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Welkom

Deze bundel is een verzameling van
huidige onderzoeken van de sectie
ontwikkelingspsychologie van de
Radboud Universiteit Nijmegen.
Hierin komen niet alleen het ‘wat’
en ‘hoe’ aan bod, maar vooral het
‘waarom’. Wat levert wetenschappelijk
onderzoek ons op en wat kunnen we
ermee? De onderzoeken zijn ingedeeld
in drie thema’s:

1. School en Sociale Relaties
2. Brein en Impulsiviteit
3. Stress en Ontwikkeling
Elk onderzoek wordt gepresenteerd
door de uitvoerende onderzoeker met
wie u contact kunt opnemen indien
u meer informatie over het onderwerp
of onderzoek wilt. Wij wensen u veel
leesplezier en hopen u te inspireren!
Tirza van Noorden
Yvonne van den Berg
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Voorwoord

Het is voor ons een groot genoegen om het voorwoord
te schrijven bij dit boekwerk, dat is samengesteld door
Tirza van Noorden en Yvonne van den Berg samen met
de stafleden van de sectie ontwikkelingpsychologie van
de Radboud Universiteit. Als onderzoeksgroep binnen
de universiteit is onze eerste opdracht het uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek. Echter, dit onderzoek moeten
ook waarde hebben voor de praktijk buiten de universiteit,
hetgeen wordt aangeduid als “maatschappelijke relevantie”
en “valorisatie”. Deze termen geven aan dat wetenschappelijk onderzoek niet alleen gericht is op het
beantwoorden van abstracte vragen, maar ook op
problemen in de dagelijkse praktijk van onderwijs en
hulpverlening of probeert de kennis te leveren die kan
helpen om deze problemen op te lossen.
Ontwikkelingspsychologie is onderzoek naar kinderen
en adolescenten. Kinderen en adolescenten brengen veel
tijd door op school en hebben soms behoefte aan hulp of
ondersteuning bij emotionele, sociale, of gedragsproblemen.
Hierdoor heeft ontwikkelingspsychologisch onderzoek
al snel een sterke relatie met de praktijk. Maar dat is niet
altijd duidelijk en de link tussen universiteit en praktijk
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kan vaak worden verbeterd en moet soms nieuw leven
worden ingeblazen. Soms moeten wij er opnieuw aan
worden herinnerd wat wij kunnen betekenen voor elkaar.
Deze bundel dient dat doel.
De behoeften zijn ook veranderd. Een aantal jaren geleden
waren de universitaire onderzoekers meestal gasten op school
die hun gegevens verzamelden en daarna met stille trom
vertrokken. Soms werd er nog een onderzoeksverslag
of proefschrift naar de deelnemende scholen gestuurd.
Men had respect voor elkaar maar ieder ging zijn eigen weg.
Nu moet wetenschap zich meer dan ooit maatschappelijk
verantwoorden en hebben scholen en hulpverleners
behoefte aan antwoorden op vragen die zij in het verleden
niet hadden: Hoe voorkom of verminder ik pestgedrag op
mijn school? Wat betekent een diagnose ADHD of autisme
voor de dagelijkse gang van zaken in een klas? Hoe bereid
ik leerlingen voor op een succesvolle overgang naar vervolgonderwijs? Hoe begeleiden wij leerlingen die last hebben
van stress of prestatiedruk op school? Dit zijn slechts enkele
van vele mogelijke vragen uit de praktijk. Het doel van deze
bundel is ook om een aanzet te geven tot een inventarisatie
van dergelijke vragen en om de vragen te “matchen” met
de onderzoekers die kunnen bijdragen aan een antwoord.
13

Voorwoord

Ons onderzoek is erop gericht om zowel de typische als
de atypische ontwikkeling van kinderen en jeugdigen te
begrijpen en waar mogelijk de kennis te leveren die kan
bijdragen aan het oplossen van problemen. Een belangrijk
deel van ons werk betreft het jonge kind, van de prenatale
ontwikkeling tijdens de zwangerschap tot en met de eerste
levensjaren, en de rol van ouders daarin. Onderwerpen
zijn bijvoorbeeld stress bij zwangeren en baby’s en de
ontwikkeling van emoties en gedragsregulatie van het
jonge kind. Een ander belangrijk deel van ons onderzoek
betreft de daarop volgende basis- en middelbare
schoolleeftijd. Hierbij ligt de focus vooral op relaties
van kinderen en adolescenten met hun leeftijdsgenoten.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld pesten op school,
klasklimaat, schoolprestaties, populariteit, en risicogedrag
(roken, drinken). Daarnaast doen wij ook onderzoek naar
ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD. In elk van deze
domeinen voeren wij zelfstandige projecten uit, maar we
hebben ook langlopende projecten waar kinderen en ouders
gedurende meerdere jaren aan meedoen, zoals het BIBO
project (“babies en gezondheid”) en het NLS project
(“Nijmeegse Longitudinale Studie”) die ook elders in
deze bundel worden beschreven.
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Onze visie voor de toekomst is dat ons onderzoek een
hoge maatschappelijke relevantie heeft, en bijdraagt aan
de oplossing van praktische vragen uit de werkvelden
van onderwijs en hulpverlening met betrekking tot de
ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Wij willen
wetenschappelijke vragen blijven beantwoorden, maar ook
vragen die gesteld worden door de praktijk. Daarom willen
wij onze samenwerking met de praktijk graag versterken,
vooral met basis- en middelbare scholen, maar ook met
andere instanties.
Het onderzoek dat wij al jaren uitvoeren kunnen wij
doen dankzij de grote medewerking van schoolleiders,
leerkrachten, zorgteams, ouders, en natuurlijk de kinderen
en adolescenten zelf. Wij willen langs deze weg dan ook
iedereen bedanken die ons werk tot nu toe mogelijk
heeft gemaakt en aan onze projecten heeft bijdragen.
Wij danken iedereen van harte en zien uit naar een
verdere vruchtbare samenwerking in de toekomst.
Toon Cillessen
Carolina de Weerth
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Reacties van
Deelnemers

Ik vond de vragen
best goed bedacht
en als ik een cijfer
moet geven van alles bij elkaar zou ik
een 10 geven. ...echt
goed bedacht

Ik vond dit onderzoek erg leuk en
best grappig.
Ik ben blij dat ik op
dit progamma mijn
gevoelens kwijt kan
bedankt hiervoor

klaar?
Heel leuk en aardig en
fijn mischien tot de
volgende keer...

Ik vond het wel
leuk want dan kon
ik mijn problemen
kwijt. Want met de
juf of meester weten
ze wie het zegt
en nou kan ik het
anoniem doen
en dan kunnen we
jullie helpen met
jullie dingen.

Ik vond het best wel leuk
en vind het fijn dat ik mijn
eigen mening kan geven
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Erg leuk. Sommige vragen
waren wel pittig maar
vergeleken met werk
is dit fantastisch

Er stondt een keer
in de vragenlijst een
spelfout maar ik
weet dat niet zeker

Waar koop je die mini
computer muizen?

Er is denk ik 1 ding uit
gekomen en dat is dat
ik Joep heel aardig
vind!!!!!!!!! :)

Waarom doet het
radboud dit onderzoek....
het is toch een ziekenhuis!

Ik vond het grappig
en door jullie misten
we een lesuur :D

Het is goed
dat jullie dit
onderzoek
doen :)
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School en
Sociale Relaties
Relaties met leeftijdsgenoten zijn
een belangrijk onderdeel van de sociale
ontwikkeling van kinderen en adoles-

geaccepteerd door de meeste klasgenoten?

centen. Wanneer kinderen op 4-jarige

Is hij of zij zelfs populair? Of integendeel

leeftijd voor het eerst naar school gaan,

juist buitengesloten, gepest, of eenzaam?

beginnen zij een groot deel van hun dag

In termen van sociaal gedrag, is hij of zij

door te brengen met leeftijdsgenoten

cooperatief, agressief, verstorend in

in de klas. Interacties tussen kinderen

de klas of teruggetrokken? Deze vragen

komen natuurlijk al eerder voor, maar

betreffen het individuele kind of de

op de basisschool neemt de tijd die zij

individuele adolescent.

doorbrengen met andere kinderen snel
toe en zijn de anderen bovendien van

Het tweede niveau is dat van twee kinderen

een ongeveer gelijk ontwikkelingsniveau.

of adolesenten in samenspel met elkaar.

Gedurende de basisschooljaren en de

Op dit zogenaamde dyadische niveau

daarop volgende middelbare schooljaren

worden verschillende soorten relaties

gaan relaties met leeftijdsgenoten een

onderscheiden. Het bekendst en verreweg

steeds belangrijkere rol spelen. Dit is een

meest onderzocht zijn de vriendschappen

normaal onderdeel van de ontwikkeling

van kinderen en adolescenten met elkaar.

van het kind tot autonoom en zelfstandig

Maar er zijn ook minder “vriendelijke”

volwasssene.

soorten dyadische relaties die toch
regelmatig voorkomen. Voorbeelden zijn

RELATIES MET
LEEFTIJDSGENOTEN
SOCIALE STATUS EN SOCIAAL GEDRAG IN RELATIES EN GROEPEN
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Er kunnen bij relaties met leeftijdsgnoten

twee leerlingen die een hekel aan elkaar

verschillende interessante aspecten worden

hebben (antipathie), een wederzijds

onderscheiden. Ik noem er hier twee.

agressief stel dat vaak ruzie en conflicten

Het eerste aspect gaat over de drie niveaus

heeft, een pester en een gepeste leerling,

van relaties met leeftijdsgenoten die vaak

of bij adolescenten romantische relaties.

worden onderscheiden. Het tweede aspect

Ook naar elk van deze typen dyades wordt

gaat over oorzaak en gevolg van relaties

onderzoek gedaan.

met leeftijdsgenoten in samenhang met
andere aspecten van ontwikkeling.

Het derde niveau is dat van grotere groepen
die varieren van drie leerlingen tot moge-

Niveaus van Relaties

lijk een groot aantal (alhoewel de meeste

Relaties met leeftijdsgenoten worden

groepen tussen de drie en tien leerlingen

vaak bekeken of ingedeeld in drie niveaus.

bevatten). Soms worden deze groepen

Het eerste niveau is dat van het individu.

aangeduid als “kliekjes”, maar dat klinkt

Het gaat hier om de sociale status of het

negatiever in de Nederlandse vertaling

sociale gedrag van het individuele kind of

dan de eigenlijkse Engelse term die

de individuele adolescent. Wordt hij of zij

hiervoor bestaat (“cliques”).
21

School en
Sociale Relaties

Zulke groepen hebben vaak een eigen

zijn ontstaan. Deze kant betreft relaties

“cultuur” of eigen normen voor het

met leeftijdsgenoten als resultaat of gevolg

gedrag dat zij acceptabel vinden en

van onderliggende vaardigheden of het

dat nodig is om lid van zo’n groep te

gebrek daaraan.

worden en te blijven. Sommige van
deze groepen zijn bekend omdat zij

Van de andere kant kunnen relaties met

voorkomen als stereotypen in (vooral

leeftijdgenoten (of het gebrek daaraan)

Noord Amerikaanse) films en boeken,

zelf ook weer de oorzaak zijn van een

zoals “nerds” (studiebollen), “jocks”

verdere positieve of negatieve ontwikke-

(altijd met sport bezig), “goths”

ling. Iemand met veel vrienden kan zijn

(volledig in het zwart), en “burnouts”

sociale vaarigheden oefenen en steeds

(experimenteren met drugs). Afgezien

verder verbeteren. Iemand die al problemen

van deze duidelijke stereotypen zijn in de

heeft en wordt buitengesloten komt daar-

realiteit groepen veel minder herkenbaar

door nog verder in de problemen, onder

maar is hun invloed niet minder –

andere door isolement en eenzaamheid.

alleen veel subtieler. Iedereen is lid van

Hierdoor ontstaat een systeem waarin

kinderen of adolescenten over een langere

verschillende overlappende groepen en

“de rijken steeds rijker worden” en

periode van jaar tot jaar gevolgd terwijl

deze groepen oefenen elk op meer of

“de armen steeds armer”. Mede hierom

zij zich ontwikkelen. Voorbeelden van

minder subtiele wijze invloed uit op

is het belangrijk goed onderzoek te doen

dergelijke lange projecten zijn de

kinderen en jongeren

naar de sociale relaties van kinderen en

Nijmeegse Longitudinale Studie (NLS) en

jeugd en goede interventies te ontwikkelen

het Kandinsky Project, die elders in deze

waar dat nodig is.

bundel worden beschreven. Vooral deze

Oorzaak en Gevolg
In de ontwikkeling van kinderen en
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longitudinale projecten zijn uniek, omdat

adolescenten zijn relaties zowel gevolg

Onderzoek

ze de “echte” ontwikkeling van kinderen

als oorzaak. Aan de ene kant zijn de

In mijn eigen onderzoeksprogramma en

volgen over langere tijd. Naarmate de

sociale relaties van een kind of adolescent

dat van de sectie ontwikkelingspsychologie

deelnemers in deze projecten ouder worden

een gevolg van zijn of haar onderliggende

doen wij al jarenlang onderzoek naar deze

en wij ze blijven volgen, wordt het onder-

sociale vaardigheden of juist problemen.

onderwerpen. Onze projecten bestrijken

zoek ook steeds waardevoller. Er kunnen

Een kind dat geacccepteerd is, vriendjes

de hele leeftijdsrange van de eerste

daardoor steeds nieuwe wetenschappelijke

heeft, en bij een groep hoort kan dat zijn

sociale interacties van 2-jarige kinderen

inzichten worden verworven, maar ook

door onderliggende goede sociale vaardig-

met elkaar tot aan de sociale relaties van

belangrijke praktische vragen worden

heden (bepaald door biologische aanleg

jong volwassenen op 21 jaar. Sommige

beantwoord die belangrijk zijn voor

en vroege opvoeding). Een buitengesloten

van onze projecten vinden eenmalig

onderwijs en hulpverlening.

kind zonder goede sociale relaties kan dat

plaats binnen een of twee schooljaren.

zijn door onderliggende andere gedrags-

Andere projecten lopen over een langere

problemen die reeds eerder in het leven

tijd door. In deze projecten worden

Steekwoorden
Relaties met leeftijdsgenoten
Sociale ontwikkeling

TOON
CILLESSEN

Toon is afgestudeerd (1985)
en gepromoveerd (1991) aan
de Radboud Universiteit.
Daarna was hij post-doctoraal
onderzoeker op Duke University
(1991-1994) en Assistant en
Associate Professor aan de
University of Connecticut
(1994-2006). Vanaf 2006 is
hij hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Radboud
Universiteit.
a.cillessen@psych.ru.nl
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School en
Sociale Relaties
Sociale interacties met leeftijdsgenoten

Wie beïnvloedt wie?

hebben een grote invloed op het psycho-

In verschillende onderzoeken is gevon-

sociaal functioneren en de ontwikkeling

den dat adolescenten met lage niveaus

van kinderen en adolescenten.

van zelfcontrole, gevoel van eigenwaarde,

Interacties met leeftijdsgenoten bieden

taakgerichtheid, flexibiliteit en positieve

jongeren de mogelijkheden om te

stemming gevoeliger zijn voor de invloed

observeren, te leren en ervaring

van leeftijdsgenoten dan adolescenten

op te doen met intieme relaties met

met hogere niveaus van deze eigenschap-

leeftijdsgenoten van zowel hetzelfde

pen. Ook adolescenten met zeer strenge

of het andere geslacht, en een coherent

en strikte ouders zijn gevoeliger voor de

gevoel van identiteit en individuatie te

invloed van leeftijdsgenoten. Daarnaast

ontwikkelen. Interacties vormen ook

is gevonden dat de sociale status binnen

de basis van intieme relaties met leef-

de groep van belang is: aardige en popu-

tijdsgenoten, die zijn ingebed in grotere

laire adolescenten hebben meer kans om

netwerken van leeftijdsgenoten die

het gedrag van leeftijdsgenoten over te

uit subgroepen binnen en buiten de

nemen dan lage status adolescenten.

school bestaan.

Deze en andere resultaten suggereren dat
sociale status en opvoedingsgedrag indivi-

SELECTIE EN INVLOED
WAAROM ZIJN SOMMIGE ADOLESCENTEN GEVOELIGER
VOOR DE INVLOED VAN LEEFTIJDSGENOTEN
DAN ANDEREN?

Selectie en invloed bij jongeren

duele verschillen in gevoeligheid en weer-

Eerder onderzoek toont aan dat jongeren

stand tegen socialisatie kunnen verklaren.

relaties aangaan met leeftijdsgenoten

Wat betreft de kenmerken van invloedrijke

die dezelfde houding hebben en gedrag

leeftijdsgenoten, lijken vooral adolescenten

vertonen (selectie). Ook is aangetoond

met een hoge status (aardig en populair)

dat, naarmate ze langer met elkaar

invloedrijk te zijn: de kans is groter dat

omgaan, jongeren steeds meer prosociaal

jongeren risicovol gedrag van een hoge

en problematisch gedrag vertonen dat

status leeftijdsgenoot aannemen.

vergelijkbaar is met het gedrag van hun

Tot slot blijkt uit onderzoek naar de

vrienden (invloed). Hoewel deze studies

kwaliteit van vriendschap dat depressie

belangrijke inzichten bieden in het

symptomen, middelengebruik, en

belang van de selectie en invloed tijdens

prosociaal gedrag van leeftijdsgenoten

de kindertijd en adolescentie is er minder

meer wordt overgenomen wanneer de

bekend over de kenmerken die de selectie

kwaliteit van de vriendschap hoog is.

en invloed processen kunnen versterken

Overname van depressieve symptomen

of juist afzwakken. Hierbij kijk ik naar

vindt eerder plaats wanneer twee vrienden

drie verschillende factoren: kenmerken van

elkaar daarin versterken, terwijl jongeren

de jongere zelf, kenmerken van invloedrijke

eerder alcohol en tabak gaan gebruik als

leeftijdsgenoten, en de kenmerken van de

een leeftijdsgenoot die zij bewonderen

relatie tussen twee of meerdere jongeren.
24
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School en
Sociale Relaties
of een vriend dat ook gebruikt. Hierbij
hoeft het niet per se te zijn dat die jongere
ook door de leeftijdsgenoot wordt gezien
als beste vriend. Samengevat zijn er
verschillende individuele en relatie kenmerken die van belang zijn in de selectie
en invloed processen van leeftijdsgenoten.
Beïnvloeden van selectie en invloed
Het identificeren van jongeren die
erg gevoelig zijn voor de invloed van
leeftijdsgenoten en problematische gedrag
van leeftijdsgenoten snel overnemen
is erg belangrijk. Met meer inzicht in de
selectie en invloed processen van leeftijdsgenoten kunnen interventie en preventie
programma worden opgezet en aangepast
om risicovol gedrag tegen te gaan en op
die manier de gezondheid te verbeteren.

Steekwoorden
Relaties met leeftijdsgenoten
Invloed
Risicogedrag

Het is zeer moeilijk gebleken om jongeren te beïnvloeden in de keuze van hun
vrienden. Er zijn zelfs interventies bekend

WILLIAM
BURK

waarbij delinquente jongeren juist meer
agressief gedrag gingen vertonen doordat
ze elkaar versterkten en aanmoedigden
tijdens groepsgesprekken. In het algemeen
zijn interventie en preventie inspanningen
niet erg succesvol geweest. Echter, de
identificatie van specifieke factoren die
van belang zijn in de selectie en invloed
processen van leeftijdsgenoten is een
cruciale stap om gericht specifieke jongeren

William promoveerde aan
de Florida Atlantic University
(USA) en werkte daarna als
post-doctoraal onderzoeker
aan de Örebro University
(Zweden). Hij is nu onderzoeker
en docent op de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Radboud
Universiteit Nijmegen.
w.burk@psych.ru.nl

te kunnen helpen. De bevindingen van dit

“Adolescenten met zeer strenge en

onderzoek kunnen daardoor op nationaal

strikte ouders zijn gevoeliger voor

en lokaal niveau bijdragen aan preventie,
interventie en promotie programma’s.

de invloed van leeftijdsgenoten.”
26
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School en
Sociale Relaties
De school en de klas spelen om verschillende redenen een belangrijke rol in het
leven van jongeren. Op de eerste plaats
zijn het omgevingen waar jongeren een

tijdig en adequaat gesignaleerd worden.

groot deel van hun tijd doorbrengen,

Het is belangrijk dat mentoren en

waar ze kennis opdoen en vaardigheden

begeleiders de juiste middelen hebben

leren die belangrijk zijn voor hun latere

om leerlingen met bijzondere zorgvragen

ontwikkeling. Op de tweede plaats spelen

(zorgleerlingen) te kunnen signaleren.

ze een belangrijke rol voor het aangaan

De Kandinsky Longitudinale Studie (KLS)

en onderhouden van sociale relaties.

beoogt een dergelijk signalerings-instru-

In interactie met andere leerlingen

ment te ontwikkelen. Zij doet dat door

ontwikkelen jongeren relevante sociale

jaarlijks zeer gedetailleerde informatie te

vaardigheden.

verzamelen, verstrekt door zowel de leerlingen als de leerkrachten, over de sociale

De school en de klas als belangrijke

relaties, de sociale status en het sociale

context voor ontwikkeling

gedrag van alle leerlingen van één

De klas is daarbij van groot belang, omdat

middelbare school in de leerjaren

veel van de sociale relaties die jongeren

1 t/m 4 (ongeveer 1100 leerlingen).

aangaan en de vriendschappen die ze

KLS is gestart in 2010. In het najaar

onderhouden met hun klasgenoten zijn.

van 2014 zal het onderzoek voor de

Daarom is de klas ook een belangrijke

vijfde keer uitgevoerd worden.

context voor het ontwikkelen van een

JONGEREN IN DE KNEL
VROEGTIJDIGE SIGNALERING VAN LEERLINGEN
MET BIJZONDERE ZORGVRAGEN:
DE KANDINSKY LONGITUDINALE STUDIE (KLS)

positief en stabiel zelfbeeld en het

Verschillende typen zorgleerlingen

ontwikkelen van een sociale identiteit.

KLS maakt onderscheid tussen drie typen

Door interacties met leeftijdsgenoten

zorgleerlingen: daders van negatief gedrag

en door zichzelf met relevante anderen

(pesten of fysieke, relationele of verbale

te vergelijken ontdekken jongeren wie ze

agressie), slachtoffers van negatief gedrag

(willen) zijn.

en sociaal geïsoleerde leerlingen (teruggetrokken, buitengesloten en/of genegeerde

Signalering van leerlingen met

leerlingen). Een tekortkoming van veel

bijzondere zorgvragen

bestaande signaleringsinstrumenten is dat

Nu gaat het niet altijd met alle leerlingen

de buitengesloten en/of genegeerde leerling

even goed ten aanzien van bijvoorbeeld

veelal niet of niet adequaat gesignaleerd

het onderhouden van voldoende sociale
relaties of het ontwikkelen van een
positieve sociale identiteit. Het is voor
een gunstige ontwikkeling van jongeren
van belang dat dergelijke problemen
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wordt. Daarnaast hecht KLS een grote
waarde aan het oordeel die leerlingen
over elkaar hebben ten aanzien van hun
sociale relaties, status en gedrag.
Deze sociometrische informatie wordt

“Het is belangrijk dat
mentoren en begeleiders

daarom gebruikt om vast te stellen

de juiste middelen hebben

(valideren) of het signaleringsinstrument

om zorgleerlingen te

voor mentoren een deugdelijk instrument
is om zorgleerlingen te signaleren.

kunnen signaleren.”

Het signaleringsinstrument voor mentoren
bestaat sinds 2013 uit 44 zorgwekkende
kenmerken en gedragingen verdeeld over

Zo blijkt bijvoorbeeld dat de kans ruim

vier categorieën: algemeen (bijv. leerling

9 keer zo groot is dat een leerling als

vertoont niet bij de leeftijd passende

dader gekenmerkt is als zijn/haar mentor

problematiek, gedrag of kennis), gedrag

aangegeven heeft zich zorgen te maken

(bijv. schat gevolgen van acties niet of

over het gedrag van deze leerling. Verder

verkeerd in), sociaal (bijv. heeft vaak

is bijvoorbeeld de kans bijna 7 keer zo

ruzie en conflicten met andere leerlingen),

groot dat een leerling als slachtoffer of

en didactisch (bijv. bang om fouten

als geïsoleerd gekenmerkt is als zijn/haar

te maken).

mentor zich zorgen maakt over sociale

Steekwoorden
Relaties met leeftijdsgenoten
Zorgleerlingen
Signaleringsinstrument

ROB
GOMMANS

problemen bij deze leerling. In het
Resultaten uit eerdere validaties

najaar van 2014 zal getracht worden

Uit eerdere resultaten kan geconcludeerd

het signaleringsinstrument verder te

worden dat de mentoren een goed en

reduceren tot een beperkter aantal items

betrouwbaar beeld hebben van de

en zal verdere validatie plaatsvinden.

leerlingen waarover men zich zorgen
maakt. Dit beeld wordt bevestigd door

Om een gunstige ontwikkeling voor

de informatie die leerlingen over elkaar

alle leerligen te stimuleren is het van

verstrekt hebben. Vooral zorgen die de

belang dat mogelijke problemen vroeg-

mentoren over leerlingen hebben vanwege

tijdig onderkend worden. Gevalideerde

gedragsproblemen of sociale problemen

signaleringsinstrumenten, gebaseerd

zijn belangrijke indicatoren (voorspellers)

op de gecombineerde oordelen van

om als zorgleerling gekenmerkt te zijn.

meerdere bronnen (bijvoorbeeld

Rob behaalde zijn bachelor
Pedagogische Wetenschappen
en Onderwijskunde (2010) en
research master Behavioural
Science (2012) aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.
Sinds 2012 is hij werkzaam bij
Algemeen Sociale Wetenschappen
op de Universiteit Utrecht als
promovendus en docent.
r.gommans@psych.ru.nl

leerlingen en mentoren), zijn daarbij
van essentieel belang.
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Veel mensen kunnen zich de momenten
van vroeger herinneren wanneer de
docent zei dat de klassenindeling zou

de tafels waren opgesteld en wie op

worden veranderd. Waar kom ik te

welke plek zat. Vervolgens kregen de

zitten? Bij wie kom ik in de groep?

leerlingen een plattegrond van de

En naast wie?

klasindeling en mochten zij zelf bepalen
wie waar zou komen te zitten. Bovendien

Alleen al uit deze herinneringen blijkt

vroegen we hoe aardig ze hun klasgenoten

hoe belangrijk de fysieke nabijheid van

vonden. Het bleek dat leerlingen die

klasgenoten voor ons kan zijn. En dat is

dichtbij elkaar zaten in de klas elkaar

ook niet vreemd, want een groot deel van

aardiger vonden. En wanneer leerlingen

de dag zit een kind op school, in een klas,

zelf de klasindeling mochten bepalen,

omringd door klasgenoten. De persoon die

dan wilden ze het liefst naast een klas-

naast je zit is dan meestal ook degene met

genoot zitten die ze aardig vonden.

wie je het meest samenwerkt en praat.
In een andere studie vroegen we leerlingen

BETER EEN GOEDE BUUR
DAN EEN VERRE VRIEND...?
HET BELANG VAN FYSIEKE NABIJHEID VOOR
DE SOCIALE RELATIES IN DE KLAS

Toch is er maar weinig onderzoek gedaan

niet hoe aardig ze elkaar vonden, maar wie

naar het belang van fysieke nabijheid

hun beste vrienden waren en met wie ze

voor de sociale relaties in de klas.

een (vrienden)groepje vormden. Hieruit

Bij volwassenen is wel veel onderzoek

bleek dat de kinderen die naast elkaar

gedaan, waaruit blijkt dat fysieke afstand

zaten in de klas een grotere kans hadden

nauw samenhangt met een gevoel van

om elkaars beste vrienden te zijn en om

verbondenheid. Hoe aardiger we iemand

bij elkaar in een vriendengroep te zitten.

vinden, hoe dichter we bij die persoon

Beide onderzoeken tonen aan dat fysieke

willen zijn. Omgekeerd worden relaties

nabijheid van klasgenoten inderdaad

ook beïnvloed door fysieke afstand. Breng

samengaat met een groter gevoel van

mensen bij elkaar in één ruimte, laat ze

verbondenheid. De vraag is of we de

met elkaar praten, en na verloop van tijd

sociale relaties tussen leerlingen ook

denkt men veel positiever over elkaar.

kunnen verbeteren door ze eenvoudigweg

Maar werkt dit principe ook op school?

dichterbij elkaar in de klas te plaatsen?

De klas verbindt

Bekend maakt bemind

In twee verschillende studies hebben

Om deze vraag te beantwoorden hebben

we onderzocht of fysieke nabijheid van

we een studie opgezet, waarin wij voor het

klasgenoten samenhangt met een

onderzoek de klasindeling veranderden en

gevoel van verbondenheid. We vroegen

specifieke leerlingen bij elkaar plaatsten

aan leerkrachten om een plattegrond te

om hun relatie te verbeteren.

maken van de klas, zodat we wisten hoe
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Eerst werd aan de leerlingen gevraagd wie zij aardig vonden en
wie niet. Vervolgens maakten we nieuwe klasindelingen waarbij
tweetallen die elkaar niet aardig vonden dichter bij elkaar werden
gezet (maar nooit direct naast elkaar). Zaten ze bijvoorbeeld eerst
4 plaatsen bij elkaar vandaan, dan werden ze nu 2 plaatsen van
elkaar geplaatst. De nieuwe plattegrond van de klas werd met
de leerkracht besproken, maar pas na afloop van het onderzoek
werd aan de leerkracht verteld wat het achterliggende idee was.
Vervolgens deden we een paar weken niets. Het gewone dagelijkse
leven in de klas ging verder, in de nieuwe opstelling. Na 12 weken
kwamen we terug en vroegen weer hoe het was in de klas en wat
de leerlingen van elkaar vonden. Wat bleek? Leerlingen die elkaar
eerst niet aardig vonden en dichter bij elkaar waren geplaatst,

“Breng mensen bij
elkaar in één
ruimte, laat ze

vonden elkaar nu een stuk aardiger. Gaven ze elkaar eerst een
cijfer 1 (op schaal van 7), na afloop gaven ze elkaar gemiddeld
een 3,5. Vergeleken met de klassen die niet van opstelling waren
veranderd werd er bovendien minder gepest en waren er minder
leerlingen die zich teruggetrokken uit de groep.

met elkaar praten,

Al met al tonen deze studies aan dat fysieke nabijheid een rol

en na verloop van

kan spelen bij het stimuleren of verbeteren van relaties tussen

tijd denkt men
veel positiever
over elkaar.”

Steekwoorden
Klasindeling
Relaties met leeftijdsgenoten
Sociale ontwikkeling

YVONNE
VAN DEN BERG

klasgenoten. Dit biedt veel mogelijkheden voor de toekomst.
Het veranderen van de opstelling van de klas vergt weinig extra
tijd van leerlingen en docenten. Het gaat niet ten koste gaat van
het reguliere curriculum. En niet geheel onbelangrijk in tijden
van crisis, er zijn geen onkosten aan verbonden. We gebruikten
gewoon de klasindeling als instrument om relaties te verbeteren
– een fenomeen waar leerkrachten meerdere keren per jaar mee
te maken krijgen, maar waarvan de gevolgen niet goed bekend
waren. Door meer onderzoek te doen naar het belang van fysieke
nabijheid in de klas hopen we docenten in de toekomst beter te

Yvonne behaalde haar bachelor
Pedagogische Wetenschappen
en Onderwijskunde (2007) en
research master Behavioural
Science (2009) aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Sinds 2010
is ze werkzaam op de afdeling
ontwikkelingspsychologie, eerst
als promovendus en sindsdien
als onderzoeker en docent.
y.vandenberg@psych.ru.nl

kunnen informeren over de ongekende mogelijkheden bij het
maken van nieuwe klasindelingen. Immers, beter een goede
buur dan een verre vriend!
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Stelt u zich de volgende situatie eens
voor. Vanwege het werk van vader
verhuizen vader, moeder, Emma (10 jaar)
en haar jongere broertje Max naar een

er juist veel conflict en wordt het

nieuwe stad. Emma is een rustig,

buitenbeentje flink gepest. In het project

verlegen, wat teruggetrokken meisje

‘Onze Klas is OK!’ wordt gekeken naar de

dat gemiddeld presteert. Emma’s ouders

impact van de manier waarop leerlingen

hebben haar aangemeld bij basisschool

met elkaar omgaan op de sociale

‘de Vlinder’. Deze school heeft twee

ontwikkeling van leerlingen. We proberen

groepen 7, die behoorlijk van elkaar

antwoorden te vinden op vragen als:

verschillen.

hoe beleven leerlingen de relaties met
klasgenoten? Welke rol speelt de sfeer

Groep 7A is een levendige klas met 27

in de klas in de sociale ontwikkeling van

leerlingen (15 jongens, 12 meisjes).

leerlingen? En maken groepskenmerken

Een aantal leerlingen in deze klas is al

zoals klassengrootte en de verhouding

flink aan het puberen en vindt lol maken

jongens vs. meisjes een verschil?

belangrijker dan leren. Hierdoor is er veel

ONZE KLAS IS OK!
HOE DE RELATIES MET KLASGENOTEN KUNNEN BIJDRAGEN
AAN DE SOCIALE ONTWIKKELING AAN HET EINDE VAN DE BASISSCHOOL

drukte en rumoer in de groep. Ook moet

Wat leerlingen van de klas vinden

de leerkracht regelmatig brandjes tussen

Om een antwoord te vinden op deze

leerlingen blussen en is er hulp van buiten

vragen zijn twee onderzoeken uitgevoerd.

om het pestgedrag in de klas te verminde-

Aan het eerste onderzoek deden 18

ren. Groep 7B is juist een rustige klas

groepen 7 mee. Dit onderzoek had twee

met 29 leerlingen (13 jongens, 16 meisjes).

doelen, namelijk het ontwikkelen van

De leerlingen in deze klas werken hard en

een vragenlijst en het testen van een

vinden het belangrijk om elkaar te helpen.

interventie als voorbereiding op het

Wanneer één van de leerlingen onaardig

tweede onderzoek. De ontwikkeling

is naar een klasgenoot, spreken de andere

van de vragenlijst was nodig, omdat in

kinderen hem of haar daarop aan.

onderzoeken bijna altijd leerkrachten of

Hoe zou het met Emma gaan als ze in

onderzoekers een oordeel geven over de

groep 7A geplaatst zou worden? En wat

sfeer tussen de leerlingen. Aan de

als ze in groep 7B terecht komt?

leerlingen zelf wordt nauwelijks gevraagd
hoe zij vinden dat klasgenoten met elkaar

Verschillen tussen klassen

omgaan. Omdat wij deze mening ook

Hoe leerlingen met elkaar omgaan

belangrijk vonden, hebben wij de

verschilt tussen klassen. In sommige

CPCQ (Classroom Peer Context

klassen helpen leerlingen elkaar en

Questionnaire) ontwikkeld, een

betrekken zij degene die net even anders

vragenlijst met 23 stellingen.

is toch bij de groep. In andere klassen is
36
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“Hoe leerlingen met
De stellingen gaan over positief en
negatief gedrag in de klas (bv. samenwerken en pesten) en de groepsstructuur

elkaar omgaan verschilt

geprobeerd om leerlingen die buiten de

is dat wanneer kinderen met elkaar om

tussen klassen.”

groep vielen of dreigden te vallen, meer

moeten gaan, zij elkaar vaak aardiger

bij de groep te betrekken. Dit werd onder

gaan vinden. Of deze interventie gewerkt

andere gedaan door de klasopstelling aan

heeft, wordt in de loop van 2015 bekend.

(cohesie en buitensluiting). Een voorbeeld

38

van zo’n stelling is “In deze klas helpen

zowel de leerlingen als de leerkrachten

te passen en de leerkracht meer inzicht

Daarnaast gaan we ervan uit dat de

leerlingen elkaar”.

op drie momenten vragenlijsten in.

te geven in de relaties tussen leerlingen.

onderzoeksresultaten ons meer zullen

Ook werd er drie keer twee uur in de

Bij het veranderen van de klasopstelling

leren over welke groepsaspecten

Een leuke klas voor iedereen

klas gefilmd. Daarnaast deed ongeveer

werden leerlingen die elkaar niet zo aardig

(bv. omgang tussen leerlingen en

Aan het tweede onderzoek deden 59

de helft van de klassen 12 weken mee aan

vonden, dichterbij elkaar gezet. Dit omdat

groepsgrootte) bijdragen aan een positieve

groepen 7 mee. In deze klassen vulden

een interventie. Bij deze interventie werd

uit eerder onderzoek naar voren gekomen

sociale ontwikkeling van alle leerlingen.
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In elke kleuterklas zit wel een kind
dat meestal alleen speelt terwijl het
zo graag ook mee zou willen doen met

(zie foto). Om het spelletje goed te kunnen

klasgenoten. Bovendien heeft dit kind

spelen moesten de kinderen samenwerken.

grote kans dat het de hele verdere

Door goed te kijken door welke buis het

schooltijd niet goed in de klas ligt.

poppetje moest gaan of onder welke buis

Het zou helpen als we al voordat

het zwembadje moest worden gehouden,

kinderen naar school gaan kunnen

konden ze het poppetje in het zwembad-

signaleren welke kinderen hierop risico

je laten glijden. Dit lijkt heel makkelijk,

lopen. Kan het zijn dat deze kinderen

maar is heel moeilijk als je nog maar twee

minder goed hun gedrag aanpassen

bent! Je moet rollen verdelen (wie laat het

aan de anderen kinderen?

poppetje glijden, wie vangt het op), allebei
voor dezelfde glijbaan kiezen en ook

Bij volwassenen weten we dat goede

nog heel goed op elkaar letten zodat het

coördinatie met anderen, zowel bewust

poppetje pas glijdt als de ander klaar is om

(vb. samenwerken om een bank te

het op te vangen. De meeste kinderen van

verplaatsen) als spontaan (vb. in het-

2 jaar letten nog niet zo goed op wat het

zelfde ritme gaan applaudisseren), leidt

andere kind deed waardoor het poppetje

tot allerlei positieve sociale uitkomsten.

vaak niet in het zwembadje kwam maar

Zo worden volwassenen die hier goed in

op de grond viel. Bij kinderen van 3 en

zijn, aardiger gevonden en zijn anderen

bijna 4 jaar lukte dit wel.

geneigd hen meer te helpen. Maar zijn

SPEEL JIJ MAAR ALLEEN,
WANT JIJ LET NIET OP
WAT IK DOE!
DE RELEVANTIE VAN HET AANPASSEN VAN GEDRAG
VOOR DE RELATIES MET LEEFTIJDSGENOTEN BIJ JONGE KINDEREN

deze sociale effecten er ook al bij

Bij het tweede spelletje kregen beide

jonge kinderen? Daarom hebben we in

kinderen een trommel en keken we

het onderzoek “sociale ontwikkeling en

in hoeverre ze uit zichzelf met elkaar

spel” (SOES) een grote groep kinderen

in hetzelfde ritme gingen trommelen

van 2 tot 4 jaar gevolgd in hun vermogen

(d.w.z. gingen coördineren). In ons onder-

tot samenwerking en spontane coördinatie

zoek zagen we dat kinderen van 2 en 3

met een leeftijdsgenoot.

jaar wel tegelijkertijd gingen trommelen
en tegelijkertijd hun trommelen pauzeer-

Samen spelen:

den, maar dat ze hun trommelritme nog

samenwerken en coördineren

niet coördineerden. De kinderen gingen

We hebben de kinderen op drie verschil-

wel in hetzelfde ritme trommelen toen ze

lende leeftijden twee spelletjes met een

bijna 4 jaar waren. Eigenlijk precies zoals

onbekende leeftijdsgenoot laten spelen.

volwassenen die bij applaudisseren na een

Voor het eerste spelletje kregen de kin-

tijdje in hetzelfde ritme gaan klappen!

deren twee glijbanen waar een poppetje
doorheen kon glijden naar een zwembadje
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Wie is er aardig?

Wat kunnen we hiermee?

Nadat de kinderen ongeveer 4 maanden

Wanneer blijkt dat door problemen in

op de kleuterschool zaten zijn we naar

samenwerking en spontane coördinatie

hun klassen gegaan en hebben we via

kinderen minder goede relaties met

sociometrie (een soort sociogram) de

leeftijdsgenoten kunnen opbouwen,

sociale positie van de kinderen in de klas

kan dit ook verdere negatieve gevolgen

gemeten. Hiervoor hebben alle klasgenoten

hebben voor hun sociale ontwikkeling.

van de kinderen die meededen voor al hun

Als we precies weten wat in deze samen-

klasgenoten aangegeven of ze het leuk,

werking en spontane coördinatie belangrijk

niet leuk of soms leuk vinden om met

is voor de sociale positie van de kinderen

hen te spelen. Zo konden we meten of de

in de klas, kunnen we kinderen die risico

kinderen die heel goed konden samenwer-

lopen op sociale problemen in de klas

ken en coördineren ook in de kleuterklas

zoals gepest of buitengesloten worden

aardiger werden gevonden dan kinderen

al vroeg signaleren en proberen te

die hier meer moeite mee hadden.

ondersteunen om zo verdere problemen

Steekwoorden
Samenwerking
Sociale ontwikkeling
Relaties met leeftijdsgenoten

te minimaliseren.
Hoe beter, hoe…?

HINKE
ENDEDIJK

Hoe de samenwerking en coördinatie
met de sociale positie van de kinderen
samenhangt weten we nog niet precies.
Eerste resultaten suggereren dat hoe
kinderen samenwerken en coördineren
belangrijker is voor de sociale positie in
de klas, dan hun succes in het samenwerken of coördineren (hoe goed ze de taak
deden). Bij het samenwerken uitte dit zich

dit af uit de mate waarin het kind alleen

“De manier waarop kinderen

bijvoorbeeld in de mate waarin een kind

ging trommelen op het moment dat het

het andere kind hielp en juist niet het

andere kind ook trommelde. Dus kinderen

samenwerken en coördineren is

speelgoed claimde of afpakte. Bij coördi-

die juist goed letten op wat het andere kind

neren tijdens het trommelen leidde we

doet en hun gedrag op aanpassen, lijken in
de kleuterklas aardiger gevonden te worden

belangrijker voor de sociale positie
in de klas dan hoe goed ze dit doen.”

Hinke behaalde in 2010 de master
Behavioural Science aan de
Radboud Universiteit waarin ze
de huiswerkproblemen van leerlingen met autisme onderzocht.
Als promovendus onderzoekt zij
via het Baby Research Center in
Nijmegen hoe jonge kinderen hun
gedrag spontaan aan elkaar aanpassen. Daarnaast kijkt zij welke
rol deze gedragsafstemming speelt
binnen hun sociale ontwikkeling.
h.endedijk@psych.ru.nl

door hun leeftijdsgenoten dan kinderen die
zich niet aanpassen aan een ander kind.
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Waarom onderzoek naar Alles Kidzzz?
Ongeveer één op de tien tot twintig
kinderen op de basisschool gedraagt zich

(sub)klinisch agressief gedrag zien, na

regelmatig agressief. Al op jonge leeftijd

de training viel hun gedrag in de normale

maken deze kinderen veel ruzie, zijn ze

range. Niet alleen direct na afloop, maar

brutaal en vaak betrokken bij vecht-

ook zes maanden later waren kinderen

partijen. Meestal zijn het jongens, maar

die aan de training hebben meegedaan

ook bij meisjes komt zulk gedrag voor.

duidelijk minder agressief. Op deze manier

De kans groot is dat deze kinderen op

kan worden voorkomen dat kinderen

latere leeftijd gedragsstoornissen ontwik-

het verkeerde pad op gaan.

kelen en mogelijk zelfs in de criminaliteit
terecht komen. Voorkomen dat agressief

Wat maakt dat de training zo goed werkt?

gedrag problematisch wordt, is dus

Voor een antwoord op die vraag moeten we

beter dan genezen!

teruggaan naar de achtergronden van het
agressieve gedrag. Agressie ontstaat meestal

ALLES KIDZZZ?!
ONDERZOEK NAAR DE EFFECTIVITEIT
VAN EEN INTERVENTIE VOOR KINDEREN OP DE BASISSCHOOL
DIE AGRESSIE EN PESTGEDRAG VERTONEN

Om deze reden is binnen de GGZ in

door een combinatie van factoren in

2005 de Alles Kidzzz training ontwikkeld.

het kind zelf zoals een laag zelfbeeld, en

Dit is een individuele training die bestaat

factoren in zijn omgeving, bijvoorbeeld

uit acht bijeenkomsten van drie kwartier.

een negatieve opvoeding. Een positiever

De eerste drie keer bestaan uit een uitge-

zelfbeeld als gevolg van de training bleek

breide kennismaking. Op basis daarvan

vrijwel één-op-één te leiden tot minder

wordt bepaald welke oefeningen het kind

agressief gedrag. Bovendien zorgde de

de volgende vijf bijeenkomsten moet doen

training ervoor dat met name moeders

zodat het minder agressief wordt. Ook met

zich meer bij hun kind betrokken gingen

de ouders en de leerkrachten van het kind

voelen. Ook dat had een duidelijk

is tijdens de training intensief contact.

positief effect. Uit het onderzoek blijkt

Deze training werd al jaren op tal van

verder dat vooral jongens, allochtone

scholen gebruikt, maar was nog nooit

kinderen en kinderen die consciëntieus

goed geëvalueerd.

(kinderen die gemotiveerd zijn en goed
plannen) en niet al te extravert zijn, baat

Agressie kan worden ingedamd

hebben bij de training. Hoewel de training

Uit mijn promotieonderzoek aan de

ook effecten heeft voor meisjes, zou het

Universiteit Utrecht bleek dat de Alles

kunnen dat deze effecten iets kleiner zijn

Kidzzz training werkt! In veel gevallen

doordat de training vooral is gericht

blijken de acht sessies voldoende om

op de meer fysieke vormen van agressie

het agressieve gedrag van kinderen tot

die vooral bij jongens voorkomen.

aanvaardbare proporties terug te brengen.
Lieten deze kinderen eerst nog
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“Alles Kidzzz is een
bewezen effectieve
interventie.”

Steekwoorden
Agressie
Interventie
Pesten

SABINE
STOLTZ

Bij meisjes zie je eerder relationele agressie

de aanpak van pesten op scholen.

We weten uit veel onderzoek dat bepaalde

zoals pesten en andere vormen van buiten

De komende jaren hopen we verder

biologische verschillen kinderen gevoeliger

sluiten.

onderzoek te kunnen doen om Alles

maken voor negatieve invloeden en dat

Kidzzz in de praktijk verder te testen

deze kinderen daardoor sneller agressief

als anti-pest methode.

worden. Maar het zou goed kunnen

Al met al kunnen we stellen dat Alles
Kidzzz een bewezen effectieve interventie
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dat juist deze kinderen ook gevoeliger

is. Het aanbieden van Alles Kidzzz op

Vervolgonderzoek naar Alles Kidzzz

zijn voor positieve invloeden, zoals een

scholen kan helpen bij het verminderen

Daarnaast doen we op dit moment

training als Alles Kidzzz. We zullen

van agressie bij kinderen die dit volgens

vervolgonderzoek naar de invloed van

hiervoor de kinderen die in de periode

hun leerkracht nodig hebben. Recentelijk,

individuele kenmerken van het kind op

2008-2010 Alles Kidzzz hebben gevolgd

mei 2014, is door de ‘Commissie anti-

het effect van de training, waarbij we

opnieuw benaderen. Dit biedt ons tevens

pestprogramma’s’, in opdracht van

willen onderzoeken of kinderen op basis

mooi de kans te vragen hoe het nu met

staatssecretaris Dekker, Alles Kidzzz ook

van hun biologische aanleg verschillen in

hen gaat en om zo lange termijn effecten

beoordeeld als effectieve methode voor

gevoeligheid voor een interventie.

van Alles Kidzzz te onderzoeken.

Sabine behaalde haar
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aan de Radboud Universiteit.
Daarna promoveerde zij in de
Pedagogische Wetenschappen
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s.stoltz@psych.ru.nl

47

School en
Sociale Relaties

Veel onderzoeken bekijken hoe kinderen over elkaar denken en met elkaar
omgaan. Dit wordt vaak gedaan door

belangrijke rol spelen in sociale interacties

aan kinderen te vragen wat ze van hun

tussen klasgenoten. In mijn promotie-

klasgenoten vinden. Op deze manier

onderzoek heb ik daarom geprobeerd om

verzamel je informatie over de bewuste

naast de expliciete, bewuste processen

waarnemingen, meningen en keuzes

ook de impliciete, onbewuste processen

van kinderen, maar krijg je geen inzicht

in sociale relaties van kinderen in kaart

in wat er op onbewust niveau speelt.

te brengen.

Hierdoor breng je maar een beperkt
deel van de sociale processen tussen

Impliciete processen en populariteit

kinderen in kaart.

Uit eerder onderzoek blijkt dat populariteit
een belangrijke rol speelt in het dagelijks

Expliciete en impliciete processen

leven van kinderen in de bovenbouw van

In sociaal-psychologisch onderzoek wordt

de basisschool. Daarom heb ik op verschil-

het onderscheid gemaakt tussen bewuste

lende manieren gekeken hoe populariteit

en onbewuste processen. De twee typen

op het impliciete niveau een rol speelt

processen worden vaak aangeduid als

bij kinderen uit groepen 7 en 8. Zo heb

expliciete processen en impliciete

ik bijvoorbeeld onderzocht of populaire

processen. Expliciete processen zijn

kinderen onbewust de aandacht trekken

doordacht, gecontroleerd en bewust.

van hun klasgenoten, en of de impliciete

Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan

reactie op populaire en onpopulaire

wie een kind kiest om mee samen te

kinderen positief danwel negatief is.

werken. Impliciete processen zijn

ONDER HET OPPERVLAK
HOE ONBEWUSTE PROCESSEN EEN ROL SPELEN
IN DE AANDACHT, DE MENING EN HET GEDRAG VAN KINDEREN

niet-doordacht, automatisch en vaak

Aandacht

onbewust. Je kunt hierbij bijvoorbeeld

In het eerste onderzoek heb ik met een

denken aan hoe vaak een kind naar een

eye-tracker 50 keer per seconde gemeten

klasgenoot glimlacht tijdens een gesprek.

waar kinderen op een computerscherm

In veel sociale situaties beslis je in minder

precies naar keken. Op het scherm stonden

dan een seconde hoe je informatie inter-

steeds gedurende 2 seconden een foto van

preteert en hoe je daarop reageert. Je valt

een populaire en een foto van een onpopu-

daarbij al gauw terug op onbewuste

laire klasgenoot. Kinderen bleken vaker

processen. Het is daarom goed mogelijk

als eerste naar de populaire dan naar

dat deze onbewuste processen een

de onpopulaire klasgenoot te kijken.
Ook keken de kinderen in totaal langer
naar de populaire dan naar de onpopulaire
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klasgenoot. Hieruit blijkt dat populariteit

op deze kinderen relatief negatief is.

een rol speelt bij zowel de eerste moeilijk

De onbewuste reactie van kinderen

controleerbare reactie - namelijk de

op hun populaire klasgenoten is dus

eerste blik -, als bij meer gecontroleerd

negatiever dan hun bewuste reactie.

kijkgedrag - de duur van de waarneming.
Populariteit speelt dus ook onbewust een
rol in welke klasgenoten aandacht krijgen
van andere kinderen.
Evaluatie
In het tweede onderzoek bekeek ik hoe
positief expliciete en impliciete reacties

“De onbewuste reactie van
kinderen op hun populaire
klasgenoten is negatiever
dan hun bewuste reactie.”

op populaire en onpopulaire klasgenoten
waren. Voor de expliciete beoordeling
bekeek ik wie de kinderen noemden als

Impliciete processen in de klas

hen werd gevraagd wie uit de klas ze

Deze onderzoeksresultaten laten zien dat

aardig vonden en wie ze onaardig vonden.

populariteit onbewust de aandacht trekt

Zoals verwacht vond ik dat populaire

en op het impliciete niveau negatievere

kinderen vooral aardig werden gevonden

reacties oproept dan op het expliciete

en populaire kinderen vooral onaardig.

niveau. Deze onderzoeken zijn slechts de

Voor de impliciete beoordeling gebruikte

eerste stappen om meer inzicht te krijgen

ik een soort computerspel meting met een

in onbewuste processen in sociale relaties

joystick, waarin kinderen de helft van de

in de klas. De gevonden resultaten laten

tijd de opdracht kregen om de namen van

zien dat om een completer beeld te krijgen

populaire en onpopulaire klasgenoten zo

van welke factoren een rol spelen in het

snel mogelijk weg te duwen (vermijden)

(goed) sociaal functioneren van kinderen

en de andere helft de opdracht kregen

we niet alleen de bewuste meningen en

de namen naar zich toe te trekken

reacties, maar ook de onbewuste aandacht

(benaderen). De resultaten van deze taak

en meningen van kinderen moeten

lieten een heel ander beeld zien dan de

kijken. In verder onderzoek bekijk ik dan

bewuste beoordeling. Hoewel populaire

momenteel ook de rol van impliciete en

kinderen op het bewuste niveau relatief

expliciete processen bij agressie en pesten

positief werden beoordeeld (aardig),

en hoe agressieve, populaire en gepeste

werden populaire kinderen in de joystick

kinderen hun sociale omgeving zien.

Steekwoorden
Bewuste en onbewuste processen
Populariteit
Agressie
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taak sneller vermeden dan benaderd,
wat aangeeft dat de onbewuste reactie
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Stel je voor, het is pauze op school en
al je klasgenoten staan gezellig in een
open kring te kletsen. Zodra jij op het
groepje af komt lopen om erbij te gaan

beschermen het slachtoffer, bijvoorbeeld

staan, keren ze je echter de rug toe

door in te grijpen. Tot slot is er een groep

en zorgen ze ervoor dat de kring sluit.

buitenstaanders die er meestal niet bij

Je wordt buitengesloten, één van de

is of zich terug trekt als er gepest wordt.

meest voorkomende vormen van
pestgedrag op middelbare scholen.

Kenmerken en vroege voorspellers
In mijn onderzoek kijk ik naar de

Pesten is een welbekend probleem op

kenmerken, vroege voorspellers en bewuste

scholen dat zowel voor de dader als het

en onbewust houdingen ten opzichte van

slachtoffer negatieve gevolgen kan hebben.

de verschillende pestrollen. Dit onderzoek

Het is bij pesten belangrijk om niet alleen

maakt deel uit van de Nijmeegse

naar slachtoffers en daders te kijken, maar

Longitudinale Studie, waarin de sociale

ook naar het gedrag van de klasgenoten.

ontwikkeling van een groep kinderen

Bijna alle klasgenoten zijn zich bewust van

van jongs af aan in kaart is gebracht.

wie er gepest wordt. Zij hebben daarom

We kunnen daarom zowel de kenmerken

een belangrijke rol in het pesten op school,

van leerlingen in de rollen op 16-jarige

omdat zij met hun reacties pestgedrag in

leeftijd, als de vroege voorspellers van

stand kunnen houden of pestgedrag juist

deze rollen bekijken. Staan verdedigers

kunnen voorkomen of verminderen.

bijvoorbeeld sterk in hun schoenen?

Leerlingen in een klas kunnen zes verschil-

En werden kinderen die op 16-jarige

lende rollen hebben. Slachtoffers worden

leeftijd gepest worden misschien al

gedurende een langere periode meerdere

minder geaccepteerd door hun klasgenoten

malen gepest en kunnen zich niet goed

toen zij nog op de basisschool zaten?

verdedigen. Pesters beginnen met pesten

Door deze kenmerken in kaart te brengen

DE ROL VAN
KLASGENOTEN IN
PESTSITUATIES

van het slachtoffer en hebben de intentie

is het mogelijk om bepaalde leerlingen

om het slachtoffer pijn te doen, weten

op vroege leeftijd al extra hulp aan te

telkens nieuwe manieren te bedenken

bieden om pestgedrag op latere leeftijd

om te pesten en zorgen ervoor dat anderen

te voorkomen.

KENMERKEN, VROEGE VOORSPELLERS EN BEWUSTE EN ONBEWUSTE
HOUDINGEN TEN OPZICHTE VAN PESTROLLEN

mee gaan doen. Assistenten zijn het hulpje
van de pester. Zij doen mee met pesten

Bewuste en onbewuste houdingen

als een ander begonnen is. Aanmoedigers

Tot slot richt ik mij in mijn onderzoek

pesten zelf niet actief mee, maar houden

op de houdingen, ofwel attitudes,

het pesten wel in stand, bijvoorbeeld

van leerlingen ten opzichte van de

door als publiek aanwezig te zijn of te
gaan lachen. Verdedigers troosten en
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“Het is bij pesten belangrijk
om niet alleen naar slachtoffers en daders te kijken,

Steekwoorden
Pesten
Bewuste en onbewuste processen
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maar ook naar het gedrag
van de klasgenoten. ”
verschillende pestrollen. Hierbij kijk
ik zowel naar bewuste als onbewuste
houdingen. Als leerlingen bewust gevraagd
wordt wat zij van pesters vinden, zullen
zij meestal aangeven dat de rol van pester
erg negatief is en dat het niet goed is om

Loes behaalde haar bachelor
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(2011) en haar master Behavioural
Science (2013) aan de Radboud
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2013 werkt ze op de afdeling
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anderen te pesten. Toch is het mogelijk
dat sommige leerlingen onbewust ook
positieve associaties hebben met de rol
van pester. Door anderen te pesten kan
je aanzien in een klas namelijk stijgen.
Ook is het belonend als klasgenoten
lachen wanneer je iemand pest.
Onbewuste attitudes spelen met name
een rol als leerlingen niet de kans hebben
om na te denken over hun reacties.
Bijvoorbeeld wanneer zij in een pestsituatie
terechtkomen en binnen enkele seconden
moeten beslissen hoe zij reageren. Om het
gedrag van leerlingen te beïnvloeden is het
dus belangrijk om meer te weten te komen
over hoe zij bewust én onbewust tegen
deze rollen aankijken.
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“Kinderen die pesten kunnen
zich niet inleven in andere kinderen“
is een opvatting die je vaak hoort.
Het is daarom niet vreemd dat veel

Aan de eerste sessie nam de hele klas

anti-pestprogramma’s gericht zijn op

deel en en daarin beantwoordden alle

het aanleren van het inleven in anderen

kinderen o.a. vragen over hun empathie

(ook wel empathie genoemd). Maar is

en het pestgedrag in de klas. Uit dit

het wel zo zwart wit?

onderzoek bleek dat alleen kinderen die
váák pesten minder cognitieve empathie

Pesten & Empathie

vertonen. Maar betekent vaker ook

De vraag of en hoe pesten en empathie

erger? Nee: ons onderzoek laat zien dat

met elkaar samengaan staat centraal in

de frequentie en de ernst van pestgedrag

dit onderzoek. Om deze samenhang in

twee verschillende dingen zijn en ook

kaart te brengen hebben we allereerst een

verschillend samenhangen met empathie.

overzicht gemaakt van alle 40 bestaande

Dat houdt in dat ook kinderen die ‘maar’

onderzoeken naar pesten en empathie.

af en toe gepest worden, dit ook als zeer

Hieruit komt naar voren dat het erg

vervelend kunnen ervaren. Deze bevin-

belangrijk is om onderscheid te maken

dingen zouden er ook op kunnen duiden

tussen twee soorten empathie, namelijk

dat bestaande pestinterventies misschien

begrijpen wat een ander voelt (cognitieve

effectiever zijn dan nu gedacht wordt.

empathie) en ervaren wat een ander voelt

Vaak wordt de effectiviteit van interventies

(affectieve empathie). Het blijkt dat pesters

gebaseerd op de afname van de frequentie

inderdaad minder de emoties van anderen

van pestincidenten, maar wordt er geen

ervaren, maar de bevindingen over het

rekening gehouden met een eventuele

begrijpen van de emoties van anderen

afname van de ernst van het pesten.

waren minder duidelijk. Sommige onder-

“PESTERS HEBBEN
GEEN EMPATHIE”
ONDERZOEK NAAR DE SAMENHANG
TUSSEN PESTEN, EMPATHIE EN MORALITEIT

zoeken lieten zien dat pesters minder

Nu we weten dat pesters inderdaad de

goed begrijpen wat een andere persoon

emoties van anderen minder ervaren en

voelt, terwijl andere onderzoeken lieten

wellicht ook minder begrijpen, kunnen we

zien dat pesters en kinderen die niet

ons afvragen hoe dit komt. Hebben pesters

pesten de gevoelens van anderen even

geen empathie ontwikkeld of hebben ze

goed begrijpen.

het wel ontwikkeld maar passen ze het niet
op iedereen toe? Om dit te kunnen onder-

Om de precieze relatie tussen pesten

zoeken hebben aan de tweede sessie acht

en empathie te onderzoeken hebben

kinderen uit elke klas deelgenomen.

we vervolgens bij ruim 800 kinderen

Zij werden gevraagd hun empathie

uit groep 5, 6 en 7 de Empathie Studie

aan te geven ten opzichte van de zeven

afgenomen, die uit twee sessies bestond.
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andere kinderen. Omdat we van alle
acht de kinderen weten in hoeverre en op
welke manier zij bij pestgedrag betrokken
zijn (op basis van de eerste sessie), kunnen
we de empathie van pesters ten opzichte
van specifieke individuen te meten. Als
blijkt dat pesters alleen minder empathie
voor slachtoffers hebben en wel empathie
voor andere kinderen hebben, dan geeft
dat aan dat pesters wel empathie hebben
ontwikkeld maar niet op iedereen
toepassen. Dit is belangrijke informatie
die we nodig hebben om te bepalen of
interventies zich terecht richten op het

Steekwoorden
Pesten
Empathie
Moraliteit

ontwikkelen van empathie of dat ze zich
juist moeten richten op het stimuleren
van het toepassen van empathie.
Pesten & Moraliteit
Een tweede onderzoekslijn binnen dit

“Het is niet erg als je hem

Vooral kinderen die pesten of gepest

onderzoek richt zich op moraliteit.

uitscheldt want daar voelt

worden kennen minder menselijke

In hoeverre zijn kinderen geneigd om

eigenschappen toe aan vrienden en

hij toch niets van.”

kinderen die zij niet als vrienden zien.

doen zij dat dan? Uit eerder onderzoek bij

Wij hebben daarom ook onderzocht

kunnen we onderzoeken of de rol binnen

volwassenen weten we dat eigen immoreel

of kinderen specifieke menselijke eigen-

pestgedrag van de andere persoon hier

gedrag vaak wordt goedgepraat door het

schappen van een persoon ontkennen

ook een rol in speelt. Als blijkt dat pesters

slachtoffer de schuld te geven. Een manier

of in mindere mate toekennen. Uit de

specifiek minder menselijke eigenschappen

waarop dat soms wordt gedaan is door

eerste sessie blijkt dat kinderen over het

toekennen aan slachtoffers dan andere

specifieke menselijke eigenschappen van

algemeen bepaalde menselijke eigenschap-

kinderen, dan zouden preventie en inter-

een persoon te ontkennen. Zo kan bijvoor-

pen meer toekennen aan vrienden dan

ventie programma’s mogelijk een element

beeld de eigenschap emotionaliteit worden

aan kinderen die zijn niet als vrienden

in kunnen bouwen wat zich richt op het

ontkend: “Het is niet erg als je hem uit-

zien. Maar de eigen rol binnen het

toekennen van menselijke eigenschappen

scheldt want daar voelt hij toch niets van.”

pestgedrag is hierbij van belang:

aan anderen om pesten tegen te gaan.

immoreel gedrag – zoals pestgedrag –
te rechtvaardigen? En op welke manier
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Vriendschappen in de kindertijd kunnen
een bron van vreugde, bescherming,
vertrouwen, en geluk zijn. De kwaliteit

Een alternatief voor wraak nemen is

en kwantiteit van deze vriendschappen

vergeven. Er wordt van vergeving

hebben een sterke impact op hoe een

gesproken op het moment dat de negatieve

kind zich voelt, hoe het zich gedraagt

gevoelens, gedachten, en gedragingen ten

in de klas, en zelfs op zijn of haar

opzichte van de dader in sterke mate of

gezondheid.

geheel verminderd zijn. Vergeving heeft de
cruciale functie om, ondanks hetgeen dat

Dit neemt niet weg dat vriendschappen

gebeurd is, gekwetste maar waardevolle

ook een bron van pijn en ellende zijn.

vriendschappen te herstellen. Men zou

Dit wordt ook wel eens vergeleken met

zelfs kunnen stellen dat vriendschappen in

een koppel stekelvarkens: Op een koude

de kindertijd bijna onmogelijk zijn om voor

winterdag hebben ze elkaars nabijheid

lange tijd te bestaan zonder het vermogen

nodig om warm te blijven. Echter, hoe

van een kind om vergevingsgezind te zijn.

dichter ze op elkaar gaan zitten, hoe groter

Wanneer kinderen altijd in wraakgevoe-

de kans dat ze elkaar steken en pijn doen.

lens en boosheid zouden blijven hangen

Op dezelfde manier hebben kinderen

in reactie op de onvermijdelijke momenten

andere kinderen nodig om gelukkig en

dat ze zich gekwetst of boos voelen, zou

gezond te zijn, maar het is haast onver-

de gemiddelde vriendschap geen lang

mijdelijk dat diezelfde anderen een kind

leven beschoren zijn.

vroeg of laat een keer zullen kwetsen.
Het project

HET ZOET EN BITTER
VAN VRIENDSCHAPPEN
OVER DE WERKING VAN VERGEVING BIJ KINDEREN

Wat gebeurt er op het moment dat een

In dit project wordt een eerste stap

kind gekwetst wordt? Vaak is de eerste

gezet om te onderzoeken hoe vergeving

en automatische reactie om kwaad

bij kinderen werkt. De kinderen zaten

met kwaad te vergelden. Wraak nemen

in groep 6, 7 of 8 van de basisschool.

heeft een belangrijke functie binnen

We hebben hiervoor gekozen omdat

vriendschappen, het geeft de grenzen

vriendschappen rond deze leeftijd een

aan waardoor de kans op toekomstige

belangrijke rol spelen in het leven van

uitbuiting kleiner wordt. Er is echter

kinderen. Een eerste pijler richt zich

tegelijkertijd een belangrijk probleem met

op karakteristieken van het kind zelf.

wraakgevoelens: ze blijven vaak hangen,

Zo hebben we bijvoorbeeld gekeken naar

en kunnen een spiraal van negatieve

de algemene capaciteit van een kind om

interacties in werking zetten. Op lange

zijn of haar impulsen te onderdrukken.

termijn ondermijnen wraakgevoelens en
boosheid zo de tevredenheid en stabiliteit
van een vriendschap.
60

61

School en
Sociale Relaties

De resultaten van deze studies tonen
aan dat, inderdaad, hoe beter een kind
zijn of haar impulsen kan onderdrukken,
hoe groter de kans is dat het kind

Steekwoorden
Vergeving
Vriendschap
Ouders

vergevingsgezind zal reageren op
wangedrag van zijn of haar vriendjes.
Een tweede pijler van het project richt zich

REINE
VAN DER WAL

op de rol van de ouders. Specifiek hebben
we onderzocht of de mate van vergeving
van een kind wordt beïnvloed door directe
instructie van de ouders. Dat wil zeggen,
geven ouders advies of ze een klasgenoot
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al dan niet moeten vergeven, en zo ja,

kinderen vooral luisteren naar hun ouders

klasgenoten op een vergevingsgezinde

gaan kinderen handelen naar dit advies?

als ze het belangrijk vinden om de relatie

manier benaderen nadat zich iets heeft

Onze bevindingen suggereren dat a) ouders te onderhouden, dus bij vriendschappen.

voorgedaan. De resultaten geven moge-

inderdaad advies geven in dergelijke situa-

lijk handvatten om kinderen te leren niet

ties, b) kinderen deze adviezen oppikken,

Wie is hierbij gebaat?

meteen terug te slaan, of te blijven hangen

maar c) kinderen niet altijd handelen

De uitkomsten van dit project zijn

in negatieve gevoelens ten aanzien van een

naar dit advies. Kinderen die geadviseerd

interessant voor meerdere doelgroepen.

ander kind waarmee men een aanvaring

worden om zich wraakzuchtiger op te

Ten eerste voor basisschoolpersoneel

heeft gehad. Ten tweede kunnen ouders

stellen, en dus de kwetsende klasgenoot

(leerkrachten en schoolbegeleidings-

gebaat zijn bij de resultaten: het lijkt erop

terug te pakken, lijken dit alleen te doen

medewerkers). De uitkomsten suggereren

dat het advies om ‘terug te slaan’ het kind

naar kwetsende vriendjes, maar niet naar

dat kinderen, gemiddeld genomen,

uiteindelijk meer kwaad dan goed doet.

anderen uit de klas. Het lijkt er dus op dat

gelukkiger zijn wanneer ze hun

Reine is afgestudeerd in de Sociale
en Gezondheidpsychologie aan
de Universiteit Utrecht (2010).
Sinds 2010 werkt ze als promovendus bij de afdeling Sociale
en Cultuurpsychologie in aan de
Radboud Universiteit Nijmegen.
r.vanderwal@psych.ru.nl

63

School en
Sociale Relaties
Studenten psychologie doen in het
derde jaar van hun bacheloropleiding

fotograaf: Erik van ‘t Hullenaar

een onderzoekspracticum. Onder

uitgangspunt van het onderzoek.

begeleiding van een ervaren docent

‘Vergeving’ kent twee vormen:

voeren ze in groepjes zelf een klein maar

anderen vergeven (interpersoonlijk)

volledig wetenschappelijk onderzoek uit,

en jezelf vergeven (intra-persoonlijk).

dat ze zelf moeten bedenken.

Hoe spelen sociale vermogens, zoals
empathie, een rol in het vergevingsproces?

Onze studenten doen dit practicum graag

Daarover ging ons onderzoek.

op basisscholen, elk jaar zijn er wel 6 tot 8
van zulke projecten. Het onderzoeksthema

Empathie is het vermogen om adequaat

is vaak een aspect van de sociaal-emoti-

te reageren op de gevoelens van een ander.

onele ontwikkeling. Studenten moeten

Daar zitten minstens twee aspecten aan:

samen scholen werven, onderzoeks-

kunnen voelen wat een ander voelt

materialen maken, de scholen bezoeken

(de affectieve component), en kunnen

en gegevens verzamelen in schoolklassen,

begrijpen waardoor die ander zich zo

en deze gegevens statistisch analyseren.

voelt (de cognitieve component). Voor

Vervolgens schrijft elke student over de

het ontwikkelen en onderhouden van

resultaten van dit onderzoek zelf een

sociale relaties, met bijvoorbeeld je meester

bachelorthese. Een voorbeeld van zo’n

of juf en met je klasgenoten, is empathie

onderzoekspracticum is het project

cruciaal. Gewoonlijk hebben hoog sociale

“De ontwikkeling van empathie bij

kinderen dan ook een sterk ontwikkeld

Nederlandse basisschoolleerlingen”,

empathisch vermogen. Mede daardoor zijn

dat in het voorjaar van 2014 is uitgevoerd

zij goed in staat om andere kinderen te

door zes studenten. Zij hebben allemaal

troosten of te helpen. Ze snappen wat die

hun bachelorthese hierover met goed

andere kinderen nodig hebben.

gevolg voltooid. Een van hen, Esra Yilmaz,

ONDERZOEK ALS DEEL
VAN DE OPLEIDING
BACHELORSCRIPTIE OVER DE ONTWIKKELING
VAN VERGEVING EN EMPATHIE

onderzocht het verband tussen empathie

Vergeving en empathie op school

en vergeving bij schoolkinderen. Hierover

Wat gebeurt er als kinderen in een conflict

vertellen we graag wat meer.

terechtkomen? Zijn empathische kinderen
dan beter in staat om dat zelf op te lossen?

Vergeving en empathie

Zijn zij eerder bereid tot vergeven? Aan de

‘Sorry seems to be the hardest word,’

hand van een vragenlijstonderzoek in de

zong Elton John. De beroemde zanger

bovenbouw van verschillende basisscholen

suggereerde dat het moeilijk is om excuses

hebben we de relatie tussen empathie en

aan te bieden. Maar is het ook zo moeilijk

vergeving onderzocht. Daaruit bleek dat

om die excuses te accepteren, is vergeving
ook zo moeilijk? Deze vraag vormde het
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er een duidelijk verband is tussen vergeving bij basisschool-

Bij jezelf vergeven (intra-persoonlijk) zit het anders.

leerlingen en hun vermogen tot empathie. Maar dat verband

Kinderen met veel affectieve empathie vertoonden minder

is verschillend voor inter- en intra-persoonlijke vergeving.

intra-persoonlijke vergeving. Intra-persoonlijke vergeving
wordt misschien tegengehouden door affectieve empathie.

“Voor het ontwikkelen en

Steekwoorden
Empathie
Vergeving
Bachelorscriptie

GERBERT
HASELAGER

Waarschijnlijk komt dat omdat het moeilijker is om je eigen
fouten te vergeven als je het verdriet van het slachtoffer beter

onderhouden van sociale relaties

aanvoelt. We vonden geen verband tussen cognitieve empathie

is empathie cruciaal.”

en meisjes gevonden wat betreft hun scores op empathie en

en jezelf vergeven.We hebben geen verschillen tussen jongens
vergeving. Maar in onderzoeken bij volwassenen vertoonden

Kinderen met veel cognitieve empathie zijn beter in staat tot

vrouwelijke deelnemers gewoonlijk meer empathie en vergeving

vergeving van klasgenoten (interpersoonlijk) dan kinderen

dan mannelijke deelnemers. Zulke verschillen worden vaak

met weinig cognitieve empathie. Een reden hiervoor zou

verklaard door verwijzing naar stereotypen. Een veel voorkomend

kunnen zijn dat cognitieve empathie het vergeven van anderen

stereotype is dat vrouwen hulpvaardiger en socialer zijn dan

vergemakkelijkt. Kinderen met meer cognitieve empathie

mannen. Volwassenen proberen zich misschien in overeen-

kunnen zich waarschijnlijk beter verplaatsen in andermans

stemming hiermee te gedragen. Mogelijk zijn kinderen zich

perspectief. We vondengeen verband tussen affectieve empathie

nog niet bewust van stereotypen.

Gerbert Haselager (1956) studeerde
logopedie en gaf spraakles aan
meervoudig gehandicapte
kinderen. Daarna studeerde hij
ontwikkelingspsychologie en
spraak- en taalpathologie. Sinds
zijn promotie over “Klasgenoten,
studies over de ontwikkeling van
hun relaties en persoonlijkheid
in de kindertijd” (1997) werkt
hij part time aan de afdeling
ontwikkelingspsychologie van
de Radboud Universiteit.
g.haselager@psych.ru.nl

en vergeving van anderen.
Toepasbaarheid op school
Hoe zou u de bevindingen van dit onderzoek kunnen
gebruiken op school? We geven een voorbeeld: misschien hebt

ESRA
YILMAZ

u een leerling in de klas die moeite heeft met het bijleggen van
ruzies, zo’n kind dat nog heel lang blijft “mokken” en mopperen
na een ruzie. Dat zou onder meer kunnen komen doordat dit
kind relatief minder empathisch is dan klasgenoten. U zou zo’n
kind goed kunnen helpen door steeds concrete uitleg te geven
over de positie en de belangen van het andere kind. Het lijkt
niet zo zinvol om alleen maar te wijzen op de gevoelens van
die ander, uitleg ervan is essentieel.
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Esra werd in 1992 geboren te
Apeldoorn. Na het behalen van
haar gymnasiumdiploma begon
ze met de studie Psychologie aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.
Ze heeft een brede interesse in
het vakgebied van de geestelijke
gezondheidszorg. Derhalve zal
zij de master Gezondheidszorgpsychologie gaan volgen.
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Brein en
Impulsiviteit
Mijn onderzoek richt zich op motivatie
en zelfcontrole bij kinderen, adolescenten
en volwassenen. De motivatie om iets
te willen doen en de zelfcontrole die

Van kindertijd tot volwassenheid

nodig is om het ook te kunnen doen zijn

Hoe ontwikkelen zelfcontrole en motivatie

twee belangrijke aspecten van menselijk

zich van de kindertijd tot de volwassen-

functioneren.

heid? Is een vraag die wij in een recent
onderzoek probeerden te beantwoorden.

MOTIVATIE EN
ZELFCONTROLE
ONTWIKKELING BIJ TIENERS MET EN ZONDER ADHD

Bijvoorbeeld, om dit stukje tekst te

Hiervoor vroegen wij kinderen, tieners

schrijven is het nodig dat ik (1) motivatie

en jong volwassenen om keuzes te maken

ervaar om dit te doen. Deze kan overigens

tussen kleine geldbedragen die zij meteen

van binnenuit komen. Bijvoorbeeld, ik

konden ontvangen en grote geldbedragen

vind het leuk om over mijn onderzoek te

die zij later konden ontvangen. Hoewel

schrijven en wil graag dat mensen zoals

de meeste mensen over het algemeen een

u hiervan op de hoogte worden gebracht.

voorkeur hebben voor grotere beloningen,

Deze kan ook van buitenaf worden

wordt deze voorkeur zwakker naarmate

gestimuleerd. Bijvoorbeeld, als ik dit stukje

men langer op de beloning moet wachten.

tekst morgen inlever, dan is de samen-

In ons onderzoek kozen deelnemers tussen

steller van deze bundel tevreden; en (2)

kleine geldbedragen variërend van 2 tot 8

voldoende zelfcontrole uitoefen zodat ik

cent en een groter geldbedrag van 10 cent

tijdens het schrijven niet word afgeleid

dat ontvangen kon worden na wachttijden

door andere zaken zoals binnenkomende

variërend tussen de 5 en 60 seconden.

e-mails of de geur van verse koffie.

Hoewel het om relatief kleine bedragen

Tot nu toe worden zelfcontrole en

ging, kregen deelnemers 40 keuzes

motivatie meestal apart van elkaar

waardoor het totaalbedrag de moeite waard

onderzocht, terwijl ik mij voorstel dat ze

was. In deze taak ging het dus om moti-

van invloed kunnen zijn op elkaar: hoe

vatie (voor geldbedragen, maximaliseren

gemotiveerder ik ben, hoe minder snel

van winst) en zelfcontrole (de vaardigheid

ik afgeleid zal raken. Andersom: hoe

om te kunnen wachten). Uit dit onderzoek

beter ik me op het schrijven kan richten,

bleek dat tieners geduldiger waren in hun

hoe meer mijn motivatie toeneemt.

keuzes dan kinderen (ze wachtten vaker

Daarom onderzoek ik samen met mijn

op de grote beloning), maar dat deze

onderzoeksteam de interactie tussen

toename in geduldigheid zich niet

motivatie en zelfcontrole bij kinderen,

voortzette in de jong volwassenheid.

adolescenten en volwassenen. Ook bekijken
wij hoe dit werkt bij diegenen met gedragsproblemen zoals ADHD.
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“Een vaardigheid kan pas
Integendeel, jong volwassenen maakten

volledig tot uiting komen

ongeduldigere keuzes dan adolescenten.

wanneer we voldoende

Kortom, de tieners waren degenen die het
vaakst wachtten op het grote geldbedrag,

gemotiveerd zijn.”

en ook met de meeste winst naar huis
gingen. De piek in geduldigheid zagen
we op de leeftijd van 14-15 jaar.
Zijn tieners geduldiger?
Deze bevinding sluit niet intuïtief aan
bij voorgaand onderzoek of bij ideeën
die er bestaan over gedrag bij tieners:
het wachten op grotere beloningen wordt
vaak gezien als een teken van zelfcontrole,

Steekwoorden
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Motivatie
ADHD

en uit voorgaand onderzoek is gebleken
dat tieners een zwakkere zelfcontrole
hebben dan volwassenen. Bovendien bleek
uit eerder onderzoek met een soortgelijke

ANOUK
SCHERES

taak, maar waarbij de keuzes hypothetisch
waren (dus het geld werd niet uitbetaald en
de wachttijden werden niet ervaren), dat
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de toename in geduldigheid van kindertijd

een hogere motivatie hadden om hun

gemotiveerd zijn; tieners kunnen

tot adolescentie zich nog verder voortzette

winst te maximaliseren, waardoor ze

uitstekende zelfcontrole uitoefenen, zolang

in de volwassenheid. Waarom besloten

optimaal in staat waren om te wachten.

zij daartoe gemotiveerd zijn. Dit heeft

tieners dan toch vaker om te wachten

Zelfcontrole lijkt dus een flexibele vaardig-

belangrijke implicaties voor het dagelijkse

dan volwassenen in ons onderzoek?

heid te zijn die, afhankelijk van de mate

leven, inclusief werk- en schoolsituaties.

Wij vermoeden dat dit te maken heeft

van motivatie, in meer of mindere mate

Als we in staat zijn om situaties en

met de mate van motivatie: omdat het

ingezet kan worden. In vervolgonderzoek

lesmateriaal zo te creëren dat middelbare

hier om een echte taak met echt geld ging,

vergelijken we nu rechtstreeks echte en

scholieren optimaal gemotiveerd zijn, zal

is het mogelijk dat tieners, ondanks hun

hypothetische taken om te bekijken of

hun zelfcontrole die nodig is om zich op

nog niet volledig ontwikkelde zelfcontrole,

de mate van zelfcontrole bij adolescenten

school- en huiswerk te richten mogelijk

inderdaad afhangt van de aard van de taak

toenemen. Ik ben aan het einde van

en de mate van motivatie die zij ervaren.

mijn stukje, nu mag ik mij weer laten

Kortom, een vaardigheid kan pas volledig

afleiden door andere zaken, dus op

tot uiting komen wanneer we voldoende

naar die heerlijke geur van verse koffie!

Anouk is afgestudeerd in de
Psychologie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen (1995).
Zij promoveerde aan de Vrije
Universiteit (2002). Na postdoctoraal onderzoek bij New York
University (2002-2004) werkte
zij als Assistant Professor bij de
University of Arizona. Sinds 2009
werkt zij bij de Radboud Universiteit als Universitair Hoofd Docent.
a.scheres@psych.ru.nl
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ADHD komt veel voor bij kinderen en

hoeft te worden (lichtjes knijpen in een

tieners en hangt vaak samen met slechte

krachtmeter) en een grotere beloning

schoolprestaties en problemen in de

waar veel kracht voor geleverd moet

omgang met leeftijdsgenoten. Het is

worden (hard knijpen in een krachtmeter)

belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt

(de eerste foto op de volgende pagina

naar de mechanismen die ten grondslag

laat zien hoe deze taak eruit ziet).

liggen aan de symptomen van ADHD.

Op die manier hopen we te kunnen
achterhalen of tieners met ADHD

WACHTEN OF WERKEN?
IMPULSIEF GEDRAG EN GEVOELIGHEID VOOR
BELONING BIJ TIENERS MET ADHD
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Mijn onderzoek richt zich op impulsiviteit

specifiek moeite hebben met wachten of

en gevoeligheid voor beloning bij tieners

ook minder bereid zijn om te werken voor

met ADHD. Hoewel impulsief gedrag niet

een beloning, wat zou kunnen betekenen

per definitie slecht is, hangt het vaak

dat ze over het algemeen minder gevoelig

samen met ongewenst risicovol gedrag

zijn voor de beloning. Met behulp van

zoals alcohol- en drugsgebruik. We den-

hersenscans (fMRI) kunnen we onder-

ken dat kinderen en tieners met ADHD

zoeken welke hersengebieden actief zijn

het heel vervelend vinden om te wachten

tijdens het maken van keuzes en de

en daardoor impulsief gedrag laten zien

verschillen tussen tieners met en

en voor korte-termijn beloningen kiezen.

zonder ADHD in kaart brengen.

Ze lijken overgevoelig te zijn voor directe

Door de onderliggende neurale mechanis-

beloningen, maar het zou ook kunnen dat

men van impulsief gedrag en gevoeligheid

ze juist minder gevoelig zijn voor beloning

voor beloning te onderzoeken, leren we

dan anderen. Het is belangrijk om dit

niet alleen beter te begrijpen waarom

te onderzoeken om daarmee gerichte

tieners met ADHD zich anders gedragen

interventies te ontwikkelen om ongewenst

dan tieners zonder ADHD, maar kunnen

risicovol gedrag dat samenhangt met

we in de toekomst ook gerichter nadenken

impulsiviteit en beloningsgevoeligheid

over interventies die veranderingen in

te voorkomen of te beperken.

hersenen en gedrag teweegbrengen.

Wachten versus werken

Winst of verlies

We gebruiken een computertaak om

Daarnaast laten we deze tieners ook

impulsief gedrag te onderzoeken. Tijdens

een zelfde soort computertaak uitvoeren

deze computertaak vragen we tieners

waarbij ze zowel geld verdienen als geld

met en zonder ADHD om een keuze te

verliezen (de tweede en derde foto op de

maken tussen een kleine onmiddellijke

volgende pagina laten zien hoe deze taak

geldbeloning en een grotere uitgestelde

eruit ziet). Over het algemeen vinden

geldbeloning. Daarnaast vragen we ze om

mensen het vervelender om meer geld

te kiezen tussen een kleine beloning waar

te verliezen als er een mogelijkheid is om

maar weinig fysieke kracht voor geleverd

minder te verliezen, dan om minder geld
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“Iedereen
heeft in meer
of mindere
mate bepaalde
trekjes van
psychiatrische
aandoeningen.”

te verdienen als er een mogelijkheid is om meer te verdienen.

om te wachten op (of te werken voor) een grote uitgestelde

De meeste mensen zullen daarom geduldiger zijn bij een

beloning, bijvoorbeeld het halen van een diploma, terwijl dat

verliestaak dan bij een winsttaak. We verwachten dat dit niet

bij iemand die wel gevoelig is voor beloning wel zinvol kan zijn.
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geldt voor tieners met ADHD. We verwachten dat zij zowel bij
winst als bij verlies minder geduldig zijn dan tieners zonder

Dimensioneel onderzoek

ADHD, omdat ze wachten erg vervelend vinden en zowel

In het hierboven beschreven onderzoek maken we een duidelijk

winst als verlies voor hen misschien minder belangrijk is.

onderscheid tussen tieners die een klinische diagnose van ADHD

GABRY
MIES

hebben en controlepersonen die geen ADHD-symptomen hebben.
In de eerste plaats willen we met dit onderzoek één van de

In het dagelijks leven is het echter niet zo zwart-wit. Iedereen

belangrijkste theoretische modellen van ADHD, namelijk de

heeft in meer of mindere mate bepaalde trekjes van psychiatrische

‘delay aversion’ (aversie tegen wachten) theorie, toetsen en

aandoeningen. Psychiatrische aandoeningen kunnen daarom

daarmee een bijdrage leveren aan de zoektocht naar een passend

ook beschouwd worden als een uiterste op een continue schaal

theoretisch model. Door meer inzicht te krijgen in de aard van

van symptomen. In een parallel lopend onderzoek gebruiken we

impulsief gedrag van tieners met ADHD, kunnen in de toekomst

daarom dezelfde computertaken bij studenten (18-30 jaar) die

hopelijk (gedrags)therapieën ontwikkeld worden die specifiek

in meer of mindere mate symptomen van ADHD hebben.

gericht zijn op het mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt:

Deze dimensionele aanpak heeft het voordeel dat we naar de

‘delay aversion’ of een verminderde gevoeligheid voor beloning

effecten van specifieke symptomen van ADHD kunnen kijken,

en/of straf. Omdat niet ieder individu hetzelfde is, kan het inzicht

in dit geval impulsiviteit, zonder dat andere symptomen die

dat voortkomt uit dit onderzoek in de toekomst wellicht ook

vaak samenhangen met ADHD (bijvoorbeeld leerproblemen)

helpen bij behandeling op maat. Zo heeft het waarschijnlijk

de uitkomsten beïnvloeden.

Gabry is afgestudeerd in
de (gedrags)biologie aan de
Universiteit van Wageningen
(2005) en heeft vervolgens
promotieonderzoek gedaan
op de afdeling Psychiatrie van
het Erasmus MC in Rotterdam
(2007-2011). Sinds 2012 werkt ze
als onderzoeker op de afdeling
Ontwikkelingspsychologie.
g.mies@psych.ru.nl

weinig zin om iemand die niet gevoelig is voor beloning te leren
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Iedereen kent wel situaties waarbij
we sneller afgeleid worden door iets wat
niet helemaal neutraal is. Bijvoorbeeld
door iets wat je leuk vindt, zoals tijdens
de les met je vrienden praten, terwijl
je eigenlijk opdrachten moet maken.
Mensen met ADHD hebben meer
moeite met zich concentreren en het
kunnen stoppen van hun gedrag (zoals

Van tieners wordt over het algemeen

praten in het voorbeeld) dan mensen

gedacht dat ze ook impulsiever zijn dan

zonder ADHD. Ze zijn vaak hyperactiever

volwassenen of kinderen. Dit komt

en impulsiever dan hun leeftijdsgenoten.

doordat de gebieden in de hersenen die

Er bestaan psychologische tests voor het

de vaardigheden, zoals aandacht en het

meten van aandachtsvermogen en het

kunnen stoppen van je gedrag, later

kunnen stoppen van gedrag. Deze psycho-

ontwikkeld zijn dan de gebieden die het

logische tests blijken echter lang niet altijd

opmerken van mogelijke beloningen

gevoelig genoeg te zijn om die problemen

verwerken. Dit kan verklaren waarom

bij ADHD goed te kunnen meten.

tieners bijv. sneller reageren op iets wat
op korte termijn belonend is, maar op

Vanuit het onderzoek naar impulsiviteit

lange termijn minder positieve gevolgen

blijkt ook dat mensen met ADHD anders

kan hebben. Veel “leuke” afleiding om ons

reageren op mogelijke beloningen. Bij het

heen hebben kan dus voor iedereen lastig

verwachten van een beloning (bijv. een

zijn, maar vooral voor tieners met ADHD.

klein geld bedrag) reageren de hersenen

IMPULSIVITEIT
IN HET ADHD BREIN
OVER BELONINGSGEVOELIGHEID, AANDACHT,
HET KUNNEN STOPPEN VAN GEDRAG, EN ADHD

van mensen met ADHD anders dan die

Om dit te kunnen onderzoeken in het lab

van mensen zonder ADHD. Dit project

nemen wij de gebruikelijke psychologische

integreert deze twee onderzoekslijnen,

test af, maar we voegen ook een versies toe

door zich te richten op de interactie tussen

waarbij de afleidingsstimuli geassocieerd

1. beloningsgevoeligheid en aandacht,

zijn met beloningen. We meten dan in

en 2. de interactie tussen beloningsgevoe-

hoeverre onze deelnemers extra afgeleid

ligheid en het kunnen stoppen van gedrag.

worden door de beloningsafleiders en
of dat meer zo is bij de deelnemers met
ADHD. Om de onderliggende neurologische mechanismen te onderzoeken,
meten we ook de hersenactiviteit tijdens
het uitvoeren van deze tests.

78

79

Brein en
Impulsiviteit

Dit doen we met behulp van een fMRI

dit onderzoek zullen meer inzicht geven

diagnose van ADHD te kunnen stellen,

“Veel ‘leuke’ afleiding

scanner (de foto onderaan laat zien hoe

in impulsief gedrag bij tieners met en

of om effecten van een behandeling te

een fMRI scanner eruit ziet). Vanwege

zonder ADHD. Deze informatie kan

kunnen onderzoeken. Om behandelingen

om ons heen hebben kan

onze interesse in de ontwikkeling tijdens

gebruikt worden in toekomstige onder-

van ADHD te verbeteren (bijv. nieuwe

de adolescentie, zijn onze deelnemers

zoeken naar ADHD behandeling en

medicijnen) is het ook belangrijk om

9-17 jaar met een diagnose van ADHD

gevoeligere tests opleveren. In de toekomst

te weten welke gebieden van de hersenen

maar vooral voor tieners

die we vergelijken met een even oude groep

zouden er misschien computertaken

anders werken bij kinderen met ADHD

tieners zonder ADHD. De resultaten van

gebruikt kunnen worden om beter een

vergeleken met kinderen zonder ADHD.

met ADHD.”

voor iedereen lastig zijn,
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Middelbare scholieren vinden het
ontzettend belangrijk om populair
gevonden te worden door hun
klasgenoten. Op de basisschool zijn
het vaak de aardigste en meest sociale
kinderen die het populairst zijn.

van hun hersenen. Hiervoor doe ik zowel

Op de middelbare school komt daar

onderzoeken in klassen van middelbare

een verandering in. Populaire tieners

scholen, als met een fMRI-scanner op de

zijn niet alleen maar aardig en sociaal,

universiteit. In de klas vullen de tieners

ze laten ook negatief gedrag zien.

op mini laptops een vragenlijst in over hun
klasgenoten. Ze geven bijvoorbeeld aan wie

POPULARITEIT EN
HET BREIN
HET RISICO VAN POPULAIR ZIJN OP DE MIDDELBARE SCHOOL

Zo pesten ze soms hun klasgenoten,

ze het meest en het minst populair vinden,

of sluiten ze die buiten. Ook vertonen

maar ook wie anderen buitensluit of

ze meer risicogedrag dan hun minder

negeert, of wie anderen juist vaak helpt.

populaire klasgenoten, zoals het drinken

Op de universiteit doen dezelfde tieners

van alcohol, roken en experimenteren

computertaken die meten hoe ze

met drugs. Dit negatieve gedrag kan niet

beslissingen nemen. Ze maken dan

alleen nadelige gevolgen hebben voor de

bijvoorbeeld keuzes tussen een klein aantal

gezondheid van populaire tieners zelf,

euro’s (bijv. €2) dat ze vandaag kunnen

maar ook voor die van hun klasgenoten.

krijgen, of een groter aantal euro’s (€10)

Populaire tieners oefenen namelijk ook

waar ze een aantal dagen of zelfs maanden

een grote invloed uit op het gedrag van

op moeten wachten. Ook kiezen ze tussen

hun klasgenoten. Het is daarom erg

een risicovolle optie met een kleine kans

belangrijk om te onderzoeken waarom

op een groot aantal euro’s, en een veilige

populaire tieners vaker negatief gedrag

optie met een grote kans op een kleiner

vertonen, zodat dit gedrag mogelijk

aantal euro’s. Met deze computertaken

veranderd kan worden.

kunnen we onderzoeken hoe impulsief
de tieners zijn (impulsieve tieners zullen

Promotie onderzoek

vaker voor de beloning kiezen die ze

In mijn onderzoek test ik of populaire

vandaag kunnen krijgen) en hoe sterk hun

tieners verschillen van hun minder

voorkeur is voor het nemen van risicovolle

populaire klasgenoten in de manier

beslissingen. De computertaken worden

waarop ze beslissingen nemen, in hun

ook in een fMRI-scanner afgenomen,

zelfbeheersing, en in het functioneren

waarmee we kunnen meten hoe actief
bepaalde hersengebieden zijn op het
moment dat een tiener de keuzes in
de computertaken maakt.
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Resultaten en nieuwe ideeën
De eerste resultaten laten zien dat
populaire tieners zoals verwacht meer
alcohol drinken, vaker roken en vaker
marihuana hebben gebruikt dan hun
minder populaire klasgenoten. Dit komt
echter niet door verschillen in impulsiviteit

“De manier waarop populaire

en de voorkeur voor risicovolle beslissin-

tieners beslissingen nemen

gen, want daarin verschilden populaire
en minder populaire tieners niet van
elkaar in ons onderzoek. Wel bleek de

is van invloed op het gedrag

manier waarop populaire tieners

van hun minder populaire

beslissingen nemen van invloed op het

beste vriend(in).”

gedrag van hun minder populaire beste
vriend(in): Populaire tieners met een
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sterke voorkeur voor risicovolle
ERIK
DE WATER

beslissingen op de computertaak, bleken
niet alleen zelf meer alcohol te drinken,
hun beste vriend(in) rapporteerde ook
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meer alcoholgebruik. De voorkeur voor

risicovolle beslissingen. Zo onderzoek ik

zou kunnen verklaren waarom populaire

risicovolle beslissingen van de minder

of populaire tieners het belangrijker vinden

tieners gedrag vertonen dat leidt tot

populaire beste vriend(in) hing echter

om populair gevonden te worden en zich

waardering van hun klasgenoten, zoals het

niet samen met hun eigen alcoholgebruik.

daarnaast ook beter in kunnen leven in

drinken van alcohol. Met mijn onderzoek

Dit komt waarschijnlijk doordat populaire

anderen. Hierdoor zouden ze immers beter

hoop ik meer inzicht te kunnen geven in

tieners hun beste vriend(in) aanmoedigen

in staat zijn om aan te voelen welk gedrag

factoren die bijdragen aan risicogedrag

om zich net zo te gedragen als zij, of

hen populairder zou kunnen maken bij

bij tieners. Hoe meer we daarover weten,

doordat hun gedrag (on)bewust wordt

hun klasgenoten. Daarnaast onderzoek

des te beter zal het mogelijk zijn om

gekopieerd door hun beste vriend(in).

ik of populaire tieners wel een sterkere

interventies te ontwikkelen die dit

voorkeur voor risicovolle beslissingen

gedrag kunnen verminderen, waardoor

Met een nieuw onderzoek test ik

hebben als ze sociale beloningen

toekomstige gezondheidsproblemen,

momenteel of er andere verklaringen zijn

(bijv. een compliment van een leeftijds-

zoals een verslaving, voorkomen

voor het risicogedrag van populaire tieners

genoot) in plaats van geld kunnen krijgen.

kunnen worden.

dan hun impulsiviteit en voorkeur voor

Die gevoeligheid voor sociale beloningen

Erik is in 2011 afgestudeerd in
de Klinische Neuropsychologie
en Ontwikkelingspsychologie
aan de Universiteit Leiden.
Sinds december 2011 is hij werkzaam als promovendus aan de
Radboud Universiteit Nijmegen.
e.dewater@psych.ru.nl
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Stress en
Ontwikkeling
Mijn onderzoek richt zich op de vroege
ontwikkeling, vanaf de zwangerschap tot
de midden kindertijd, zowel in de gehele
samenleving als bij kwetsbare bevolkings-

gedrag, samen slapen, borstvoeding, en

groepen. Hierbij gaat mijn onderzoek in

niet-ouderlijke zorg; en 3) de ontwikkeling

op de effecten van prenatale en postna-

van de darm microbiota in relatie tot de

tale stress op ontwikkelingsuitkomsten.

gedrags-en emotieregulatie van kinderen
en hun HPA-as ontwikkeling. Hieronder

De eerste levensjaren vormen een

zal ik één van de lopende onderzoeken

cruciale ontwikkelingsfase waarin veel

toelichten.

veranderingen optreden en vaak ook in
een hoog tempo. In de eerst jaren worden
biologische en gedragskenmerken systemen

“Ruim 190 moeders doen

bepaald, of “geprogrammeerd”, hoewel

al vanaf de zwangerschap

sommige van deze systemen meestal een
mate van flexibiliteit behouden. Het is een

mee aan dit onderzoek.”

periode van risico’s omdat tegenspoed in
de omgeving langdurige gevolgen kan
hebben. Maar tegelijkertijd is het periode

BIBO onderzoek

van kansen omdat positieve factoren

BIBO staat voor ‘Basale Invloeden In de

en interventies belangrijke effecten op

Baby Ontwikkeling’ en is in 2005 opgezet

ontwikkeling hebben.

om de gezondheid en ontwikkeling
van kinderen te volgen, en te onderzoeken

STRESS EN DE VROEGE
ONTWIKKELING
DE INVLOED VAN BIOLOGISCHE EN PSYCHOLOGISCHE
FACTOREN OP GEZONDHEID EN ONTWIKKELING

Binnen mijn onderzoek zijn er drie hoofd-

welke biologische en psychologische

lijnen te onderscheiden: 1) de invloed van

factoren hierop van invloed zijn.

prenatale stress en angst op de ontwikke-

Deze informatie kan vervolgens

ling van kinderen; 2) de ontwikkeling

van belang zijn voor de preventie van

van de hypothalamus hypofyse bijnier

gezondheids- en gedragsproblemen.

(HPA)-as (het belangrijkste stress-systeem)
bij kinderen met betrekking tot hun gedrag

Ruim 190 moeders doen al vanaf de

en emotieregulatie, waarbij omgevingsin-

zwangerschap mee aan dit onderzoek,

vloeden bestudeerd worden zoals ouderlijk

waarin zij en hun kind intensief gevolgd
zijn. Dankzij hun trouwe en intensieve
deelname hebben we al veel belangrijke
informatie kunnen verzamelen over de
gezondheid en het gedrag van deze
kinderen, onder andere door middel
van observaties en vragenlijsten.
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In het eerste levensjaar zijn de baby’s heel

(bijvoorbeeld het krijgen van een inenting)

Een ander aandachtsgebied van het BIBO

intensief gevolgd, waardoor de omgeving,

is er een verhoging in het hormoon te zien.

onderzoek is de invloed van stress tijdens

gezondheid en ontwikkeling nauwkeurig

Dit hormoon hebben we nodig om efficiënt

de zwangerschap op de ontwikkeling

in kaart gebracht konden worden.

te reageren op deze spannende situaties en

en gezondheid van de kinderen. Zo is

Vervolgens zijn er ook op 2.5 jaar, 4 jaar,

is dus een normale lichamelijke reactie.

gevonden dat kinderen van moeders die

5 jaar, 6 jaar en 7 jaar verschillende

Cortisol kan gemeten worden in speeksel.

stress hadden tijdens de zwangerschap

factoren gemeten. Momenteel is er een

In het BIBO onderzoek is onder andere

meer gezondheidsklachten lieten zien.

meetronde op 8 jaar bezig.

bestudeerd of bepaalde situaties een stress
reactie veroorzaken bij baby’s, en met

Daarnaast zijn we ook geïnteresseerd

Het BIBO onderzoek heeft een speciale

welke factoren deze reactie samenhangt.

in het gedrag van de kinderen.

interesse in het hormoon ‘cortisol’. Dit is

Zo is recent gevonden dat baby’s die vanaf

Wij bestuderen onder andere welke

een hormoon wat door de bijnierschors

hun geboorte op hun eigen kamertje

factoren invloed hebben op het

wordt geproduceerd en afgegeven wordt

slapen, een hogere cortisol reactie laten

temperament en gedragsproblemen

aan de bloedbaan. In spannende situaties

zien als ze uit het badje worden gehaald.

van kinderen.

Carolina is in Argentinië geboren
en is afgestudeerd als bioloog
aan de Universiteit Utrecht
(1991). Later promoveerde zij in
ontwikkelingspsychologie op de
Rijksuniversiteit Groningen (1998).
Na haar post-doctoraal onderzoek
bij Kinder- & Jeugd Psychiatrie
van het Universitair Centrum
Utrecht werkt zij sinds 2004
bij de Radboud Universiteit.
c.deweerth@psych.ru.nl
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Van eerder onderzoek weten we dat
de vroege omgeving belangrijk is voor
de latere ontwikkeling en gezondheid
van kinderen. Zo laat onderzoek zien
dat kinderen die zijn opgegroeid in een
weeshuis zich minder goed en minder

in de baarmoeder tijdens de

snel ontwikkelen, meer gedragspro-

zwangerschap), beslissingen omtrent

blemen vertonen en vaker ziek zijn.

de voeding en slaapomgeving van de baby
(borstvoeding of flesvoeding? slapen in

Vaak blijft een deel van deze problemen

eigen kamertje of bij ouders op de kamer?),

bestaan, ook nadat de kinderen zijn

en kinderopvang (wordt er gekozen voor

geadopteerd en leven in een adoptiegezin.

een kinderdagverblijf, opvang door opa’s

Wat we echter minder goed weten is hoe

en oma’s, of misschien wel voor beiden?).

de vroege omgeving samenhangt met de
ontwikkeling en gezondheid van baby’s

De resultaten

in normale gezinnen.

In mijn proefschrift laat ik onder meer
zien dat stress ervaren door de moeder

Het onderzoeksdesign

tijdens de zwangerschap is gerelateerd aan

Mijn promotieonderzoek concentreerde

de gezondheid van baby’s. Prenatale angst

zich op deze vraag en maakte deel uit van

en stress voorspelden meer ziekten van

het BIBO-onderzoek. De nadruk lag hierbij

de luchtwegen (zoals verkoudheden),

op de manier waarop baby’s leren omgaan

meer algemene ziekten (zoals koorts),

met emoties en stress. Hierbij werd zowel

en meer ziekten van de huid (zoals eczeem

naar het gedrag van de baby’s gekeken,

of uitslag). Daarnaast kregen de baby’s

als naar de fysiologie, door het meten van

vaker antibiotica voorgeschreven. Dit is

het hormoon cortisol dat vrijkomt na

de eerste studie die prenatale angst en

DE ONTWIKKELING
EN GEZONDHEID
VAN BABY’S

stressvolle situaties. Daarnaast is ook de

stress relateert aan meer ziekten en

gezondheid van de baby’s onderzocht.

antibiotica gebruik tijdens het eerste

Ik heb me hierbij gericht op basale factoren

levensjaar. Daarnaast blijkt ook de

van de vroege omgeving. Factoren waar

omgeving na de geboorte van belang

(bijna) elke baby, dagelijks mee te maken

voor de gezondheid van baby’s.

krijgt en beslissingen van ouders over hoe

Zo blijkt het gaan naar een kinder-

de zorg zal worden geregeld. Denk hierbij

dagverblijf gerelateerd aan meer ziekten

WAT IS DE ROL VAN DE VROEGE OMGEVING?

aan de prenatale omgeving (de omgeving

van de luchtwegen, ziekten van de
spijsvertering en algemene ziekten, wat
overeen komt met voorgaand onderzoek.
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De vroege omgeving blijkt verder ook een
rol te spelen in de cortisol reacties van
baby’s. Baby’s die bij de ouders op de kamer
slapen hebben een lagere cortisol reactie
na stressvolle situaties, in vergelijking
met baby’s die op een eigen kamer slapen.
Daarnaast zagen we dat baby’s die meer
weken borstvoeding hadden gehad zich
sneller herstelden na een stressvolle
situatie. Zij waren eerder terug op hun
basale cortisol niveau.

“Stress tijdens de zwangerschap is gerelateerd aan
de gezondheid van baby’s.”
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De vroege omgeving is belangrijk
Samengevat kan worden gezegd dat de
vroege omgeving inderdaad belangrijk
is voor de ontwikkeling en gezondheid
van baby’s. Dit onderzoek levert aanknopingspunten op voor het ontwikkelen
van adviezen en interventies voor
aanstaande ouders en/of ouders met een
jong kind, maar meer onderzoek is zeker
vereist. Onder andere is het belangrijk
om te kijken of de vroege omgeving ook
een rol speelt voor de kinderen op latere
leeftijd. Dit is één van de projecten

Roseriet studeerde psychologie
aan de Universiteit van Tilburg,
specialisatie ontwikkelingspsychologie, en behaalde in 2006
haar master (cum laude).
Vervolgens is zij gepromoveerd
aan de Radboud Universiteit
Nijmegen op het BIBO-onderzoek
(cum laude). Op dit moment is
zij werkzaam als docent en
onderzoeker bij de afdeling
ontwikkelingspsychologie,
Radboud Universiteit Nijmegen.
r.beijers@psych.ru.nl

waar het BIBO-team op dit moment
mee bezig is.
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Door de jaren heen is er door
verschillende onderzoekers een heleboel
informatie verzameld over stress bij
volwassenen. Zo weten we bijvoorbeeld
dat volwassenen onder stress vaak
moeite hebben met het herinneren

‘juryleden’ in witte labjassen. Nadat de

van informatie als die informatie niets

kinderen deze presentatie hadden gegeven

te maken heeft met waar ze op dat

deden ze hetzelfde soort geheugentaken

moment gestrest van worden.

als tijdens het eerste deel, maar nu in
het bijzijn van de jury. Zo konden we

Over stress bij kinderen in de bovenbouw

onderzoeken of stress de prestatie op

van de basisschool is een stuk minder

de geheugentaken beïnvloedt.

bekend dan over stress bij volwassenen.
Daarom zijn we in 2008 een onderzoek

Wat we te weten zijn gekomen

gestart waarin we onder andere bekeken

We vonden dat het tijdens stress voor

welke gevolgen stress heeft voor de

kinderen lastiger was om een opgezegde

geheugenprestaties van kinderen: het

cijferreeks achterstevoren te herhalen.

KOE-onderzoek.

Dit geeft aan dat kinderen zonder stress
beter zijn in het bewerken van nieuwe

STRESS EN GEHEUGEN
DE RELATIE TUSSEN LICHAMELIJKE STRESSREACTIES
EN GEHEUGENPRESTATIES

Wat hebben we onderzocht

informatie dan wanneer ze gestrest zijn.

Het onderzoek bestond uit twee delen.

We denken dat dit komt doordat kinderen

Voor het eerste deel reden we met de on-

onder stress tegelijkertijd bezig zijn met

derzoeksbus naar het huis van de kinderen.

het omgaan met de stress en de emoties

In de bus vulden de kinderen vragenlijsten

die ze daarbij ervaren. Dit zorgt ervoor

in en deden ze een aantal geheugentaken.

dat er minder capaciteit overblijft om

Voor het tweede deel kwamen de kinderen

de geheugentaak uit te voeren.

naar het lab van de Radboud Universiteit
Nijmegen. Het grote verschil met het
eerste deel was dat de kinderen deze
keer te maken kregen met een stressvolle
situatie: er werd hen gevraagd om een
presentatie te houden voor twee
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“Kinderen zijn zonder stress beter in
het bewerken van nieuwe informatie
dan wanneer ze gestrest zijn.”
Hoewel het bewerken van nieuwe
informatie voor de kinderen lastiger was
tijdens stress, waren ze beide keren even
goed in het herinneren van informatie
die ze aan het begin van dat deel hadden
aangeleerd. Dat wil zeggen: voor de groep
als geheel was er geen verschil in het
aantal herinnerde woorden tijdens het

Steekwoorden
Stress
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Prestaties
Cortisol

eerste en het tweede deel van het
onderzoek. Het lijkt er dan ook op dat
een situatie die mild stressvol is geen

DANIËLLE
DE VELD

negatieve gevolgen heeft voor bijvoorbeeld
het klasgemiddelde op een kennistoets.
Dat betekent helaas niet dat ALLE
kinderen tijdens stress even goed blijven
presteren op geheugentaken. Het is
belangrijk om in de toekomst uit te
zoeken voor welke kinderen blootstelling aan stress negatieve gevolgen
heeft voor hun prestaties en wat we
daartegen kunnen doen.

Daniëlle studeerde in 2008 af
voor de Onderzoeksmaster
Psychologie van de Universiteit
Leiden. Van 2008 tot 2013 werkte
ze als junior onderzoeker aan het
KOE-onderzoek, waarop zij in
februari 2014 promoveerde. Op
dit moment is zij werkzaam als
docent bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Radboud
Universiteit Nijmegen.
d.develd@psych.ru.nl
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Uit eerder onderzoek blijkt dat situaties
die de elementen sociale evaluatie,
onvoorspelbaarheid en oncontrolleerbaarheid bevatten door velen als
spannend/stressvol worden ervaren.
Een voorbeeld van zo’n situatie is het

Dit soort onderzoek was nog niet gedaan

geven van een presentatie voor een

bij kleuters, terwijl ook zij al beoordeeld

groep mensen. De sociale evaluatie,

worden op hun prestaties, bijvoorbeeld op

en daarbij de kans dat anderen jou

schooltaakjes of tijdens sportwedstrijden.

negatief kunnen beoordelen, kan voor

Wij wilden de lichamelijke reacties van

een stress reactie zorgen.

kleuters op zulke spannende situaties
onderzoeken. Er zijn namelijk aanwijzingen

BEOORDELING
OP PRES(EN)TATIES:
SPANNEND VOOR KINDEREN?
CORTISOL REACTIES VAN KLEUTERS
EN ADOLESCENTEN OP SOCIALE EVALUATIE
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Wij hebben onderzocht of jonge kinderen

dat deze fysieke reacties invloed kunnen

(kleuters) al gevoelig zijn voor deze vorm

hebben op de sociaal-emotionele ontwik-

van beoordeling. Daarnaast hebben

keling, het geheugen en de leerprestaties

we onderzocht of ook indirecte

van het kind. Ook wilden we kijken of

sociale evaluatie (via een computer) voor

de reacties verschillen voor kleuters met

adolescenten als spannend wordt ervaren.

verschillende karaktereigenschappen.

KIKKER onderzoek: de reactie van

Uit het Kikker-onderzoek bleek dat zowel

kleuters op sociale evaluatie

jongens als meisjes het spannend leken te

Het doel van het Kikker-onderzoek was

vinden om beoordeeld te worden. Dit was

om nieuwe informatie te verzamelen

te zien aan een verhoging in het hormoon

over de manier waarop jonge kinderen

cortisol. Dit is een hormoon dat aange-

(5- tot 6-jarigen) omgaan met spannende

maakt wordt om goed te kunnen reageren

situaties. Uit eerder onderzoek is gebleken

op spannende situaties. Om een beeld

dat zowel volwassenen als kinderen het

te krijgen van de karaktereigenschappen

spannend vinden om beoordeeld te

van de deelnemenende kinderen hebben

worden. Ook is gebleken dat verschillende

we ouders gevraagd een vragenlijst in

karaktereigenschappen mede bepalen

te vullen. Hierbij hebben we zowel

hoe met spannende situaties wordt

gekeken naar de sterke kanten van gedrag

omgegaan. Wanneer een kind bijvoorbeeld

(prosociaal gedrag) als moeilijkheden

teruggetrokken en verlegen is, kan
een spreekbeurt extra spannend zijn.
Ook kan faalangst invloed hebben op
de reacties op beoordelingen.
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in het gedrag (hyperactiviteit,
teruggetrokken gedrag, problemen met
leeftijdsgenoten, gedragsproblemen).
Er was geen relatie gevonden tussen
verschillende gedragseigenschappenen
de verhoging in cortisol. Dit kan te
maken hebben met de relatief kleine
onderzoeksgroep (42 kinderen). Bovendien
scoorden de kinderen relatief laag op de
probleemgedragingen. Wij concludeerden
dan ook dat verder onderzoek nodig is
om meer te weten te komen over de
relatie tussen gedragseigenschappen en
de gevoeligheid om beoordeeld te worden.

“Fysieke reacties

om beoordeeld te worden via de computer-

Het is belangrijk om dit verder te

kunnen invloed hebben

taak. Opvallend was dat ondanks dat de

op de sociaal-emotionele

vonden, alleen de jongens een cortisol-

leeftijd ondersteund kunnen worden.

ontwikkeling, het geheugen

verklaring voor het niet vinden van een

Momenteel wordt dit dan ook onderzocht

en de leerprestaties van

cortisolverhoging bij meisjes kunnen de

het kind.”

zijn. Dit onderzoek laat zien dat jongeren

onderzoeken zodat in de toekomst
kinderen die extra gevoelig zijn voor
spannende situaties al op vroege

in een grotere onderzoeksgroep: in het
BIBO onderzoek. Ongeveer 150 kinderen
van het BIBO onderzoek hebben
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jongens en meisjes het even spannend
verhoging lieten zien. Een mogelijke

hormonale veranderingen in de puberteit
het spannend vinden om beoordeeld

meegedaan aan de meetronde op 6 jaar

In deze computertaak werden de

te worden via een computertaak, een

(2012-2013). Deze kinderen, wonende

adolescenten gevraagd om zowel persoon-

indirecte vorm van sociale beoordeling.

in heel Nederland, zijn bezocht op 135

lijke als kennisvragen te beantwoorden.

verschillende scholen.

Deze werden vervolgens door een online
jury beoordeeld. Na deze computertaak

SoBe onderzoek: de reactie van adoles-

hebben we gevraagd of ze het als

centen op indirecte sociale evaluatie

spannend ervaarden om beoordeeld

Het doel van het SoBe onderzoek was

te worden en hebben we ook gekeken

om te onderzoeken hoe 10- tot 15-jarigen

naar het hormoon cortisol.

reageren op sociale beoordelingen via

Uit het onderzoek bleek dat zowel

een voorgeprogrammeerde computertaak.

jongens als meisjes het spannend vonden

Steekwoorden
Sociale evaluatie
Stress
Cortisol
Prestaties
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Stress en
Ontwikkeling

Vaak wordt gedacht dat mensen die
opgroeien in een stressvolle omgeving,
zoals gevaarlijke wijken, mentaal
verminderd functioneren; bijv. op basis

Daarna zien de deelnemers nog een foto’s

van lagere scores op intelligentie tests.

van twee personen: persoon B en persoon

Er zijn echter aanwijzingen dat hun

C. Hierbij staat vermeld dat persoon B

denkvermogens beter zijn toegerust

dominant is over persoon C. Vervolgens

om de specifieke situaties uit hun leef-

mag de deelnemer de vraag beantwoorden:

omgeving het hoofd te kunnen bieden;

Wie is dominanter, persoon A of persoon

bijv. het analyseren van dreiging en

C? In dit voorbeeld is het goede antwoord

deceptie. Mijn onderzoek is gericht

dat persoon A dominant is over persoon

op deze versterkte vermogens.

C. Ik verwacht dat mensen die opgroeien
in een omgeving waarin conflicten over

Ik verwacht dat de mentale vermogens

sociale dominantie regelmatig leiden

van mensen die opgroeien in een

tot vechtpartijen deze vraag (en meer com-

stressvolle omgeving beter tot hun recht

plexe versies ervan, met bijv. vijf personen)

komen in intelligentie-taken die aansluiten

goed kunnen oplossen. Echter, ik verwacht

bij hun dagelijkse ervaring (bijv. redeneren

dat deze mensen moeite zullen hebben

over sociale relaties), dan in taken die

met het oplossen van een versie waarin

hier niet bij aansluiten (bijv. redeneren

“dominant over” vervangen wordt door

over abstracte relaties). Vanuit dit

een niet-sociale relatie, zoals “ouder dan”,

perspectief is nog weinig onderzoek

die minder belangrijk is in hun omgeving.

gedaan. Hieronder beschrijf ik twee

INTELLIGENTIE
OP STRAAT
WAARDEVOLLE VERMOGENS
IN EEN STRESSVOLLE OMGEVING

voorbeelden van taken die ik gebruik

In een andere taak meet ik in hoeverre

in mijn onderzoek.

mensen goed kunnen voorspellen of
een conflict tussen twee personen zal

Voorbeelden van taken

ontaarden in een handgemeen of niet.

Een van mijn taken meet het vermogen

In deze taak zien deelnemers korte video’s

om te redeneren over sociale dominantie;

(gemiddeld 15 sec. per video) met daarin

d.w.z. wie waar staat in de sociale

twee ruziënde personen. Vervolgens mag

hiërarchie. In deze taak zien mensen

de deelnemer voorspellen of het conflict

foto’s van twee personen: persoon A

zal ontaarden in een gevecht (ja/nee),

en persoon B. Hierbij staat vermeld dat

en zo ja, welke van de twee personen zal

persoon A dominant is over persoon B

beginnen met vechten.

(zie de foto op de volgende pagina).
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Stress en
Ontwikkeling

Ik verwacht dat mensen die opgroeien in een omgeving waarin
vaak gevochten wordt en waar geweld de norm is, goed kunnen
voorspellen of het conflict zal ontaarden in een handgemeen,

“Wie staat waar in

en wie zal beginnen met vechten, mogelijk zelfs beter dan mensen

de sociale hiërarchie?”

die opgroeien in een omgeving waarin zelden gevochten wordt.
Het nut van dit onderzoek
Kennis over superieure aanpassing aan een stressvolle omgeving
biedt vele aanknopingspunten voor onderwijs, interventies,
en passende beroepskeuze. Zo kunnen versterkte psychologische
eigenschappen, die zijn terug te voeren op het opgroeien in
een stressvolle omgeving, gebruikt worden in het onderwijs,
door het creëren van een leeromgeving die aansluit bij de
versterkte kwaliteiten van mensen met een dergelijke
achtergrond. Bijvoorbeeld, het is mogelijk om mensen eerst
te vragen een complexe redeneertaak op te lossen die over

Steekwoorden
Stress
Redeneren
Dominantie

een onderwerp gaat waarmee zij bekend zijn (zoals sociale
dominantie), om vervolgens — als de eerste taak
gelukt is — dezelfde redeneertaak nogmaals aan te bieden over

WILLEM
FRANKENHUIS

een onderwerp of situatie waarmee zij minder bekend zijn
(bijv. abstracte relaties). Versterkte psychologische eigenschappen
kunnen ook gebruikt worden bij een passende beroepskeuze:
Het is mogelijk om mensen te helpen met het vinden van banen
die aansluiten bij hun specifieke vermogens. Bijvoorbeeld, een
persoon die goed kan voorspellen of een conflict zal leiden tot
een handgemeen, zou succesvol kunnen zijn in het toezicht
houden op beveiligingscamera’s in binnensteden en bij
evenementen, zoals voetbalwedstrijden en popconcerten.
Hoe u kan helpen
Mocht u belangstelling hebben om mij te helpen met het
verkrijgen van toegang tot jongvolwassenen met een stressvolle

Willem behaalde zijn master
Psychologie (2006) en master
Filosofie (2006) aan de
Universiteit van Amsterdam.
Daarna promoveerde hij in de
Biologische Antropologie (2012)
aan University of California in
Los Angeles. Vervolgens was hij
onderzoeker aan de Central
European University in Boedapest.
Momenteel is hij onderzoeker
en docent aan de Radboud
Universiteit.
w.frankenhuis@psych.ru.nl

achtergrond, dan zou ik het bijzonder waarderen als u contact
met mij opneemt. Natuurlijk hoor ik het ook graag als u meer informatie zou willen over het onderzoek of specifieke vragen heeft.
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