedrag, omdat beide gedragingen direct invloed 

hebben op het welzijn van anderen (Fabes, Carlo, Kupanoff & Laible, 1999; Turiel, 

1983; 1998). De afname van een coherent waardesysteem en de toenemende 

individualisering in de westerse samenleving maakt onderzoek naar moreel 

functioneren bovendien nog relevanter (Brown, Corrigan & Higgins-D'Alessandro, 

2012; Fink & Slade, 2016; Rupp & Veugelers, 2003). Dit proefschrift richt zich dan 

ook op moreel functioneren als proces onderliggend aan anti- en prosociaal gedrag 

in het basisonderwijs. 

Het Vier Componenten Model van Rest (1983; 1986) biedt momenteel het 

meest adequate kader om de onderliggende psychologische processen van moreel 

gedrag te onderzoeken. Daarom werd het Vier Componenten Model als theoretisch 

raamwerk voor het proefschrift gebruikt. De vier onderliggende psychologische 

processen van moreel gedrag, of componenten, zijn morele sensitiviteit, moreel 

redeneren, morele motivatie en moreel karakter. Al deze componenten zijn volgens 

Rest (1983; 1986) nodig om moreel gedrag te vertonen en verklaren dus mogelijk 

ook anti- en prosociaal gedrag. De eerste component is morele sensitiviteit en 

betreft het interpreteren van een situatie in morele termen, d.w.z. hoe het welzijn 

van een ander wordt beïnvloed door eventuele acties van jezelf. De tweede 

component is moreel redeneren en betreft het integreren van verschillende 

overwegingen om te bepalen wat de juiste handeling is. De derde component is 

morele motivatie en betreft het belang dat gehecht wordt aan morele waarden ten 

opzichte van andere waarden (gericht op jezelf). De vierde component is moreel 

karakter en betreft het vermogen om, ondanks dat er obstakels zijn, toch moreel te 

handelen (Rest, 1983; 1986; 1994).  

  

1.1 Het onderzoek 

Het onderzoek dat beschreven wordt in dit proefschrift bestond uit vier 

verschillende, maar aanvullende studies. Het onderzoek begon met het ontwikkelen 

en het analyseren van de benodigde meetinstrumenten. In hoofdstuk 2 ging de 

aandacht uit naar het meten van morele motivatie, omdat kleine variaties in het 

meten van morele motivatie een grote invloed kunnen hebben op de reacties van 

kinderen op de vragen uit het meetinstrument (Malti & Ongley, 2014; Nunner-

Winkler, 2013). Morele motivatie werd gemeten door middel van geanticipeerde 
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emoties na hypothetische morele dilemma’s. Dit specifieke meetinstrument werd 

onderzocht met het oog op de vraag of morele motivatie samenhangt met het 

morele domein en de leeftijd van de kinderen. Ook werd morele motivatie 

gerelateerd aan belangrijke criteriummaten, te weten anti- en prosociaal gedrag en 

sympathie. In de volgende twee studies werden morele sensitiviteit, moreel 

redeneren, morele motivatie en moreel karakter onderzocht in relatie tot de 

ontwikkeling van prosociaal gedrag en in relatie tot pesten, een veelvoorkomende 

vorm van antisociaal gedrag in het basisonderwijs. In hoofdstuk 3 werd gebruik 

gemaakt van de theorie van marginale afwijkingen van Caprara en collega’s (1992) 

om de ontwikkeling van prosociaal gedrag te verklaren. We onderzochten in 

hoeverre initiële marginale afwijkingen in prosociaal gedrag samenhangen met de 

verdere ontwikkeling (in positieve en negatieve zin) van prosociaal gedrag en in 

welke mate dit samenhangt met de (accumulatie van) morele processen. In 

hoofdstuk 4 werden de morele componenten gerelateerd aan pestgedrag. Rekening 

houdend met het groepskarakter van pesten, werd gekeken naar de relatieve 

bijdrage van de morele componenten op zowel individueel als klasniveau in relatie 

tot vijf verschillende rollen die kinderen in kunnen nemen in een pestsituatie: 

pester, assistent, buitenstaander, verdediger en slachtoffer. In hoofdstuk 5 werden 

de effecten van een klasinterventie in het basisonderwijs bekeken gericht op de 

bevordering van mildheid, een aspect van moreel karakter. Specifiek werd de 

afname van pesten, assisteren bij het pesten, slachtofferschap, en antisociaal gedrag 

en de toename van verdedigen van het slachtoffer, het buitenstaan, en prosociaal 

gedrag onderzocht in de loop van twee schooljaren. Deze studie was vooral bedoeld 

om een bijdrage te leveren aan de behoefte aan meer kennis over wat effectief is in 

morele educatie en de preventie van pestgedrag en antisociaal gedrag.  

 

2. Hoofdbevindingen 

 

Hieronder worden per hoofdstuk de hoofdbevindingen uit het 

voorliggende proefschrift besproken. 

 

Hoofdstuk 2. Het meten van geanticipeerde emoties na morele overtredingen 

De eerste studie richtte zich op het meten van morele motivatie, oftewel 

geanticipeerde emoties die kinderen rapporteren na een hypothetische morele 

overtreding. We waren geïnteresseerd in de betrouwbaarheid en validiteit van het 
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instrument en in de relatie tussen morele motivatie en het morele domein en de 

leeftijd van de kinderen. Alhoewel deze manier van het meten van morele motivatie 

al een aantal decennia wordt gebruikt, is dit de eerste studie waarin de 

betrouwbaarheid en (aspecten van de) validiteit systematisch onderzocht wordt. 

Het instrument bestond uit zes scenario’s verdeeld over drie morele domeinen: 

eerlijkheid (niet eerlijk winnen, niet aan belofte houden), het nalaten van prosociaal 

gedrag (niet delen, niet helpen) en pesten (verbaal pesten, fysiek pesten). 

Geanticipeerde emoties die de kinderen van zes tot dertien jaar rapporteerden na de 

morele overtreding in het hypothetische scenario werden gecodeerd als negatief 

(oftewel moreel) of positief. Aan de hand van het instrument kon morele motivatie 

betrouwbaar gemeten worden. Er bleek één factor ten grondslag te liggen aan de 

geanticipeerde emoties gemeten op basis van de zes scenario’s. Daarnaast werden 

enkele indicaties gevonden voor de predictieve en concurrente validiteit van het 

meetinstrument. Opvallend was dat prosociaal gedrag alleen voor specifieke 

scenario’s samenhing met geanticipeerde emoties, namelijk voor het nalaten van 

prosociaal gedrag (niet delen, niet helpen). Dit wijst op domein specifieke variatie 

in geanticipeerde emoties na hypothetische morele overtredingen en op het belang 

van de aansluiting tussen de situaties van de morele scenario’s en het gedrag waar 

de interesse naar uit gaat. Sympathie hing samen met de geanticipeerde emoties in 

alle hypothetische scenario’s. Er werd geen relatie gevonden tussen geanticipeerde 

emoties en antisociaal gedrag. In tegenstelling tot de verwachtingen varieerden de 

geanticipeerde emoties niet naar gelang de leeftijd van de kinderen.  

 

Op basis van de resultaten van de eerste studie is besloten om in de tweede 

en derde studie de rol van de vier componenten te onderzoeken voor prosociaal 

respectievelijk antisociaal gedrag afzonderlijk. Hoofdstuk 3 richtte zich op de 

ontwikkeling van prosociaal gedrag in relatie tot (de accumulatie van) morele 

componenten. In hoofdstuk 4  werd vervolgens gekeken naar de rol van morele 

componenten bij een specifieke vorm van antisociaal gedrag, namelijk pestgedrag. 

Het gelijktijdig onderzoeken van het aandeel van alle morele componenten was een 

belangrijke aanvulling op eerder onderzoek naar het Vier Componenten Model van 

Rest (1983;1986). 
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Hoofdstuk 3. Marginale afwijkingen in de ontwikkeling van prosociaal gedrag 

en de rol van morele componenten 

In hoofdstuk 3 werd onderzocht of (de accumulatie van) morele 

componenten een modererende rol speelt bij de invloed van initiële marginale 

afwijkingen in prosociaal gedrag (positief en negatief) op de ontwikkeling van 

prosociaal gedrag over de tijd. Initiële afwijkingen in prosociaal gedrag werden 

hierbij gedefinieerd als een standaardscore groter dan 0 en kleiner dan 1 SD boven 

de norm of kleiner dan 0 en groter dan 1 SD onder de norm van initieel prosociaal 

gedrag. Omdat eerder onderzoek vooral geïnteresseerd was in extreme groepen of 

continue dimensies van gedrag zijn marginale afwijkingen in gedrag nog weinig 

onderzocht (Caprara et al., 2007). Echter, de theorie van marginale afwijkingen stelt 

dat ook marginale afwijkingen in gedrag de potentie hebben om zich te 

ontwikkelen tot extreme afwijkingen in gedrag. Naar marginale afwijkingen in 

antisociaal gedrag is inmiddels (in beperkte mate) onderzoek gedaan, maar over 

marginale afwijkingen in prosociaal gedrag is nog weinig bekend. Deze studie is 

dan ook een van de eerste waarin marginale afwijkingen in prosociaal gedrag zijn 

onderzocht, waardoor nieuwe inzichten werden verkregen over de ontwikkeling 

van prosociaal gedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd. We onderzochten of 

initiële marginale afwijkingen in prosociaal gedrag zich ontwikkelen tot grotere 

afwijkingen (in positieve en negatieve zin) in prosociaal gedrag.  Uitgaande van het 

Vier Componenten Model, werd daarnaast gekeken naar de unieke en 

geaggregeerde effecten van individuele verschillen in moreel functioneren op deze 

ontwikkeling van prosociaal gedrag. Er werd dus gekeken naar de modererende rol 

van moreel functioneren in het voorspellen van de relatie tussen marginale 

afwijkingen in prosociaal gedrag en de ontwikkeling van prosociaal gedrag. De 

resultaten lieten zien dat marginale afwijkingen in prosociaal gedrag zich niet 

ontwikkelden tot grotere afwijkingen in prosociaal gedrag over de tijd, ook niet in 

combinatie met de (accumulatie van) morele componenten. In het algemeen 

ontwikkelden initieel marginaal prosociale en marginaal nonprosociale kinderen 

zich naar het gemiddelde van prosociaal gedrag. De ontwikkeling van marginale 

afwijkingen in prosociaal gedrag tot meer prosociaal gedrag vond alleen maar 

plaats bij oudere kinderen met een hoge morele motivatie. Afwijkingen van de 

norm van prosociaal gedrag bleek dus voornamelijk gecompenseerd te worden 

door gedrag in de tegengestelde richting, in plaats van te leiden tot een versterking 

in de afwijkingen in prosociaal gedrag. Dit resultaat betekent wellicht dat de theorie 
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van marginale afwijkingen voornamelijk van toepassing is op gedrag dat snel 

opgemerkt wordt, zoals agressief of pestgedrag. Verder bleek de ontwikkeling van 

prosociaal gedrag niet voorspeld of gemodereerd te worden door morele 

sensitiviteit, moreel redeneren, of moreel karakter. Het verband tussen de 

accumulatie van morele componenten en de ontwikkeling van prosociaal gedrag 

was sterker dan het verband tussen de afzonderlijke componenten en de 

ontwikkeling van prosociaal gedrag. Dit suggereert dat kinderen hoog moeten 

scoren op meerdere morele componenten in plaats van op één morele component 

om zich positief te ontwikkelen op het gebied van prosociaal gedrag. Dit komt 

overeen met het Vier Componenten Model dat ervan uit gaat dat alle vier morele 

componenten nodig zijn om moreel te handelen. 

 

Hoofdstuk 4. De relatie tussen pestgedrag en morele componenten op 

individueel en klasniveau 

  In hoofdstuk 4 werd gekeken naar de rol die de morele componenten 

(morele sensitiviteit, moreel redeneren, morele motivatie en moreel karakter) spelen 

in pestgedrag. Pesten is een ernstige vorm van antisociaal gedrag waarin een dader 

herhaaldelijk schade berokkent bij een slachtoffer. De gevolgen voor het slachtoffer 

kunnen grote proporties aannemen. Om recht te doen aan het fenomeen van pesten 

als groepsproces, werden de rollen van pester, assistent, verdediger, buitenstaander 

en slachtoffer vergeleken op het gebied van morele sensitiviteit, moreel redeneren, 

morele motivatie en moreel karakter op zowel individueel als klasniveau. 

Aansluitend bij het Vier Componenten Model werden alle morele componenten 

gelijktijdig bekeken, een aanvulling op eerdere studies die vaak niet meer dan twee 

componenten onderzochten. Bovendien werd de invloed van de morele 

componenten uitgediept door ze ook op klasniveau mee te nemen in de analyse. Uit 

de resultaten bleek dat alle morele componenten gerelateerd waren aan de kans om 

een van de rollen in te nemen in een pestsituatie. Dit wijst erop dat een 

geïntegreerde analyse van de vier verschillende morele componenten noodzakelijk 

is voor een beter begrip van de onderliggende processen van pestgedrag. Ook 

ondersteunt het het belang van het maken van een onderscheid tussen de 

verschillende pestrollen van pester, assistent, verdediger, buitenstaander en 

slachtoffer.  Pesters bleken laag te scoren op nauwgezetheid, een onderdeel van 

moreel karakter, pesters en assistenten bleken hoog te scoren op moreel redeneren, 

en oudere verdedigers bleken hoog te scoren op morele sensitiviteit en op morele 
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motivatie ten opzichte van buitenstaanders. Opvallend was dat mildheid, ook 

onderdeel van moreel karakter, het meeste (negatief) samenhing met zowel pesten 

als assisteren in vergelijking met verdedigen en buitenstaan. Het stimuleren van 

mildheid op de basisschool lijkt daarom een veelbelovende weg om pestgedrag 

tegen te gaan. Tot slot werd pestgedrag voorspeld door een aantal morele 

componenten op klasniveau. Dit suggereert dat interventies er goed aan doen zich 

ook te richten op de gehele klas.  

 

Hoofdstuk 5. Effecten van een klasinterventie gericht op het stimuleren van 

mildheid op de basisschool 

  Aangezien de vorige studie aantoonde dat mildheid de grootste (negatieve) 

samenhang vertoonde met pestgedrag, en eerder onderzoek soortgelijke resultaten 

liet zien, redeneerden we dat mildheid een succes bevorderende factor kon zijn 

voor educatieve interventies gericht op het tegengaan van pestgedrag en antisociaal 

gedrag op de basisschool. Mildheid bleek van alle persoonlijkheidseigenschappen 

bovendien het meest beïnvloedbaar door de omgeving (Bergeman et al., 1993; 

Graziano & Eisenberg, 1997). Het doel van hoofdstuk 5 was daarom om te 

onderzoeken hoe een educatieve interventie mildheid zou kunnen stimuleren om 

zo pestgedrag en antisociaal gedrag te verminderen en prosociaal gedrag te 

bevorderen. Door het onderzoek te richten op mildheid als potentieel succes 

bevorderende factor van de interventie, werd informatie verkregen over het 

verklarend proces achter de werkzaamheid van een interventie (Leidt het 

stimuleren van mildheid tot een afname van antisociaal gedrag en een toename van 

prosociaal gedrag?) alsook indicaties voor de effectiviteit ervan (Leidt de interventie 

tot een afname van antisociaal gedrag en een toename van prosociaal gedrag?). 

Meer specifiek werden de effecten onderzocht van een klasinterventie gericht op het 

bevorderen van mildheid bij kinderen tussen de zes en dertien jaar op zowel 

pestgedrag als pro- en antisociaal gedrag. De effecten van de klasinterventie 

werden gedurende twee schooljaren getoetst door kinderen in een controleconditie 

te vergelijken met kinderen in drie verschillende interventiecondities: (a) een 

interventieconditie waarin de klasinterventie tijdens het eerste jaar 

geïmplementeerd werd, (b) een uitgestelde interventieconditie waarin de 

klasinterventie tijdens het tweede jaar geïmplementeerd werd, en (c) een 

uitgebreide interventieconditie waarin de klasinterventie tijdens het eerste en het 

tweede jaar geïmplementeerd werd. Een bemoedigend en interessant resultaat is 
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dat we erin slaagden mildheid te stimuleren in alle drie de interventiecondities. 

Zoals verwacht verminderde het pestgedrag en antisociaal gedrag ook in alle 

interventiecondities. In vergelijking met de controleconditie waren de kinderen in 

alle interventiecondities na twee jaar meer gedaald in antisociaal gedrag, pesten, 

assisteren en slachtofferschap, en meer gestegen in buitenstaan. Hierbij werden een 

opvallend aantal leeftijds- en geslachts-specifieke effecten gevonden. De genoemde 

positieve effecten van de interventie waren bovendien het meest zichtbaar in de 

uitgebreide interventieconditie. De rol van mildheid in het voorspellen van de 

positieve effecten van de interventie was echter klein. Daarom is niet zeker of de 

verandering in mildheid de oorzaak is van de andere positieve effecten van de 

klasinterventie. Wel zijn er indicaties dat het stimuleren van mildheid in het 

basisonderwijs de potentie heeft om negatieve ontwikkelingstrajecten om te buigen.  

 

3. Opbrengsten van het onderzoek 

 

 De vier deelstudies tezamen hebben, ondanks de beperkingen die in het 

proefschrift zijn beschreven, een aantal belangrijke opbrengsten opgeleverd. In de 

eerste plaats bleek dat moreel functioneren een belangrijk fundamenteel proces is in 

de ontwikkeling van pro- en antisociaal gedrag op de basisschool. De belangrijkste 

bijdrage van dit onderzoek is dan ook de identificatie van potentiële succes 

bevorderende (morele) componenten voor het ontmoedigen van antisociaal en 

pestgedrag en het bevorderen van prosociaal gedrag bij kinderen tussen de zes en 

dertien jaar. Onze resultaten lieten verder zien dat niet alle morele componenten in 

gelijke mate samenhangen met anti- en prosociaal gedrag. De sterkste relaties 

werden gevonden tussen moreel karakter en anti- en prosociaal gedrag. Daarnaast 

bleek dat de accumulatie en combinatie van morele componenten ook bijdroeg aan 

pro- en antisociaal gedrag, bovenop op de bijdragen van de individuele morele 

componenten. Naast individuele processen bleken groepsprocessen een belangrijke 

rol te spelen in de relatie tussen moreel functioneren en pro- en antisociaal gedrag. 

Praktijkbeoefenaars worden dan ook geadviseerd rekening te houden met klassen- 

en groepsprocessen bij het ontmoedigen van antisociaal gedrag danwel het 

bevorderen van prosociaal gedrag. Echter, alle bovengenoemde processen  hadden 

een andere bijdrage aan prosociaal gedrag dan aan antisociaal gedrag. Dit betekent 

dat het tegengaan van antisociaal gedrag in het onderwijs een andere focus vereist 

dan het bevorderen van prosociaal gedrag. Aanvullend onderzoek naar de bijdrage 
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van morele componenten op individueel en klasniveau is echter nodig om meer 

inzicht te krijgen in de rol van de afzonderlijke componenten en de combinatie 

daarvan voor het bevorderen van prosociaal gedrag en het ontmoedigen van 

antisociaal gedrag.  

 Een tweede opbrengt van ons onderzoek betreft het inzicht in het 

oorzakelijk verband tussen mildheid en anti- en prosociaal gedrag. Door de vierde 

studie te richten op mildheid als potentieel succes-bevorderende factor van een 

klasinterventie, werd informatie verkregen over het verklarend proces achter de 

werkzaamheid van een interventie (Leidt het stimuleren van mildheid tot een 

afname van antisociaal gedrag en een toename van prosociaal gedrag?) alsook 

indicaties voor de effectiviteit ervan (Leidt de interventie tot een afname van 

antisociaal gedrag en een toename van prosociaal gedrag?). Het gebruik van drie 

verschillende interventiecondities en een longitudinaal design was bovendien een 

uitzonderlijk sterk punt van ons onderzoek. Zoals verwacht bleek mildheid een 

veranderbaar construct met het potentieel om pesten en antisociaal gedrag op de 

basisschool te ontmoedigen, vooral wanneer de interventie langer werd uitgevoerd. 

Verder experimenteel onderzoek zou de invloed van andere morele componenten, 

zoals bijvoorbeeld morele sensitiviteit, kunnen isoleren om zo de (causale) effecten 

van andere morele componenten op de ontwikkeling van pro- en antisociaal gedrag 

te achterhalen. Het door ons ontwikkelde interventieprogramma kan echter als 

vertrekpunt worden genomen voor de verdere verbetering van educatieve 

interventieprogramma’s gericht op het tegengaan van antisociaal gedrag en 

pestgedrag. Het interventieprogramma geeft namelijk inzicht in de veranderingen 

die nodig zijn om mildheid te stimuleren op een manier die past bij de ontwikkeling 

van de kinderen, om zo antisociaal gedrag al op jonge leeftijd terug te dringen. We 

hopen dat deze, en andere uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden 

om de waardevolle praktijkbeoefening en het onderzoek naar de rol van moreel 

functioneren in pro- en antisociaal gedrag te bevorderen. 
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