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Nederlandse Samenvatting 

 

In het promotieonderzoek stond de ontwikkeling van agressief gedrag bij 

kinderen in het speciaal onderwijs centraal. Het doel van het onderzoek was 

tweeledig. Enerzijds wilden we de effectiviteit bepalen van de Nederlandse sociale 

vaardigheidstraining TRAffic 8-12 bij 74 kinderen met agressieproblematiek in het 

cluster 4 onderwijs40. De TRAffic 8-12 training is gericht op het verminderen van 

agressie bij kinderen in de basisschoolleeftijd. De training is met name ontwikkeld 

voor kinderen met ADHD (aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit) en PDD-

nos (pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anderszins omschreven) problematiek. 

Naast de algemene effecten van het programma is het modererende effect van twee 

factoren onderzocht. Er is gekeken of de motivatie van kinderen om hun gedrag te 

verbeteren en de samenstelling van de trainingsgroepen invloed heeft op de effecten 

van de training. Dit effectonderzoek is beschreven in deel I van het proefschrift. 

Echter, een eenzijdige focus op de effecten van de training (bepaald aan de hand van 

vragenlijsten; het ‘topje van de ijsberg’) draagt weinig tot niets bij aan inzicht in hoe 

en waarom het (agressieve) gedrag van de kinderen wel of niet veranderde, oftewel, 

in wat de training wel of niet effectief maakte. Daarom was een tweede doel van het 

promotieonderzoek om ‘verder’ te kijken dan de trainingseffecten. In deel II van het 

proefschrift zijn drie studies beschreven die de het wel of niet effectief zijn van de 

training  mede kunnen verklaren: 1) een studie naar de implementatie van de 

TRAffic 8-12 training en de continuering van de TRAffic 8-12 trainingstechnieken, 

2) een studie naar de motieven van de kinderen die ten grondslag liggen aan hun 

agressieve gedrag en 3) een studie naar de invloed van de klassencontext op het 

agressieve gedrag van de kinderen. In deze samenvatting zullen we de resultaten van 

de verschillende studies uit deel I en II van het proefschrift beschrijven. 

 

Deel I Het topje van de ijsberg: De effecten van de TRAffic 8-12 training 

 Het TRAffic 8-12 onderzoek, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dit 

proefschrift, komt tegemoet aan de behoefte aan meer onderzoek naar de effecten 

van Nederlandse interventieprogramma’s in het algemeen (Junger-Tas, 2002; Van 

Overveld & Louwe, 2005). Het Nederlandse interventieonderzoek loopt achter in 

vergelijking met internationaal onderzoek, met name als het gaat om lange termijn 

                                                   
40 Cluster 4 onderwijs is speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen en psychiatrische 
problematiek. 



Nederlandse Samenvatting    180 

 

effectonderzoek.  Daarom is in het TRAffic 8-12 onderzoek niet alleen gekeken naar 

de effecten (verandering in agressief gedrag) direct na afloop van de training, maar 

ook een half jaar en twee jaar daarna. 

 Theoretisch gezien is de TRAffic 8-12 training een goed ontwikkelde 

training. Vanuit klassiek oogpunt zouden we positieve effecten van de training 

kunnen verwachten. Echter, wij waren sceptisch over een blijvend positief effect van 

de TRAffic 8-12 training. Geïnspireerd door het dynamisch systeem denken (zie 

bijvoorbeeld Lichtwarck-Aschoff & van Geert, 2004; Steenbeek & van Geert, 2007; 

Van Geert, 2003) hebben wij een alternatieve benadering van de effectiviteit en 

implementatie van een interventieprogramma zoals TRAffic 8-12 geadopteerd. 

Vanuit het dynamisch systeem perspectief wordt de invloed van een interventie op 

het agressieve gedrag van kinderen gezien als een proces dat bepaald wordt door alle 

elementen in het systeem (bijvoorbeeld, in het geval van de TRAffic 8-12 training, 

door het kind zelf dat aan de training meedoet, door de kinderen in de 

trainingsgroep, door de kinderen in de klas van het kind, door de trainer, door de 

leerkracht). Al deze elementen beïnvloeden elkaar wederzijds en bepalen zo het 

proces van gedragsverandering. In tegenstelling tot een klassieke statische benadering 

van gedrag(sverandering) doet de dynamische systeem benadering recht aan de 

complexiteit van de ontwikkeling van gedrag van kinderen. Deze ontwikkeling vindt 

plaats in interactie met alle elementen in het systeem. Vanuit dit kader vroegen wij 

ons af of de invloed van een tijdelijk (in dit geval 14 bijeenkomsten) 

interventieprogramma zoals de TRAffic 8-12 training op zou kunnen wegen tegen de 

relatief permanente, en mogelijk negatieve, invloed van de andere, voornamelijk 

gedragsgestoorde, kinderen in de cluster 4 klassen. Onze hypothese was dat de 

TRAffic 8-12 training slechts kleine effecten zou opleveren op de korte termijn, en 

dat deze effecten op de lange termijn zouden verdwijnen. 

 Aan het onderzoek namen 74 kinderen deel. Er is een quasi-experimenteel 

design gebruikt, waarbij eerst de ene helft van de kinderen werd getraind en daarna 

de tweede helft. De leerkrachten en de ouders beoordeelden het gedrag van de 

kinderen aan de hand van de Agressievragenlijst (fysieke agressie, verbale agressie, 

indirecte agressie en negativisme) en de Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij 

kinderen (gedragsproblemen gerelateerd aan aandachtstekort, hyperactiviteit, ODD 

(oppositioneel opstandige gedragsstoornis) en CD (antisociale gedragsstoornis). De 

beoordelingen vonden plaats voorafgaand aan de training, na training van de eerste 

groep kinderen, na training van de tweede groep kinderen, een half jaar later en twee 
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jaar later. In het algemeen bleek dat deelname aan de TRAffic 8-12 training niet 

resulteerde in een vermindering van het agressieve gedrag en de gedragsproblemen 

bij de kinderen, niet direct na de training en ook niet op de lange termijn. We hebben 

getrainde kinderen vergeleken met (nog) niet getrainde kinderen, en we hebben het 

gedrag van de kinderen na deelname aan de training vergeleken met het gedrag 

voorafgaand aan de training. In enkele gevallen vonden we een significante 

vermindering van het probleemgedrag van de kinderen na de training ten opzichte 

van daarvoor. Echter, de klinische relevantie van deze verschillen was erg klein. Er is 

ook gekeken naar de invloed van IQ en het hebben van een psychiatrische diagnose 

op het effect van de training. De gedragsbeoordelingen van zowel de leerkrachten als 

de ouders lieten geen relatie zien tussen deze factoren en de effecten van de training; 

de hoogte van het IQ vertoonde geen relatie met de mate van gedragsverandering en 

de kinderen zonder psychiatrische diagnose vertoonden niet meer gedragsverbetering 

dan de kinderen met psychiatrische diagnose. Tenslotte is onderzocht of de kinderen 

die later in het schooljaar vanuit het cluster 4 onderwijs in het regulier onderwijs 

werden geplaatst degenen waren die meer profiteerden van de training dan de groep 

kinderen die in het cluster 4 onderwijs bleef. De effectgrootte van het verschil tussen 

deze beide groepen kinderen was weliswaar het grootst van de hele studie, maar nog 

steeds klein te noemen. Zeker als we rekening houden met de mogelijke 

aanwezigheid van een positieve ‘observer bias’ (de leerkrachten en ouders wisten dat 

de beoordelingen plaats vonden voor en na de training), dan is er onvoldoende 

bewijs voor de conclusie dat de twee groepen kinderen klinisch van elkaar 

verschilden in de mate waarin zij profiteerden van de training, 

 Een belangrijk doel van het TRAffic 8-12 onderzoek was het verkrijgen van 

inzicht in het mogelijk modererende effect van de motivatie van de kinderen en van 

de samenstelling van de trainingsgroepen op de effecten van de training. De studie 

naar moderator variabelen past goed in de huidige lijn van effectonderzoek, waarbij 

de focus niet zozeer meer ligt op het zoeken naar algemene effecten van interventies, 

maar op het verkrijgen van inzicht in welke interventies het beste werken voor wie 

en onder welke condities (Kazdin, 2000). 

  De invloed van motivatie van kinderen om iets aan hun gedrag te 

veranderen op de effecten van een interventie komt nauwelijks aan bod in de 

literatuur (Bijstra & Nienhuis, 2003). Toch wordt motivatie wel beschouwd als een 

belangrijke algemeen werkzame factor (Van Yperen, van der Steege, Addink & 

Boendermaker, 2010) of moderator (La Greca, Silverman & Lochman, 2009) met 
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betrekking tot de effecten van een interventie. Onze hypothese was dat de kinderen 

die gemotiveerd waren meer zouden profiteren van de TRAffic 8-12 training dan de 

kinderen die niet gemotiveerd waren. Kinderen werden toegewezen aan de 

gemotiveerde groep als hun antwoorden op enkele interviewvragen aangaven dat zij 

meer sociale vaardigheden wilden leren (anders werden de kinderen toegewezen aan 

de ongemotiveerde groep). Ondanks dat de verschillen in gedragsverandering tussen 

beide groepen in de verwachte richting waren (gemotiveerde kinderen vertoonden 

meer vermindering van probleemgedrag dan ongemotiveerde kinderen), lieten de 

beoordelingen van de leerkrachten en ouders geen significante verschillen zien. 

 In tegenstelling tot de factor motivatie wordt de invloed van 

groepssamenstelling op de effecten van interventies wel veelvuldig besproken. 

Verschillende studies (zie bijvoorbeeld Ang & Hughes, 2001; Arnold & Hughes, 

1999;  Dishion, McCord & Poulin, 1999) hebben uitgewezen dat het groeperen van 

agressieve kinderen in interventiegroepen nadelige effecten kan hebben in de zin dat 

het probleemgedrag verergert. Andere studies (zie bijvoorbeeld Ang & Hughes, 

2001; Mager, Milich, Harris & Howard, 2005) laten minder eenduidigheid zien in de 

effecten van groepssamenstelling. In onze studie is nagegaan of de eerder genoemde 

nadelige effecten ook op zouden treden in groepen kinderen in de 

basisschoolleeftijd, aangezien de meeste studies over dit onderwerp bij adolescenten 

zijn uitgevoerd. Daartoe is de helft van de kinderen in groepen van zes getraind en 

de andere helft van de kinderen individueel. De hypothese was dat individueel 

getrainde kinderen meer zouden profiteren van de TRAffic 8-12 training dan 

groepsgetrainde kinderen, omdat de individueel getrainde kinderen niet negatief 

beïnvloed zouden worden door het agressieve gedrag van groepsleden. De resultaten 

waren in de verwachte richting (individueel getrainde kinderen vertoonden meer 

vermindering in probleemgedrag dan groepsgetrainde kinderen), maar de 

beoordelingen van de leerkrachten en ouders lieten zien dat deze verschillen niet 

significant waren. 

 In hoofdstuk 3 worden verschillende verklaringen besproken voor het 

uitblijven van korte en lange termijn effecten van de TRAffic 8-12 training, en voor 

het feit dat we geen invloed hebben gevonden van de factoren motivatie en 

groepssamenstelling op de effecten van TRAffic 8-12. Er lijkt niet direct een reden te 

zijn om aan te nemen dat de TRAffic 8-12 training een slecht ontwikkelde training is. 

De theorieën over agressie waar de elementen van de training op gebaseerd zijn, 

hebben een stevige wetenschappelijke basis. Maar hoe is dan de afwezigheid van 
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(lange termijn) effecten te verklaren? De studies die beschreven zijn in deel II van dit 

proefschrift kunnen beschouwd worden als een zoektocht naar antwoorden op deze 

vraag. 

 

Deel II Onder het topje van de ijsberg: Studies naar programma 

implementatie en continuering, motieven van kinderen en de invloed van 

klassencontext 

 In deel II van het proefschrift zijn we ‘verder’ gaan kijken dan de 

trainingseffecten, onder het topje van de ijsberg. De volgende drie onderwerpen zijn 

aan bod gekomen: 1) de implementatie van de TRAffic 8-12 training en de 

continuering van de TRAffic 8-12 trainingstechnieken, 2) de motieven van de 

kinderen die ten grondslag liggen aan hun agressieve gedrag en 3) de invloed van de 

klassencontext op het agressieve gedrag van de kinderen. De keuze voor deze drie 

onderwerpen komt voort uit een alternatieve conceptualisatie van interventie en 

gedragsverandering. In hoofdstuk 1 is uitgelegd dat de klassieke benadering, waarbij 

interventie beschouwd wordt volgens een medisch model (de interventie ‘geneest’ 

een statisch probleem zoals agressie), problematisch is. Deze benadering doet geen 

recht aan de complexiteit van het veranderen van problematisch gedrag. 

Gedragsverandering is een proces dat plaatsvindt in een complexe transactie tussen 

persoon (in dit geval het kind) en context (in dit geval de TRAffic 8-12 training en de 

bredere klassen- en schoolcontext) (Lichtwarck-Aschoff & van Geert, 2004). In dit 

proefschrift hebben wij interventie beschouwd volgens het contextuele model 

(Wampold & Bhati, 2004) en gedragsverandering opgevat volgens de dynamische 

systeem benadering (Lichtwarck-Aschoff & van Geert, 2004). 

 In hoofdstuk 4 van dit proefschrift is een kwalitatieve studie beschreven 

naar de implementatie van de TRAffic 8-12 training door de trainers en naar de 

implementatie en continuering van de TRAffic 8-12 trainingstechnieken door de 

leerkrachten van de kinderen buiten de trainingssessies om. Het is belangrijk om 

deze aspecten te onderzoeken omdat verschillende studies hebben aangetoond dat 

de kwaliteit van implementatie samenhangt met interventieresultaten (Domitrovich 

& Greenberg, 2000; Durlak & DuPre, 2008). Tevens blijkt het essentieel te zijn voor 

het bereiken van lange termijn effecten om de trainingstechnieken te continueren na 

afloop van de training. Onze studie heeft zich met name ook gericht op processen in 

de schoolcontext die de implementatie en continuering beïnvloedden. Dit hebben we 

gedaan omdat de kwaliteit van implementatie en de mate van continuering 
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beïnvloedt worden door elementen in de schoolcontext, zoals de leerkracht, de 

kinderen in de klas en beschikbare middelen (Cartwright, 2009; Lichtwarck-Aschoff 

& van Geert, 2004). In dit kader hebben we het fenomeen van de 

‘contextafhankelijkheid van causaliteit’ geïntroduceerd, waarmee bedoeld wordt dat 

de elementen van een interventie alleen effectief kunnen zijn met behulp van 

factoren buiten die interventie. 

De processen van implementatie en continuering zijn in kaart gebracht door 

een dagboek bij te houden met persoonlijke observaties en door de trainers en de 

leerkrachten van de kinderen te interviewen. De studie toonde aan dat de 

implementatie van de TRAffic 8-12 training belemmerd werd doordat de trainers 

moeite hadden met de aanpak van het gedrag van de kinderen die in groepen 

getraind werden en door een verminderde motivatie om de training te geven. 

Verschillende factoren in de schoolcontext speelden hierbij een rol. Het gedrag van 

de kinderen in de groepen bleek bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de aanwezigheid 

of actieve betrokkenheid van de leerkracht van de kinderen (die doorgaans niet de 

trainer was). Hoe meer de leerkracht actief betrokken was, hoe beter het gedrag van 

de kinderen te reguleren was, wat weer zorgde voor een beter verloop van de 

trainingssessies. Verder zorgde de beperkte aanwezigheid van benodigde middelen 

om de training goed uit te kunnen voeren (zoals tijd, vervanging van leerkrachten, 

ruimte) er voor dat de motivatie van de trainers om de training te geven 

verminderde. Wat betreft de continuering van de trainingstechnieken door de 

leerkrachten bleek uit de studie dat zij niet gemotiveerd en vaardig genoeg waren om 

deze technieken toe te passen buiten de trainingssessies, bijvoorbeeld in de klas of op 

het schoolplein. Dit lag niet aan de technieken zelf, maar aan individuele processen 

binnen de leerkracht. Veel leerkrachten bleken te verwachten dat het gedrag van de 

kinderen die deelnamen aan de TRAffic 8-12 training heel snel zou verbeteren ten 

gevolge van de training zelf. In hoofdstuk 4 hebben we uiteengezet hoe leerkrachten 

aankijken tegen hun eigen rol bij de ontwikkeling van gedrag van kinderen op school, 

en hebben we geconcludeerd dat er aan een aantal voorwaarden moet worden 

voldaan om leerkrachten te overtuigen en te motiveren om te investeren in de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Samengevat wijzen de resultaten van 

deze studie op een belangrijke conclusie: in het cluster 4 onderwijs zijn de 

leerkrachten van de kinderen essentieel voor het functioneren van de kinderen. In 

het TRAffic 8-12 onderzoek had veel meer geïnvesteerd moeten worden in het 

betrekken van de leerkrachten bij de keuze voor en de implementatie van de training. 
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Tevens hadden leerkrachten meer ondersteund moeten worden bij het zoeken naar 

manieren om de trainingstechnieken te integreren in hun alledaagse klassenpraktijk 

en hadden leerkrachten feedback moeten krijgen op hun inspanningen bij het 

verbeteren van het gedrag van de kinderen. 

 In hoofdstuk 5 wordt de studie naar het perspectief van de kinderen op hun 

eigen agressieve gedrag beschreven. Het doel was meer inzicht te krijgen in de 

motieven van de kinderen die ten grondslag liggen aan hun agressie. Er werd een 

interviewinstrument gebruikt dat de ‘innerlijke logica’ van de kinderen reconstrueert 

(Singer, Doornenbal & Okma, 2002). De innerlijke logica van kinderen refereert aan 

hoe zij de situatie zien waarin zij handelen, wat zij doen in sociale situaties, wat hun 

doelen, belangen en emoties zijn, hoe zij hun emoties reguleren en hoe zij de emoties 

en belangen van hun opponenten zien. 

 In tegenstelling tot de veel gebruikte dichotomie van proactieve en reactieve 

agressie (Crick & Dodge, 1996; Merk, 2005; Orobio de Castro, 2004) vonden wij in 

de studie een meer gedifferentieerd beeld met vijf profielen van innerlijke logica. De 

kinderen gaven aan agressie te gebruiken om begrip te krijgen voor hun situatie, om 

te ontsnappen aan het conflict, vanwege innerlijke conflicten, om wraak te nemen of 

voor het ‘plezier’ (om te pesten). De resultaten wijzen dus op verschillende motieven 

die ten grondslag liggen aan agressie. Dit impliceert dat er ook verschillende 

benaderingen nodig zijn om deze agressie aan te pakken, en dat een eenduidige 

aanpak zoals de TRAffic 8-12 training onvoldoende aansluit bij de verschillen tussen 

kinderen. Een voorbeeld van een mogelijk zelfs schadelijk effect van TRAffic 8-12 

zien we bij Kevin. Hij gaf aan agressie te gebruiken om wraak te nemen. De ‘denk 

tijd’ van de Stop-Denk-Doe methode uit de training gebruikte hij echter niet om na 

te denken over alternatieven voor een agressieve reactie, maar om zichzelf ‘op te 

pompen’ met boosheid en dan te exploderen. Dit voorbeeld laat zien dat de 

technieken van een interventie soms totaal niet aansluiten bij de motieven van een 

kind. Kinderen zoals Kevin hebben meer individuele begeleiding nodig en kunnen 

niet altijd geholpen worden in groepssessies zoals bij de TRAffic 8-12 training. 

 Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de studie naar de invloed van de 

klassencontext op het agressieve gedrag van kinderen beschreven. Doel van de studie 

was om de invloed van de trainingscontext (groep versus individueel trainen) te 

confronteren met de invloed van de klassencontext, en deze studie bevat daarom een 

gedeeltelijke herhaling van het TRAffic 8-12 onderzoek. Naast de hypothese dat 

individueel getrainde kinderen meer zouden profiteren van de training dan 
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groepsgetrainde kinderen41, was onze hypothese dat kinderen die van het cluster 4 

onderwijs naar het regulier onderwijs overgeplaatst werden een vermindering in hun 

agressieve gedrag zouden laten zien. Onze veronderstelling was namelijk dat in het 

regulier onderwijs minder negatieve effecten van agressief gedrag van leeftijdgenoten 

zijn op het gedrag van individuele kinderen dan in het cluster 4 onderwijs. Verder 

was onze hypothese dat de invloed van de trainingscontext minder groot zou zijn 

dan de invloed van de klassencontext, wat zich zou moeten vertalen in de 

afwezigheid van lange termijn effecten van de training. Deze hypothese was 

gebaseerd op het gegeven dat kinderen veel meer tijd spenderen in hun klas dan in 

een tijdelijke  interventiegroep, en dat de klassencontext ook een meer bekend en 

structureel aanwezig element is voor een kind dan een interventiecontext. 

 Zoals we al geconcludeerd hadden in hoofdstuk 3, bleek dat er geen 

verschillen waren tussen individueel getrainde en groepsgetrainde kinderen in de 

mate waarin zij profiteerden van de training. We vonden echter wel een verandering 

in de ontwikkeling van de kinderen richting minder agressief gedrag toen zij eenmaal 

in het regulier onderwijs zaten. Gecombineerd met het feit dat de training niet 

zorgde voor een vermindering van het agressieve gedrag op de lange termijn 

concludeerden wij dat de klassencontext een grotere invloed had op het gedrag van 

de kinderen dan de interventiecontext. Op basis van deze resultaten suggereren wij 

dat, om gedrag van kinderen te veranderen, er niet alleen gefocust moet worden op 

het kind, zoals bij de TRAffic 8-12 training, maar ook op de context van het kind. 

 

 Samengevat komen de resultaten zoals beschreven in dit proefschrift op het 

volgende neer. Op basis van beoordelingen van leerkrachten en ouders bleek dat de 

TRAffic 8-12 training niet effectief was in het verminderen van agressief gedrag en 

gedragsproblemen bij kinderen in het cluster 4 basisonderwijs. De studies in deel II 

van het proefschrift hebben inzicht gegeven in mogelijke redenen voor de 

afwezigheid van effectiviteit. De context waarin de training geïmplementeerd en 

gecontinueerd wordt en die de kinderen dagelijks omringt, lijkt in belangrijke mate 

van invloed te zijn op de effectiviteit van de training. Zowel leerkrachten als 

klasgenoten van kinderen die aan een training meedoen, moeten betrokken worden 

bij of onderdeel zijn van de training. In het geval van de TRAffic 8-12 training was 

hier geen sprake van. Tevens dient een training aan te sluiten bij  verschillende 

                                                   
41 Zie eerder in deze samenvatting de uitleg bij deze hypothese. 
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motieven van kinderen die ten grondslag liggen aan hun agressieve gedrag. Met de 

TRAffic 8-12 training zoals deze nu ontworpen is, is dit niet mogelijk.  

 Dit proefschrift heeft bijgedragen aan inzicht in wat nodig is voor de 

ontwikkeling van succesvolle interventies en voor succesvolle implementatie en 

continuering van interventies. Tevens laat onze onderzoeksaanpak, die meer 

kwalitatief en systeem georiënteerd is, zien dat er meer uitgebreide designs nodig zijn 

in effectonderzoek dan alleen de Randomized Controlled Trial. In het proefschrift 

wordt tenslotte een beschrijving gegeven van een nieuw type interventieprogramma. 

Dit programma is ontwikkeld in een vervolgproject en zodanig geen onderdeel van 

dit promotieonderzoek. Het programma is ontwikkeld op basis van de bevindingen 

in de studies van dit promotieonderzoek. In het programma heeft de leerkracht een 

centrale rol als ‘change agent’ bij de aanpak van probleemgedrag van kinderen.



 


