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Deze uit China afkomstige afbeelding is vermoedelijk een van de oudst bekende
symbolen voor opvoeding en ontwikkeling.1 Op het eerste gezicht is dat tamelijk
verrassend omdat de volwassene, in de afbeelding voorgesteld als een wijze,
luistert en het kind spreekt. Een verhouding die tegengesteld is aan hetgeen dat in
tal van culturen als kenmerkend voor opvoeding werd of wordt gezien, namelijk dat
volwassenen spreken en kinderen luisteren.

De kunstenaar heeft met deze ongebruikelijke voorstelling willen uitdrukken wat
wezenlijk is voor opvoeding, namelijk: dat volwassenen aan kinderen situaties
aanbieden waarin deze zich relatief veilig, angstvrij, kunnen uiten, ontwikkelen.
Maar dit is slechts een deel van hetgeen de kunstenaar beoogt over te brengen.
Rechts is een kikker afgebeeld, een universeel symbool voor het menselijk drift- of
impulsleven (denk aan uitdrukkingen als ‘driftkikker’ en ‘een kruiwagen vol kikkers
voortduwen’). De kikker zit aan een touwtje, dat het kind achter de rug met een
hand vasthoudt. De betekenis daarvan is de volgende: wanneer volwassenen voor
kinderen situaties scheppen waarin zij zich relatief angstvrij kunnen uiten en
ontwikkelen, worden ze daarmee tegelijkertijd geholpen hun driften of impulsen te
leren hanteren, beheersen. Weliswaar nooit volledig - het touwtje staat een zekere
speelruimte toe - maar in voldoende mate. De ontwikkeling van het vermogen tot
zelfbeheersing of zelfdiscipline, centrale doelstelling van opvoeding en basis van
beschaving, is daarmee, aldus de kunstenaar, afhankelijk van de mate waarin de
volwassenen van deze wereld erin slagen aan de kinderen van deze wereld zulke
situaties te bieden.
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(zie Diekstra, R.F.W. (2003). De Grondwet van de Opvoeding. Uithoorn:Karakteruitgevers.
Getracht is de herkomst van deze afbeelding te achterhalen. Wie desalniettemin van mening is rechten
te kunnen doen gelden wordt verzocht zich tot de auteurs van dit rapport te wenden).
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Opvoeding zit in de lift, althans voor wat betreft de aandacht ervoor. Er is in
de afgelopen jaren een veelheid aan tijdschriften over opvoeding en ouderschap
op de markt verschenen, er zijn inmiddels een aantal televisieprogramma’s
waarin opvoeding en opvoedingsproblemen centraal staan, er is een Minister
voor Jeugd en Gezin en er is landelijk een grote reorganisatie gaande in de
professionele kinder- en jeugdzorg in de vorm van de oprichting van Centra voor
Jeugd en Gezin. Ook zijn er tal van initiatieven op lokaal en regionaal niveau om
opvoeding en ouderschap groot op de agenda van publiek en politiek te krijgen
en te houden.
Dat alles kan niet verhullen dat er een soort van schisma lijkt te bestaan met
betrekking tot opvoeding, een tweedeling, althans als we afgaan op de reacties
die op al die opvoedingsactiviteit worden gehoord. Illustratief op dat punt zijn
de reacties op het initiatief van de gemeente Den Haag om tot een Canon van
Opvoeding te komen en het onderzoek dat ten behoeve daarvan onder inwoners
van de stad is uitgevoerd.2 Een aantal deskundigen en tienduizenden ‘gewone’
Nederlanders hebben zich daarover positief uitgelaten. Dat geldt met name voor
degenen die aan het betreffende onderzoek hebben deelgenomen of de
betreffende website www.opvoedingscanon.nl hebben bezocht. Het lijkt er alleszins
op dat daardoor hun interesse in meer kennis en begrip van opvoeding en
ontwikkeling is gewekt.
Maar er zijn ook burgers en professionals die weinig in een dergelijk initiatief
zien. De kern van de verdeeldheid onder publiek en deskundigen lijkt vooral
te liggen in het antwoord op de vraag of opvoeden een kwestie van ‘nature’ of
‘nurture’ is.
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Moet opvoeden geleerd worden of is het een vermogen dat mensen van nature
meekrijgen? Zijn mensen structureel of evolutionair zo geprogrammeerd dat ze
automatisch op een adequate, ontwikkelingsbevorderende manier zorgen voor
en reageren op kinderen, als ze die eenmaal ‘krijgen’ of als die langs andere dan
biologische weg aan hun verantwoordelijkheid worden toevertrouwd? Of moet
goed, ontwikkelingsbevorderend opvoeden, in ieder geval voor een belangrijk
deel, geleerd of misschien zelfs ‘onderwezen’ worden en is het verwerven van
voor opvoeding noodzakelijke kennis, begrip en vaardigheden een belangrijke
opdracht voor ouders en andere opvoeders? En daarmee een belangrijke opdracht
voor de samenleving voor wat betreft ter beschikking stellen van de daarvoor
benodigde en wenselijke ondersteuning en faciliteiten?
In essentie gaat het hier om een kwestie die al eeuwenlang op de agenda van
vooraanstaande filosofen en pedagogen blijkt te prijken, te weten ‘moet’ de
opvoeder opgevoed of onderwezen worden tot opvoeden. De beroemde Duitse
filosoof Kant stelt in zijn verhandeling over opvoeding (1.803)3 dat een mens
alleen door mensen wordt opgevoed en wel door mensen die zelf opgevoed zijn.
Daarbij doet zich, aldus Kant, een belangrijk probleem voor, namelijk dat de
opvoeders zelf gebreken of tekortkomingen vertonen die de kansen van hun
kinderen op zelfontplooiing beïnvloeden. Van wezenlijk belang voor de opvoeder
is daarom dat deze zijn of haar eigen tekortkomingen of onwetendheid kent,
zodat die aangevuld kunnen worden ofwel door eigen inspanningen of door het
onderwezen worden door of samenwerken met anderen in de opvoeding.
Zelfkennis van de opvoeder is daarmee voor de kwaliteit van de opvoeding van
wezenlijk belang. Diezelfde opvatting is ook kenmerkend voor de pedagogiek van
Mahatma Gandhi, wiens opvattingen over opvoeding grote invloed hebben gehad,
en nog altijd hebben, in een groot deel van de Hindoe wereld. Over zichzelf als
ouder en opvoeder schrijft Gandhi onder meer dat zijn kinderen zich niet zo
gezond ontwikkeld zouden hebben als ze deden “had I not studied the subject
and turned my knowledge to account”.4 Het belang van kennis en zelfkennis van
de opvoeder is ook benadrukt door de vooraanstaande ontwikkelingspsycholoog
en onderzoeker Jerome Bruner in zijn werk “The Culture of Education”, waarin
hij opvoeden omschrijft als in belangrijke mate het onderkennen van
onwetendheid en foutieve inzichten bij kinderen en het verhelpen daarvan
door demonstratie, uitleg of discussie.5
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In essentie vinden deze grote denkers elkaar in de opvatting dat de kwestie
niet is of opvoeding ‘nature’ of ‘nurture’ is, aanleg of omgeving, maar ‘nature’
én ‘nurture’, aanleg én omgeving. De mens heeft een natuurlijke geneigdheid tot
bescherming, verzorging en vorming van de volgende generaties. Maar die
natuurlijke, optionele, geneigdheid moet gewekt worden, tot ontwikkeling
gebracht worden, passen bij de omstandigheden waaronder en de omgeving
waarin kinderen opgroeien, zo goed mogelijk aansluiten op hun temperament,
vermogens, beperkingen. Er is, zo betogen ook hedendaagse onderzoekers op
het gebied van ontwikkeling, geen aanleg zonder omgeving. Aanleg wordt in
belangrijke mate ‘gevormd’ door omgeving. En omgekeerd, (opvoedings-)
omgeving wordt in belangrijke mate gevormd door de aanleg van mensen.
Eén van de ‘omgevings’manieren waarop de natuurlijke aanleg van mensen tot
opvoeden gevormd kan worden, verder ontwikkeld kan worden, is door de kennis
en het begrip van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen die hen
worden aangereikt of voor hen toegankelijk worden gemaakt.
Vanuit verschillende wetenschappen is in de afgelopen decennia over de
ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen een grote hoeveelheid
gegevens verzameld die als valide kan worden bestempeld. Valide in die zin dat
ze niet louter uitdrukking zijn van tradities, houdingen of oordelen, maar van
wetenschappelijk onderzoek dat volgens de daarvoor vastgestelde criteria is
uitgevoerd. Voor veel van die gegevens geldt dat ze niet alleen wetenschappelijke
relevantie hebben maar ook praktische. Op de eerste plaats kunnen ze van
betekenis zijn voor het dagelijks handelen van ouders, grootouders, buren en
volwassenen in het algemeen, de burgers van de samenleving, die, al dan niet
tegen wil en dank, met kinderen in contact komen en alleen al daardoor invloed
op hen hebben of kunnen hebben. Op de tweede plaats zijn ze ook van betekenis,
of kunnen ze dat zijn, voor volwassenen die zich uit hoofde van hun functie
bezighouden met de bescherming, verzorging, het onderwijzen of het vormen
van kinderen en jeugdigen. Tot die volwassenen behoren leerkrachten,
begeleiders in de sport, leiders en leidsters in kinderdagverblijven, peuter
speelzalen en buitenschoolse opvang, medewerkers in sociaal-culturele
instellingen, hulpverleners in de kinder- en jeugdzorg, overheidsdienaren zoals
medewerkers van politie en justitie, en werkers in de jeugdgezondheidszorg.
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Daarmee is het uitgangspunt aangegeven van het project Canon van Opvoeding
dat de Gemeente Den Haag in samenwerking met het Lectoraat Jeugd en
Opvoeding van de Haagse Hogeschool in 2008 is gestart. Doelstelling van
de Canon van Opvoeding is het bijeenbrengen van beschikbare kennis over
onderwerpen die als kernthema’s van ontwikkeling en opvoeding kunnen worden
beschouwd, en ze te beschrijven in teksten die wetenschappelijk verantwoord en
algemeen begrijpelijk zijn en praktisch behulpzaam kunnen zijn. Oogmerk van
de Canon is uitdrukkelijk niet om opvoeders, zowel ouders als andere opvoeders,
voor te schrijven wat ze moeten weten of hoe ze moeten handelen. Doelstelling
van de Canon is de mogelijkheid te bieden tot het vergroten van kennis, het
bevorderen van begrip en het ondersteunen van effectief handelen. Voor die
doelstelling bestaat ook een wetenschappelijk argument. Opvoeders met meer
kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding blijken, zo toont onderzoek aan,
ook meer met kinderen om te gaan op manieren die hun ontwikkeling
bevorderen en ontwikkelingsproblemen verminderen of voorkomen.6 Voor het
bepalen van de inhoud en de samenstelling van een Canon van Opvoeding is het
belangrijk een duidelijk beeld te hebben van wat ouders, andere non-professionele
opvoeders en professionals sowieso al weten en begrijpen van opvoeding en
ontwikkeling en waar leemtes in of behoefte aan kennis en begrip bestaan.
Opmerkelijk genoeg is er in de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur weinig
bekend over de kennis en het begrip van ontwikkeling en opvoeding en eventuele
leemtes onder zowel burgers in het algemeen als onder professionals. Als gevolg
daarvan is eveneens weinig duidelijk over hoe eventuele leemtes zo goed mogelijk
kunnen worden opgevuld, door inspanningen van de zijde van maatschappelijke
organisaties, van de overheid, van opleidingen, van professionele
beroepsorganisaties en van werkgevers op betreffende terreinen.
Het is om die reden dat de Gemeente Den Haag, als eerste stappen op weg naar
een Canon van Opvoeding, aan het Lectoraat Jeugd en Opvoeding van De Haagse
Hogeschool de opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een tweetal
onderzoeken.
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Op de eerste plaats een onderzoek onder inwoners van Den Haag, in het
bijzonder ouders, naar hun kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding.
Dat onderzoek is inmiddels uitgevoerd en gerapporteerd onder de titel Naar een
canon van opvoeding. Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en
opvoeding van kinderen en jongeren.7 Het schetst een representatief beeld van wat
met name ouders in het algemeen goed weten en begrijpen van de ontwikkeling
en opvoeding van kinderen en jongeren en waar leemtes in kennis en begrip
aanwezig zijn, die van invloed kunnen zijn op de omgang met en opvoeding van
kinderen.
Op de tweede plaats een onderzoek naar wat professionals, die zich uit hoofde
van hun functie bezig houden met de ontwikkeling van kinderen en jongeren,
al dan niet weten over en begrijpen van ontwikkeling en opvoeding. Informatie
daarover is van groot belang voor de samenleving in haar geheel en voor kinderen
en hun ouders in het bijzonder. Die vertrouwen immers op professionals of gaan
op hen af voor ontwikkelings- of opvoedingskwesties en ondersteuning. Het is
ook van groot belang voor professionals en hun organisaties zelf. Als professionals
meer van ontwikkeling en opvoeding weten en begrijpen, kunnen ze de kinderen
die aan hen worden toevertrouwd en de ouders die zich tot hen richten beter
begrijpen. Daardoor neemt weer de kans toe dat ze meer en effectiever bijdragen
aan ontwikkeling en opvoeding van kinderen. In dit rapport worden de opzet en
resultaten van onderzoek naar kennis en begrip van opvoeding en ontwikkeling
onder professionals beschreven.
Maar zicht hebben op wat ouders, volwassenen in het algemeen en professionals
weten en begrijpen van opvoeding en ontwikkeling en waar zich leemtes daarin
voordoen, levert nog geen inzicht op in de mate waarin er draagvlak bestaat voor
zoiets als een Canon van Opvoeding. Daarover is ook informatie over hun
opvattingen over opvoeding vereist, en over de verschillen die daarover binnen
die groepen bestaan. Het gaat dan onder meer over de houding ten aanzien van
de boven al genoemde kwestie van het belang van opvoeding van de opvoeder.
Het gaat ook over de zinnigheid van algemene richtlijnen voor opvoeding ook
al zijn geen twee kinderen precies gelijk.
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En het gaat ook over het nut van het op bepaalde momenten als opvoeder toetsen
van de eigen kennis en begrip van opvoeding en ontwikkeling. Teneinde
informatie te verzamelen over deze en een aantal andere aspecten van het
draagvlak voor een Canon van Opvoeding is daarom ook een onderzoek
uitgevoerd naar opvattingen over opvoeding onder zowel burgers als professionals.
De opzet en resultaten van dat onderzoek worden in het tweede gedeelte van
dit rapport beschreven.
Tenslotte, hoewel beide in dit rapport gepresenteerde onderzoeken belangrijke
bouwstenen voor een Canon van Opvoeding leveren, blijft een zekere terug
houdendheid op zijn plaats. Dit betreft het feit dat een Canon geen eindstation is,
nooit ‘voor eens en altijd is’. Voortschrijdende wetenschappelijke inzichten,
veranderende maatschappelijke omstandigheden en hun invloed op ontwikkeling
en opvoeding, en praktische overwegingen, zoals hanteerbaarheid, overzichte
lijkheid en zinvolheid, zullen ongetwijfeld met een zekere regelmaat tot
bijstelling aanleiding geven. Wat dat betreft geldt voor een Canon hetzelfde
als voor kinderen en jeugdigen: ontwikkeling is waar het op aan komt.
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Er is tot op heden weinig onderzoek gedaan naar kennis en begrip van
ontwikkeling en opvoeding onder volwassenen die zich uit hoofde van hun
functie met kinderen en jeugdigen bezighouden. Tot die groep behoren
leerkrachten, werkers in de kinderopvang, jeugd- en jongerenwerkers,
professionals in de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg en begeleiders in
verenigingen, zoals sportverenigingen en jeugdorganisaties. Dit gebrek aan
informatie geldt zowel voor ons land als voor de ons omringende landen in
continentaal Europa. Het geldt ook voor het Angelsaksische taalgebied, zoals
Australië, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. We weten simpelweg niet,
of niet goed, wat professionals wel en niet weten en begrijpen van ontwikkeling
en opvoeding. We weten dus ook niet of zij, algemeen gesproken, beter
geïnformeerd zijn dan de ‘doorsnee’ ouder of volwassene. Het gaat hier om een
kwestie die zowel van groot belang is voor de samenleving in haar geheel, als
meer in het bijzonder voor kinderen en hun ouders. Zij vertrouwen immers op
professionals en gaan af op hun informatie, advies, hulp en ondersteuning bij
opvoedingsvragen en ontwikkelingsproblemen. De kwestie is ook van groot
belang voor professionals zelf en hun organisaties. Voor hen geldt dat de
effectiviteit en daarmee de zinvolheid van hun werk in belangrijke mate bepaald
wordt door de mate waarin ze wat betreft kennis goed zijn uitgerust. Het lijkt
immers redelijk om aan te nemen dat, evenals voor ouders, ook voor professionals
geldt dat meer kennis en begrip gepaard gaan aan meer en effectiever bijdragen
aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Wij hebben er daarom met zijn
allen belang bij te weten wat professionals weten.
In het kader van het Haagse Canonproject zijn daartoe een tweetal onderzoeken
uitgevoerd die in het eerste deel van dit rapport worden beschreven.
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Deel 1
Het eerste onderzoek (Onderzoek 1) betreft 287 professionals, leerkrachten en
werkers in de kinder- en jeugd(gezondheids)zorg, kinderopvang en in (jeugd)
verenigingen. Bij hen is met exact dezelfde vragenlijst als gebruikt in het onderzoek
onder ouders en volwassenen8 in het algemeen, informatie verzameld met
betrekking tot kennis en begrip van opvoeding en ontwikkeling. Deze lijst bevat
58 kennis-/begripsvragen (zie bijlage 5 voor de vragenlijst). Door de gekozen
methodiek is het mogelijk een directe vergelijking te maken tussen beide
groepen.
Het tweede onderzoek (Onderzoek 2) betreft 114 professionals, die zijn bevraagd
met een speciaal voor hen ontworpen vragenlijst. Deze bestaat uit 101 kennis- en
begripsvragen (zie bijlage 6 voor de vragenlijst). Voor een beperkt deel zijn deze
identiek aan de vragen in het eerste onderzoek. Voor het grootste deel betreft het
items die aanzienlijk gedetailleerder vragen naar dezelfde of andere aspecten van
ontwikkeling en opvoeding. De items zijn geformuleerd op basis van een uit
gebreid literatuuronderzoek en getest alvorens in de onderzoeksvragenlijst
te worden opgenomen. Deze methodiek is gekozen om een beeld te kunnen
schetsen van hoe specifiek, c.q. precies de kennis en het begrip van ontwikkeling
en opvoeding onder professionals is.
Deel 2
Het tweede deel van dit rapport betreft opvattingen over opvoeding onder burgers
en professionals. Het beschrijft opzet en resultaten van een onderzoek (Onderzoek 3)
naar opvattingen over opvoeding zowel onder een grote steekproef uit de bevolking,
2.216 personen, als onder een steekproef professionals, 201 personen. Tot die
steekproef behoren naast anderen ook alle professionals (114) die aan het
bovengenoemde Onderzoek 2 hebben deelgenomen.
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Deel 1
Onderzoek 1: De kennis van professionals
De resultaten tonen aan dat er een aanzienlijk aantal onderwerpen is waarover
professionals goed zijn geïnformeerd. Gemiddeld beantwoorden de professionals
van de 58 vragen ruim tweederde, 40 of 68,8%, correct.
Kijken we naar de zeven bevraagde domeinen (zie figuur ) afzonderlijk, dan blijkt
dat de professionals op de meerderheid daarvan, vijf, duidelijk bovengemiddeld
scoren. Op één domein, dat betreffende ouders en vrienden van pubers, is
de score duidelijk beneden gemiddeld.
Correctscore in % per domein.
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Wat professionals goed weten
Kijken we naar de onderwerpen waarop meer dan tweederde (70% of meer)
het correcte antwoord geeft dan zijn de volgende specifieke bevindingen
vermeldenswaard.
Professionals blijken goed op de hoogte van de verschillende negatieve effecten
die het meestal niet reageren door ouders op een huilende baby van twee à drie
maanden oud op de ontwikkeling van het kind kan hebben.
Ze zijn ook uitgesproken duidelijk in de ongepastheid van het slaan van kinderen
als ze straf verdienen, zowel in het geval van jonge kinderen als van oudere.
De overgrote meerderheid van de professionals is ook goed op de hoogte van
het gegeven dat ook heel jonge kinderen al nadelig in hun ontwikkeling kunnen
worden beïnvloed door geweld tussen hun ouders (zie figuur).
‘Een kind van een half jaar of jonger dat getuige is van geweld, bijvoorbeeld het ziet de
ene ouder de andere slaan, zal daarvan op lange termijn geen nadelige gevolgen ervaren,
omdat kinderen van een half jaar of jonger dit nog niet kunnen onthouden.’

Onjuist (correcte antwoord)
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Professionals blijken voorts heel goed op de hoogte van de motieven die peuters
wel en niet kunnen hebben bij lastig gedrag (als voorbeeld: het herhaaldelijk aan
en uitzetten van de TV terwijl ouders zitten te kijken). Opvallend is verder dat
de overgrote meerderheid van de professionals goed op de hoogte is van de grote
invloed die de (opvoed)omgeving heeft, of kan hebben, op de cognitieve of
intellectuele ontwikkeling van jonge kinderen en daarmee op hun toekomstige
schoolcarrière.
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Ook van zaken als het nut van al vroeg (vanaf circa zes maanden) beginnen
met voorlezen en het belang van actieve interactie met volwassenen voor
de taalontwikkeling van kinderen blijkt de overgrote meerderheid van
de professionals goed op de hoogte.
Wat professionals minder goed weten
Uit de bevinding dat professionals op de 58 bevraagde onderwerpen in meerder
heid goed zijn geïnformeerd, kan niet zonder meer de conclusie worden getrokken
dat professionals over de gehele linie goed zijn geïnformeerd. Tegelijkertijd is de
vraag waar leemtes in kennis zijn aan te wijzen niet eenvoudig te beantwoorden.
Het oordeel daarover hangt immers af van de criteria die worden gehanteerd.
Hanteren we als criterium dat circa de meerderheid van de professionals het
correcte antwoord ‘zou moeten weten’, dan vallen vooral de volgende leemtes in
kennis op. Op de eerste plaats blijkt een aanzienlijke meerderheid (61,3%) van de
professionals het correcte antwoord (vanaf de geboorte) niet te weten op de vraag
Op welke leeftijd, denkt u, dat een kind de wereld om zich heen in zich begint op te
nemen en erop te reageren?
De relatief ongunstige score van professionals op deze vraag is opmerkelijk in het
licht van bevinding dat 57,1% van de professionals op de vraag vanaf welke leeftijd
een kind de stemming van een ouder, bijvoorbeeld boos of depressief kan aan
voelen en erdoor beïnvloed kan worden, te weten al in de eerste maand na
de geboorte, wel het correcte antwoord geeft.
Een andere opvallende leemte in de kennis van professionals komt naar voren
uit het antwoord op een vraag naar (probleem)gedrag in de puberteit.
De vraag luidt (zie kader):
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Kinderen gaan in de puberteit nogal eens samen met vrienden gedrag
vertonen wat opvoeders niet leuk vinden, zoals teveel drinken, blowen of
crimineel gedrag.
‘Ik noem u twee stellingen over de invloed van vrienden op zulk gedrag.
Wilt u de stelling kiezen die volgens u het meest juist is?’
1)

Meestal is het zo dat een puber al neiging tot het ongewenste gedrag
vertoont en zelf de vrienden erbij zoekt die dit gedrag ook vertonen.

2)

Meestal is het zo dat de puber in aanraking komt met jongeren
die het ongewenste gedrag vertonen en hem of haar overhalen om
dit gedrag ook uit te voeren.

1: stelling 1 is juist
2: stelling 2 is onjuist
Het juiste antwoord luidt ‘stelling 1 is juist’. ‘Slechts’ 30,7% van de professionals
geeft dit antwoord.

Stelling 1 is juist
(correcte antwoord)

30,7%

Stelling 2 is onjuist

69,3%
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Ook antwoordt op de stelling ‘op het soort vrienden dat pubers kiezen hebben ouders
vrijwel geen invloed’ 54% van de professionals ten onrechte met juist (zie figuur).

Onjuist (correcte antwoord)
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Juist

54%
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Hanteren we als criterium voor de aanwijzing van leemtes in de kennis van
professionals dat een aanzienlijke minderheid (30-49%) van hen niet goed
geïnformeerd blijkt, dan vallen de volgende bevindingen op. Een aanzienlijke
minderheid van de professionals weet niet, zoals boven al vermeld, vanaf welke
leeftijd een kind de stemming van een ouder (zoals depressie) kan aanvoelen en
er door beïnvloed kan worden.
Hetzelfde geldt voor de invloed van ouders op latere agressie bij hun kind. Een
aanzienlijke minderheid van de professionals is er niet van op de hoogte dat die
invloed al tijdens de zwangerschap kan plaatsvinden.
Ook blijkt bijna de helft van de professionals niet te weten vanaf welke leeftijd
spelen voor de ontwikkeling van een kind belangrijk is.
Opvallend is verder dat ook bijna de helft van de professionals (ten onrechte) van
mening is dat opgevoed door ouders van hetzelfde geslacht een normale seksuele
ontwikkeling van een kind verstoort.
Tenslotte valt op dat op een aantal vragen aangaande de puberteit en de
adolescentie een aanzienlijk deel van de professionals, hoewel steeds een
minderheid, niet goed geïnformeerd lijkt.
Zo blijkt op de vraag naar het belang van ouderbetrokkenheid bij schoolsucces op
de middelbare school een derde van de professionals niet goed geïnformeerd.
Verder valt op dat bijna vier op de tien professionals (41,5%) de leeftijd waarop
de hersenen volgroeid of uitontwikkeld zijn lager, en niet zelden aanzienlijk lager
schat dan correct is (het correcte antwoord is tussen circa 22 en 25 jaar, tussen
21 en 30 jaar werd in de scoring ook als correct geaccepteerd).

18

Samenvatting

Onderzoek 2: De kennis van professionals nader onderzocht
Als professionals, zoals zowel verwacht als hier vastgesteld, over het algemeen
beter geïnformeerd zijn over opvoeding en ontwikkeling dan de ‘doorsnee’ ouder
of volwassene, rijst de vraag hoe uitgebreid, specifiek of gedetailleerd hun kennis
in deze is. Het belang van het antwoord op die vraag is gelegen in de redelijke
veronderstelling dat hoe uitgebreider de kennisbasis en het begrip van opvoeding
en ontwikkeling van professionals is, hoe beter zij in staat zijn de ontwikkeling
van kinderen en jongeren te stimuleren en daarmee hoe effectiever zij in hun
werk zijn. Het belang is ook gelegen in het gegeven dat eventuele aanwijzingen
voor leemtes in specifieke kennis relevant kunnen zijn voor de opleiding,
scholing, c.q. bijscholing van professionals. Immers, waar relevante leemtes
worden geconstateerd, kan door invulling daarvan worden bijgedragen aan
verdere professionalisering.
Om de vraag te beantwoorden is, zowel op basis van literatuuronderzoek als op
basis van de uitkomsten van Onderzoek 1, een uitgebreider interviewschema/
vragenlijst samengesteld. Dit schema bestaat uit in totaal 101 vragen, verdeeld
over 6 domeinen te weten: 1) ontwikkelingsfasen kinderen nul tot vier jaar;
2) ontwikkelingsfasen kinderen vijf tot twaalf jaar; 3) opgroeien en gezondheid;
4) regels, grenzen en straffen; 5) invloed opvoeders op ontwikkeling; 6) opvoeding
en ontwikkeling jongeren (puberteit/adolescentie). Nadat het schema was getest,
zijn met in totaal 114 professionals interviews gehouden. Daaronder leerkrachten,
werkers op consultatiebureaus, gemeentelijke pedagogische adviseurs en werkers
bij jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg. Onder deelnemers uit de zorg
bevinden zich zowel artsen als verpleegkundigen. De geïnterviewden zijn door
hun instellingen op basis van randomselectie voorgedragen voor, overigens
vrijwillige, deelname aan het onderzoek. De gemiddelde duur van het interview
bedroeg 1 uur en 5 minuten. Hoewel hier geen sprake is en kan zijn van een
representatieve steekproef, zijn de verzamelde gegevens wel degelijk relevant voor
de te beantwoorden vraag. Het gaat hier immers om een aanzienlijke groep van
in de gemeente Den Haag werkzame professionals. In een aantal gevallen gaat
het ook om een aanzienlijk deel van de in een bepaalde functie in de gemeente
werkzame professionals.
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Voornaamste bevindingen
De figuur laat voor elk van de domeinen het percentage correcte antwoorden op
de vragen zien.
Correctscore in % per domein
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Wat professionals gedetailleerd weten
Professionals blijken gemiddeld op iets meer dan de helft van de vragen
(circa 53%) het correcte antwoord te weten, met een aanzienlijke variatie tussen
de verschillende domeinen. Relatief goed en gedetailleerd is de kennis van de
meerderheid van de professionals aangaande opgroeien en gezondheid (zoals
het kennen van de bewegingsnorm) en aangaande het belang of de invloed van
regels, grenzen en straffen. Zo weet de meerderheid van de professionals wat
de (negatieve) effecten van te streng/autoritair opvoeden op de ontwikkeling
van kinderen en jongeren kunnen zijn.
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‘Juist of onjuist? Ouders die hun kinderen te streng opvoeden hebben kinderen
die later moeite hebben met het nemen van beslissingen en het uiten van behoeften.’

Juist (correcte antwoord)

79,1%

Onjuist

13,2%

Weet ik niet

7,7%
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Hetzelfde geldt ten aanzien van de invloed van problemen bij ouders (zoals
de invloed van depressie bij ouders) op de ontwikkeling van kinderen en
jongeren, en op de invloed van de media (zoals invloed van geweld op televisie)
op ontwikkeling. Ook van aspecten van het risico op of de vatbaarheid voor
verslaving bij jongeren zijn professionals doorgaans goed geïnformeerd.
‘Juist of onjuist? Jongeren zijn vatbaarder voor verslaving aan alcohol en
drugs dan volwassenen.’

Juist (correcte antwoord)

68,4%

Onjuist

28,9%

Weet ik niet

2,6%
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Over vroegrijpheid van tieners en waarschijnlijke gevolgen daarvan voor hun
ontwikkeling of ontwikkelingsproblemen blijken de meeste professionals
eveneens goed geïnformeerd.
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Professionals blijken ook in meerderheid goed geïnformeerd over een aantal
psychologische kenmerken van de puberteit en de vroege en mid-adolescentie
(twaalf tot zeventien jaar), zoals de neiging tot stemmingswisselingen, de meeste
voorkomende psychische problemen, de toename van risicovol gedrag, de
relatieve ongevoeligheid voor straf bij zulk gedrag, en de sterke geneigdheid
tot uitsluitend korte termijn denken.
Wat professionals minder goed gedetailleerd weten
Niet verwonderlijk is dat men meer moeite heeft met detailkennis aangaande
ontwikkelingsfasen en ontwikkelingsmijlpalen (in tijd) van jonge kinderen
(nul tot vier jaar) evenals van oudere kinderen (vijf tot circa twaalf jaar). Het gaat
hier vaak om heel specifieke vragen, zoals wanneer een kind gezichtuitdruk
kingen kan nadoen, de logica van een verhaal kan begrijpen en of kruipen een
noodzakelijke ontwikkelingsmijlpaal is. Maar een klein deel van de geïnterviewde
professionals heeft in zijn of haar werk met jonge kinderen te maken.
Voor wat betreft de puberteit/adolescentie blijkt het volgende. Op een speciaal
daartoe ontwikkelde deelvragenlijst, over 32 aspecten van puberteit en adolescentie,
antwoorden professionals op (net) iets meer dan de helft van de vragen (55,3%)
correct met weinig variatie tussen subgroepen. Terwijl op het merendeel van
de vragen daarover professionals in meerderheid correct antwoorden, is er ook
een aanzienlijk deel waarover de meerderheid van professionals niet goed is
geïnformeerd. Dat laat zich illustreren aan de hand van de volgende voorbeelden.
Op de eerste plaats valt op dat, ietwat maar niet veel afwijkend van de bevinding
in Onderzoek 1, circa de helft van de professionals weet wanneer de hersenen
volgroeid zijn. Dat betekent dat ook circa de helft van de professionals niet (goed)
op de hoogte is van het feit dat de hersenen nog tot ver in de eerste helft van het
derde levensdecennium ‘in aanbouw’ zijn. Ook over de relatieve invloed van
ouders versus leeftijdsgenoten in de puberteit en adolescentie blijken veel
professionals niet goed geïnformeerd. Op de vraag naar de reden voor een
jongere zich aan te sluiten bij een groep ‘slechte’ jongeren (‘Reden dat een puber
zich aansluit bij een groep ‘slechte’ jongeren is vaak dat ouders niet betrokken zijn en
niet zozeer doordat die groep de jongere aanspoort mee te doen’) geeft een minderheid
(38,9%) van de professionals het correcte antwoord, namelijk ‘onjuist’. Onderzoek
laat daarentegen zien dat ouderbetrokkenheid hier een belangrijkere factor in is
dan de aansporing van leeftijdsgenoten.
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Ook aangaande het verband tussen negatief zelfbeeld en gedragsproblemen
bij jongeren blijkt de meerderheid van de professionals niet goed, of althans niet
volledig geïnformeerd wat betreft de huidige stand van wetenschappelijke kennis.
‘Juist of onjuist? Jongeren met een negatief zelfbeeld tijdens de puberteit hebben meer
kans om depressief en angstig te worden maar hebben geen grotere kans om crimineel
gedrag en agressiviteit te vertonen.’

Onjuist (correcte antwoord)
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3,5%
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Jongeren, zowel jongens als meisjes, met een negatief zelfbeeld tijdens de
puberteit hebben niet alleen een grotere kans op psychische problemen maar
hebben ook een grotere kans op gedragsproblemen. Zo toont onderzoek aan dat
jongeren met een negatief zelfbeeld, die onzeker zijn en zich waardeloos voelen,
een grotere kans hebben op depressie en angststoornissen. Tevens toont dit
onderzoek aan dat deze jongeren een grotere kans hebben op gedragsproblemen
als agressie, antisociaal en crimineel gedrag. Er is namelijk een verband tussen
psychische problemen en gedragsproblemen. Psychische problemen zoals angst,
depressie en geremdheid vergroten het risico op agressie, crimineel gedrag,
liegen en alcohol- en drugsgebruik.
Ook blijken de meeste professionals niet goed op de hoogte van het gegeven dat
in de loop van de puberteit en adolescentie jongeren tijdelijk meer moeite hebben
met het correct ‘lezen’ van (emotionele) gezichtsuitdrukkingen. Uitdrukkingen
als schrik of angst worden door hen vaak geïnterpreteerd als boosheid, met
mogelijke misverstanden vandien.
Daarnaast stemt een aantal onderwerpen waarover de meerderheid van de
professionals goed is geïnformeerd, toch tot nadenken omdat een aanzienlijke
minderheid dat niet is.
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Zo blijkt enerzijds dat circa 60% van de professionals (zie figuur) goed op
de hoogte is van het feit dat jongeren niet op een meer verantwoorde wijze met
alcohol leren om gaan als zij onder toezicht van hun ouders alcohol mogen
drinken. Maar anderzijds betekent dit ook dat ruim een derde van de professionals
ten onrechte gelooft dat begeleid alcohol drinken wel het gewenste effect heeft op
het drankgebruik door jongeren.
‘Juist of onjuist? Begeleid alcohol drinken, onder het toezicht van ouders, leert jongeren
doorgaans verantwoord met drank om te gaan.’

Onjuist (correcte antwoord)
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Kortom, met name op het domein van de ontwikkeling en opvoeding van
jongeren maar niet alleen daar, lijkt er aanzienlijke ruimte en reden voor het
vergroten van kennis onder professionals. Het gaat hier immers om leemtes in
kennis die relevant (kunnen) zijn voor de omgang met en opvoeding van jongeren.
Waarschijnlijk is dat een deel van de aangetroffen leemtes verklaard kan worden
uit het feit dat het gaat om bevindingen uit betrekkelijk recent wetenschappelijk
onderzoek. Het aanleggen van wegen die er toe leiden dat professionals snel en
gemakkelijk van recente relevante recente bevindingen op de hoogte worden
gesteld is daarmee een belangrijk punt van aandacht voor hun organisaties.
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Hoe verhouden burgers en professionals zich tot elkaar?
De voor Onderzoek 1 gekozen opzet maakte het mogelijk om na te gaan hoe
kennis en begrip van opvoeding en ontwikkeling van professionals zich verhoudt
tot die van burgers. De voor de handliggende veronderstelling dat professionals
over het algemeen beter geïnformeerd zijn, wordt door de bevindingen op de 58
onderwerpen waarop vergelijking mogelijk is, inderdaad bevestigd. Gemiddeld
hebben de professionals 40 of 68,8 % van de vragen correct beantwoord (tegen
32 of 56% van de burgers). Op alle domeinen (zie figuur ) blijken de professionals
beter tot aanzienlijk beter geïnformeerd dan de ‘doorsnee’ ouder en volwassene.
Correctscore in % per domein
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Kijken we naar onderwerpen afzonderlijk, dan springen met name de volgende
verschillen in het oog. Het grootste verschil tussen professionals en burgers
wordt gevonden op de vraag naar vanaf welke leeftijd een kind de stemming van een
ouder, bijvoorbeeld boos of depressief, kan aanvoelen en erdoor beïnvloed kan worden.
Het correcte antwoord (al in de eerste maand) wordt gegeven door 57,1% van
de professionals tegenover 13,4% van de burgers.
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Aanzienlijke verschillen (15% of meer in gemiddelde correcte scores) zijn er
tussen professionals en burgers ook met betrekking tot de invloed van huiselijk
geweld en de gepastheid van slaan als opvoedingspraktijk.
‘Vindt u het gepast als een peuter of kleuter van één tot en met vijf jaar, als het straf
verdient een tik krijgt?’

Niet gepast (correcte antwoord)
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Professionals blijken ook beter op de hoogte dan burgers van wanneer bepaalde
vormen van omgang met een kind (al te zeer) verwennend zijn, wanneer er
sprake is van ongehoorzaamheid of niet bij jonge kinderen en wat de negatieve
gevolgen van (al te) grote toegeeflijkheid bij pubers kunnen zijn.
Ze blijken voorts, zoals te verwachten, beter op de hoogte van de leeftijdsperiodes
waarin kinderen bepaalde ontwikkelingsmijlpalen bereiken of vermogens
ontwikkelen, zoals glimlachen, doen alsof en fantasiespel kunnen spelen,
gevoel van eigenwaarde ontwikkelen, eerste woordjes spreken, volledige
hersenontwikkeling bereiken.
Ook voor wat betreft het omgaan met lastige situaties, zoals het al dan niet
reageren op een huilende baby, het omgaan met driftbuien van een kind en
met ruzies tussen broers en zussen, blijken professionals over het algemeen
aanzienlijk beter geïnformeerd.
Voorts blijken professionals beter op de hoogte van de invloed van bepaalde
omgevingen of situaties. Zo weten ze beter dat buitenshuis werken van ouders
normaliter geen negatieve invloed op de band tussen ouders en kind heeft, en
dat opvang van kinderen thuis lang niet altijd beter is dan kinderopvang mits
van voldoende kwaliteit.
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Er zijn ook enkele punten waarop professionals minder goed geïnformeerd lijken
dan ouders en volwassenen in het algemeen. Meest opvallend daarbij is het
onderwerp betreffende de invloed van scheiding op de schoolcarrière van pubers.
‘Scheiding van ouders heeft dikwijls een nadelige invloed op schoolcarrière.’
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Terwijl 85,4% van de burgers terecht die invloed erkent, doet ‘slechts’ 55,4%
van de professionals dat. Aanzienlijk verschil is er ook tussen beide groepen
aangaande de invloed van opgevoed worden door twee ouders van hetzelfde
geslacht op de ontwikkeling van de seksuele identiteit van kinderen. Hier geeft
68,3% van de burgers het correcte antwoord (die ontwikkeling hoeft helemaal
niet anders te zijn) tegen 53% van de professionals.
Ook over de invloed van vaak seks op TV kijken door tieners op de kans op
seksuele activiteit op jongere leeftijd blijken burgers beter geïnformeerd dan
professionals (62,5 versus 51,2%).
Het is onduidelijk waarom juist op deze onderwerpen burgers beter
geïnformeerd zijn dan professionals. Een mogelijke verklaring is dat het hier om
onderwerpen gaat die in de media niet zelden uitvoerig(er) aandacht krijgen.
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Deel 2
Onderzoek 3: Opvattingen over opvoeding onder burgers en professionals
Het centrale uitgangspunt bij de onderzoeken naar kennis en begrip van
opvoeding die in het kader van het Canonproject zijn uitgevoerd, is dat kennis
en begrip ertoe doen. Dat wil zeggen dat meer kennis en begrip leiden tot meer
stimulering van de ontwikkeling van kinderen en tot het verminderen of
voorkomen van ontwikkelingsproblemen. Voor die stellingname bestaat ook de
nodige wetenschappelijke onderbouwing. De implicatie hiervan is dat opvoeding
voor een deel, mogelijk zelfs voor een belangrijk deel, geleerd kan worden.
Het is daarom van groot belang na te gaan wat de ontvankelijkheid van opvoeders
is met betrekking tot de informatie en inzichten die de wetenschap heeft verzameld
aangaande opvoeding en ontwikkeling. Het gaat dan om vragen als ‘hoe denken
burgers in het algemeen over de noodzaak van het leren van opvoeding?’ en ‘is
het nuttig dat opvoeders op gezette tijden nagaan hoe het staat met hun kennis
en begrip van opvoeding en ontwikkeling?’.
Het derde onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven betreft daarom
opvattingen over opvoeding onder burgers en professionals. In totaal hebben
2.216 burgers en 201 professionals een elftal stellingen, voor een deel over
leerbaarheid van opvoeding, voor een deel over verantwoordelijkheid van ouders
en voor een deel over de mogelijke rol/invloed van andere opvoeders, school en
(sport)vereniging en televisie, beantwoord.
Voornaamste resultaten
Onder burgers blijkt er een tweedeling te bestaan als het gaat over de vraag of
opvoeding geleerd moet worden of niet. De ene helft vindt van niet, de andere
helft wel. Professionals zijn hier duidelijk over: opvoeden ‘hoef’ je (ook) te leren.
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‘Opvoeden hoef je niet te leren’
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Veel vaker dan burgers, en met name ouders, vinden professionals (daarom)
ook dat er voor opvoeding, ondanks verschillen tussen kinderen, wel degelijk
algemene regels te geven zijn. Professionals vinden het ook veel vaker een merk
waardige zaak (87,3% van de professionals versus 47,9% van de burgers) dat
aanstaande ouders wel zwangerschapsgymnastiek maar geen
‘opvoedingsgymnastiek’ wordt aangeboden.
Tegen de achtergrond hiervan is wel opvallend dat niet alleen een meerderheid
van de professionals maar ook een (wat kleinere) meerderheid van de burgers,
inclusief ouders, het een goede zaak vindt als ouders zich af en toe laten testen
op hun kennis over opvoeding en ontwikkeling.
‘Is het een goede zaak als ouders zich af en toe laten testen op hun kennis over
opvoeding en ontwikkeling?’
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Niet uit te sluiten valt dat de degenen die deze mening zijn toegedaan, daarbij
vooral aan anderen, andere ouders dan zichzelf, hebben gedacht. Maar ook
dan blijft staan dat de beschikbaarheid van testmogelijkheden blijkbaar nuttig
wordt geacht.
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Opvallend is ook dat een meerderheid van burgers in het algemeen, en een nog
grotere meerderheid van de professionals zwaar tillen aan de verantwoorde
lijkheid van ouders als het gaat om wangedrag van hun kind.
‘Vindt u het een goede zaak dat als pubers een misdrijf begaan, zowel zij als
hun ouders bestraft worden?’
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Beide groepen blijken zich er in meerderheid overigens van bewust dat
voorkoming daarvan doorgaans niet moet worden gezocht in kinderen zo streng
mogelijk opvoeden.
‘Hoe strenger ouders hun kinderen opvoeden, hoe kleiner de kans dat die later
het criminele pad opgaan.’
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Wat betreft de invloed van andere ‘opvoeders’ zoals sportverenigingen en media is
er weinig verschil van mening tussen burgers en professionals. Dat verschil is er
wel ten aanzien van de school. De meerderheid van de burgers vindt dat de school
zich vooral met lesgeven moet bezighouden en niet met opvoeding. Dat wordt
blijkbaar exclusief als een verantwoordelijkheid van ouders gezien. Een grote
meerderheid van de professionals (ook van de leerkrachten daaronder!), vindt
daarentegen dat de school zich ook met opvoeding moet bezighouden.
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‘Scholen moeten zich niet met opvoeden bezighouden maar met gewoon goed lesgeven.
Bent u het hiermee eens?’
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Overigens betekent dit verschil tussen professionals en burgers niet dat de laatste
vinden dat de school geen taak heeft in het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen langs andere dan cognitieve weg. Burgers en professionals vinden
elkaar voor een groot deel in het standpunt dat het lesgeven op school in sociale
en emotionele vaardigheden nuttig is omdat het de houding ten aanzien van
school en schoolprestaties verbetert.
‘Denkt u dat pubers die les krijgen in sociale en emotionele vaardigheden minder
spijbelen en hogere cijfers halen?’
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Samenvattend luidt één conclusie dat de ene helft van de burgers de opvatting
huldigt dat opvoeding in belangrijke mate een kwestie van kennis en vaardigheid
is, waarvoor algemene richtlijnen te geven zijn en waarvoor geleerd moet worden.
De andere helft wijst die opvatting af en lijkt opvoeding vooral te zien als een
intuïtief-natuurlijke aangelegenheid waarbij de opvoeder vooral op eigen
inzichten moet afgaan. Er is een verband met generatie en geslacht. Jongeren
geloven meer in de leerbaarheid van opvoeding dan ouderen, en vrouwen meer
dan mannen.
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Onder professionals is er geen sprake van een tweedeling, integendeel. Vrijwel
alle ondervraagde professionals zien opvoeding als een kwestie waarvoor leren,
het verwerven van kennis en vaardigheid, belangrijk is, en waarvoor algemene
richtlijnen te geven zijn. Ze zien het ook als een goede zaak om ouders op deze
punten te volgen of te monitoren. Voor dat laatste is ook onder burgers, inclusief
ouders, een meerderheid te vinden.
Een andere conclusie uit dit onderzoek over opvattingen aangaande opvoeding
is dat, hoewel niet verrassend maar hier duidelijk bevestigd, zowel burgers als
professionals het zwaartepunt, en dus de voornaamste verantwoordelijkheid voor
de opvoeding en ontwikkeling van kinderen, bij de ouders leggen. Zodanig zelfs,
dat als het misgaat de ouders daarop niet alleen aangesproken maar ook voor
aangepakt moeten worden.
Een derde conclusie, tenslotte, is dat er verschil van mening bestaat tussen
burgers en professionals over de rol van de school als opvoeder. In tegenstelling
tot de professionals vinden de meeste burgers dat de school zich tot de taak ‘goed
lesgeven’ moet beperken. Maar een overduidelijke meerderheid van burgers ziet,
evenals professionals, wel het nut in, juist ter bevordering van schoolhouding
en schoolprestaties, van les op school in sociale en emotionele vaardigheden.
Slot
Uit de twee hier gerapporteerde onderzoeken naar kennis en begrip van
opvoeding en ontwikkeling onder professionals komt naar voren dat zij op
de meerderheid van de bevraagde thema’s in meerderheid goed, correct
geïnformeerd blijken.
Ook blijken ze, of het nu leerkrachten zijn in het basis- of voortgezet onderwijs
of werkers in de kinder- en jeugd(gezondheids)zorg, over het algemeen over
duidelijk meer kennis en begrip van opvoeding en ontwikkeling te beschikken
dan de doorsnee volwassene en ouder.
Dat mag dan een ‘open deur’- constatering lijken – ‘waar hebben we anders
professionals voor’ – maar tot op heden was er geen onderzoek beschikbaar
dat die aanname bevestigde. Zoals er ook geen onderzoek beschikbaar was dat
informatie over de leemtes in kennis van professionals leverde. Die blijken er
ook te zijn. Ze hebben onder andere betrekking op aspecten van de puberteit
en adolescentie (globaal de leeftijdsgroep van circa 12 tot 18 jaar).
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Evenals de meerderheid van de burgers lijkt ook een meerderheid van de
professionals aan ouders en andere volwassen opvoeders (veel) minder invloed
toe te schrijven op gedrag en ontwikkeling in deze ontwikkelingsfase dan uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt. Daar waar een minderheid van de professionals
wel invloed toeschrijft aan volwassen opvoeders, zoals aan ouders op verantwoord
alcoholgebruik, blijkt de richting van die toeschrijving incorrect.
Er is hier duidelijk een aanzienlijke ruimte te constateren voor uitbreiding van
kennis en begrip. Datzelfde geldt, in meer of mindere mate, ook voor (detail)
kennis aangaande ontwikkelingsfasen en ontwikkelingsmijlpalen (in tijd) van
jonge kinderen (nul tot vier jaar) en van oudere kinderen (vijf tot circa twaalf jaar).
De vraag wat eventuele gevolgen zijn van de geconstateerde leemtes in kennis
van ontwikkeling en opvoeding en of er gevolgen zijn, kan middels het hier
uitgevoerde onderzoek niet worden beantwoord.
Vermeldenswaardig is wel dat vrijwel alle geïnterviewde professionals hebben
verklaard, onderzoeken als de onderhavige waarin hun kennis en begrip van
opvoeding en ontwikkeling worden ‘getest’, zinnig en belangrijk te vinden.
Ze spreken ook een grote gretigheid uit met betrekking tot het geïnformeerd
worden over de correcte antwoorden op de gestelde vragen. Dat lijkt te wijzen op
een aanwezig, maar mogelijk normaliter niet aangeboord verlangen naar meer
weten, meer leren. Diezelfde gretigheid wordt ook waargenomen bij burgers die
aan het onderzoek naar kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding hebben
deelgenomen.
Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is derhalve dat het creëren van
voorzieningen om aan het verlangen van vrijwel alle professionals naar meer
kennis en begrip van opvoeding en ontwikkeling tegemoet te komen en hen
met enige regelmaat ‘bij te spijkeren’ een belangrijke opgave is voor de naaste
toekomst. Het construeren en ‘up-to-date’ houden van ‘test’-vragenlijsten, waar
professionals zichzelf kunnen toetsen en uitleg over correcte antwoorden krijgen
(conform die voor burgers op www.opvoedingscanon.nl), lijkt daartoe een van de
nuttige opties. Want vrijwel alle geïnterviewde professionals gaven aan zich door
deelname aan het onderzoek in positieve zin gestimuleerd te voelen voor wat
betreft het vergroten van hun kennis.
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Met betrekking tot het (meer en beter) geïnformeerd worden en het leren over
opvoeding en ontwikkeling toont het hier gerapporteerde derde onderzoek, dat
naar opvattingen over opvoeding onder burgers en professionals, aan dat in ieder
geval ook de helft van de burgers daarvan de wenselijkheid of de noodzaak inziet.
Meer dan de helft is zelfs van mening dat het een goede zaak is om ouders af en
toe te testen op hun kennis in deze. Zij vinden, zo is duidelijk uit de hier
gerapporteerde onderzoeken, op deze punten het overgrote deel van de
professionals aan hun zijde.
Daarmee is tegelijkertijd aan professionals en hun organisaties, zoals
de Centra voor Jeugd en Gezin, ook een belangrijke taak voor de naaste toekomst
aangereikt, te weten: de ene helft van de ouders en andere opvoeders tegemoet
te komen in hun verlangen naar meer weten en begrijpen van opvoeding en
ontwikkeling, en de andere helft, in het bijzonder (aanstaande) ouders, te
overtuigen van en motiveren voor het belang van vergroten van hun kennis en
begrip van opvoeding en ontwikkeling. Twee belangrijke stappen daartoe zijn het
‘faciliteren’ en ‘circuleren’ van kennis. Faciliteren is, letterlijk, het gemakkelijker
beschikbaar of toegankelijker maken van wetenschappelijk valide en praktisch
bruikbare kennis. Zoals door middel van een Canon van Opvoeding waarin
kennis op die wijze bijeen is gebracht. Circuleren is, letterlijk, het doen rondgaan
van die kennis. Dat wil vooral zeggen, stimuleren dat ouders en andere opvoeders
met elkaar in gesprek gaan en blijven over de opvoeding en ontwikkeling van hun
kinderen. Zodat ze in hun onderlinge contacten de ‘gefaciliteerde’ kennis en hun
ervaringen aan elkaar zullen doorgeven.
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1. Inleiding

1.1 Inleiding
Vanuit verschillende wetenschappen is in de afgelopen decennia over de
ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen een grote hoeveelheid
gegevens verzameld die als valide kan worden bestempeld. Valide in die zin dat
ze niet louter uitdrukking zijn van tradities, houdingen of oordelen, maar van
wetenschappelijk onderzoek dat volgens de daarvoor vastgestelde criteria is
uitgevoerd. Voor veel van die gegevens geldt dat ze niet alleen wetenschappelijke
relevantie hebben maar ook praktische. Op de eerste plaats zijn ze van betekenis
voor het dagelijks handelen van ouders, grootouders, buren en volwassenen in
het algemeen, de burgers van de samenleving, die, al dan niet tegen wil en dank,
met kinderen in contact komen en alleen al daardoor invloed op hen hebben of
kunnen hebben. Op de tweede plaats zijn ze ook van betekenis, of kunnen ze dat
zijn, voor volwassenen die zich uit hoofde van hun functie bezighouden met de
bescherming, verzorging, het onderwijzen of het vormen van kinderen en
jeugdigen. Tot die volwassenen behoren leerkrachten, begeleiders in de sport,
leiders en leidsters in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse
opvang, medewerkers in sociaal-culturele instellingen, hulpverleners in de
kinder- en jeugdzorg, overheidsdienaren zoals medewerkers van politie en
justitie, en werkers in de jeugd(gezondheids)zorg.
Opmerkelijk genoeg is tot op heden weinig bekend over de kennis en het begrip
van ontwikkeling en opvoeding en eventuele leemtes daarin van professionals.
Als gevolg daarvan is daarom eveneens weinig duidelijk over hoe eventuele
leemtes zo goed mogelijk kunnen worden opgevuld, door inspanningen van
de zijde van de overheid, van opleidingen, van professionele beroepsorganisaties
en van werkgevers op betreffende terreinen.
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Voor zover er enig onderzoek is verricht, richt zich dat voornamelijk op de zorg
voor en onderwijs aan jonge kinderen. Meer specifiek is onderzoek gedaan onder
kinderdagverblijfverzorgers met betrekking tot borstvoeding en baby’s. Uit de
resultaten daarvan blijkt dat de betreffende professionals (verzorgers en directie)
relatief weinig kennis hebben, maar dat ze wel heel erg open staan voor het
aangereikt krijgen van meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding.9
Voor wat betreft leerkrachten wordt door verschillende onderzoekers benadrukt
dat kennis van ontwikkeling van belang is voor de voorbereiding op de onder
wijstaak en daarmee in het belang van kinderen.10 Daarbij kan worden opgemerkt
dat zulke kennis vooral wordt verworven via onderwijs, dat wil zeggen via opleid
ingen en trainingen of programma’s specifiek gericht op kennis- en begrips
vergroting.11 Leren door het opdoen van ervaring blijkt hier niet op te gaan.
Het aantal jaren dat iemand als leerkracht met (jonge) kinderen heeft gewerkt,
blijkt geen samenhang te vertonen met kennis en vaardigheden op het gebied
van ontwikkeling en opvoeding.12
Eenzelfde gebrek aan wetenschappelijke informatie geldt voor opvattingen over
opvoeding. Voor zover daar onderzoek over is gedaan wijst dat er op dat er tussen
ouders en professionals in de kinderzorg (aanzienlijke) verschillen zijn. Voorts
dat een betere communicatie tussen professionals en ouders leidt tot meer overeen
komsten in opvattingen over opvoeding en opvoedingswijzen en daarmee tot een
toename van welzijn bij kinderen.13

9

Clark, A. Anderson, J., Adams, E. & Baker, S. (2008). Assessing the knowledge, attitudes, behaviours
and training needs related to infant feeding, specifically breastfeeding, of child care providers. Matern.
Child Health Journal, 12:128-135.
10 Goffin, S.G. (1996). Child development knowledge and early childhood teacher preparation: assessing
the relationship-a special collection. Early Childhood Research Quarterly, 11, 117-133. Whitebook, M et al.,
(1989). Who cares? Child care teachters and the quality of care in America. Final Report, National Child
Care Staffing Study, Child care employee project, Oakland, CA
11 Hardy Snider, M, Fu, V. (1990). The effects of specialized education and job experience on early
childhood teachers’knowledge of developmentally appropriate practice. Early Childhood Research
Quarterly, 5, 69-78. Howes, C., Whitebook, M. & Phillips, D. (1992) Teacher characteristics and effective
teaching in child care: findings from the national child care staffing study. Child & Youth Care Forum,
21 (6), 399-414. Cassidy, D.J.,& Buell, M.J., (1995). The effect of education on child care teachers’ bleifs
and classroom quality: year one evaluation of the teach early childhood associate degree scholarship
program. Early Childhood Research Quarterly, 10, 171-183. Whitebook, M et al., (1989). Who cares?
Child care teachters and the quality of care in America. Final Report, National Child Care Staffing Study,
Child care employee project, Oakland, CA
12 Hardy Snider, M, Fu, V. (1990). The effects of specialized education and job experience on early
childhood teachers’knowledge of developmentally appropriate practice. Early Childhood Research
Quarterly, 5, 69-78.
13 Ijzendoorn, van M.H., Tavecchio, L.W.C., Stams, GJ., Verhoeven, M. & Reiling, E. (1998). Attunement
between parents and professional caregivers: a comparison of childrearing attitudes in different
child-care settings. Journal of Marriage and the family, (60), 771-781.
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De conclusie, gezien de schaarse onderzoeken op dit gebied, is derhalve dat
we niet (goed) weten wat professionals wel en niet weten en begrijpen van
ontwikkeling en opvoeding. Het lijkt niettemin redelijk om aan te nemen, evenals
dat voor ouders is vastgesteld,14 dat professionals met meer kennis en begrip
van ontwikkeling en opvoeding over het algemeen genomen effectiever zijn in
bevorderen van welzijn en ontwikkeling van kinderen, c.q. het voorkomen of
verminderen van ontwikkelingsproblemen.
Enkel en alleen al om deze reden is het van groot belang te onderzoeken wat
volwassenen die zich uit hoofde van hun functie bezig houden met de
ontwikkeling van kinderen en jongeren al dan niet weten over en begrijpen van
ontwikkeling en opvoeding. Dat is van groot belang voor de samenleving in haar
geheel, voor kinderen en hun ouders die immers op professionals vertrouwen of
afgaan voor bepaalde ontwikkelings- of opvoedingstaken en ondersteuning, en
het is van groot belang voor professionals en hun organisaties zelf. Als professionals
meer van ontwikkeling en opvoeding weten en begrijpen, kunnen ze de kinderen
die aan hen worden toevertrouwd beter begrijpen. Waardoor weer de kans
toeneemt dat ze meer en effectiever kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling
en opvoeding. En daarmee de zinvolheid van hun functies en taken.
Het is om deze redenen dat de gemeente Den Haag in het kader van haar
Actieprogramma Jeugd en het lectoraat Jeugd en Opvoeding van De Haagse
Hogeschool het initiatief hebben genomen om niet alleen te onderzoeken wat
volwassenen in het algemeen, maar ook wat professionals weten van
ontwikkeling en opvoeding van kinderen. En gegeven het belang van overeen
stemming in opvoedingsopvattingen tussen ouders en professionals ook die
opvattingen onder beide groepen te onderzoeken.

14 Diekstra, R.F.W., Wubs, J.M., Vreeburg, L.E., Sklad, M.J. & Ruiter, M. de. (2008). Naar een canon
van opvoeding. Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en
jongeren. Gemeente Den Haag, Dienst OCW & Haagse Hogeschool, lectoraat Jeugd & Opvoeding.
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1.2 Doelen en achtergrond van het Canon project
In de loop van 2008 werden als doelen van het Canonproject de volgende
geformuleerd:
1)

Het vaststellen van kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding
van kind en jongere onder volwassen inwoners, en vooral ouders, in
de gemeente Den Haag, met name met betrekking tot (aspecten en
factoren van) emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling;

2)

Het vaststellen van eventuele verschillen tussen subgroepen in
de bevolking, te weten:
• ouders (met onder andere onderscheid tussen vaders en moeders en
		 tussen twee-ouder en één-ouder gezinnen)
• toekomstige ouders (degenen die nog geen kinderen hebben maar wel
		 van plan zijn die in de toekomst te krijgen)
• grootouders
• volwassenen die geen ouder zijn en ook niet van plan zijn dat te worden
• mannen en vrouwen
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3)

Het vaststellen van de mate van kennis en begrip van ontwikkeling en
opvoeding en van opvattingen over opvoeding onder groepen professionele
opvoeders, zoals leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs, en
werkers/hulpverleners in de kinder- en jeugd(gezondheids)zorg.

4)

Het verhogen van het bewustzijn bij volwassenen in het algemeen, en
(aanstaande) ouders en andere (ook professionele) opvoeders in het
bijzonder, van het belang zich goed of beter te laten informeren over
de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. In concreto gebeurt dit door
middel van het construeren, mede maar niet uitsluitend op basis van
de verzamelde gegevens, van een Canon van Opvoeding, die op verschillende manieren (onder andere via internet) beschikbaar wordt gemaakt.
Behalve zichzelf daarmee informeren kunnen volwassenen doormiddel
van vragenlijsten ook bij herhaling op zichzelf ‘testen’ voor wat betreft
correcte en incorrecte kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding.

5)

Het ontwikkelen van methoden om een Canon van Opvoeding in
uiteenlopende bevolkingsgroepen bekendheid te geven en geaccepteerd
en gebruikt te doen raken.

Inleiding

Dit rapport heeft betrekking op de derde doelstelling. Het doet verslag van de
verzamelde gegevens aangaande de kennis en begrip van professionele opvoeders
aangaande ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren, evenals van
hun opvattingen over opvoeding.
De eerste twee doelstellingen zijn middels het onderzoek onder inwoners van
de Gemeente Den Haag, Naar een canon van opvoeding. Wat inwoners van Den
Haag weten van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren, gerealiseerd.15
Het derde en laatste rapport zal de Canon van Opvoeding presenteren.
Wat is een Canon?
Wat is een Canon en waarom een Canon van ontwikkeling en opvoeding van
kinderen en jeugdigen?
De term Canon wordt in verschillende betekenissen gebruikt, maar de meest
oorspronkelijke lijkt die te zijn van ‘lat’ of ‘regel’.16 In de zin van ‘het leggen
van een lat’ wordt de term ook hier gebruikt. Welke kennis en welk begrip van
ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen vinden we als samenleving
basaal, wenselijk of noodzakelijk, voor alle volwassenen, ouders en andere
opvoeders, zoals professionals?
Het is opmerkelijk dat te midden van alle aandacht voor en discussie over de
jeugd, het kennis- en begripsniveau bij volwassenen nog geen onderwerp van
aandacht lijkt in de publieke discussie en het politieke debat.17 Opmerkelijk omdat
ook op het gebied van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen
geldt: kennis is invloed. Opvoeders met meer kennis en begrip van ontwikkeling
en opvoeding blijken, vaker dan andere opvoeders, met kinderen om te gaan op
manieren die de ontwikkeling van die kinderen bevorderen en ontwikkelings
problemen verminderen of voorkomen.

Diekstra, R.F.W., Wubs, J.M., Vreeburg, L.E., Sklad, M.J. & Ruiter, M. de. (2008). Naar een canon
van opvoeding. Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en
jongeren. Gemeente Den Haag, Dienst OCW & Haagse Hogeschool, lectoraat Jeugd & Opvoeding.
16 Veen, P.A.F. van (1993). Etymologische woordenboek; de herkomst van onze woorden. Utrecht:
Van Dale lexicografie, p 137
17 Zie voor een uitzondering en poging deze materie voor het voetlicht te brengen: Willems, J. (2007).
Kinderrechten en de weg naar voorbereid ouderschap: de opvoedbelofte op de (wereld)kaart?
In: Crombrugge, H. van et al. (red) Gedeelde pedagogische verantwoordelijkheid. Brussel: HIG
15
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Een Canon van opvoeding, bestaande uit een verzameling onderwerpen, die
als kernthema’s van ontwikkeling en opvoeding kunnen worden beschouwd,
beschreven in teksten die wetenschappelijk verantwoord, algemeen begrijpelijk
en praktisch behulpzaam zijn, kan daarmee een belangrijke factor zijn in de
ontwikkeling van toekomstige generaties.
Oogmerk van een Canon is niet mensen voor te schrijven wat ze moeten weten of
hoe ze moeten handelen, maar een vademecum te vormen voor het vergroten van
kennis, het bevorderen van begrip en het ondersteunen van effectief handelen.
Daarmee zijn ook de factoren van succes van een Canon aangegeven:
wetenschappelijke robuustheid, algemene toegankelijkheid, brede bekendheid
en aansluiting bij de behoeften aan en leemtes in kennis en begrip.
Het voorafgaande roept twee vragen op. Als eerste de vraag waarom van de in de
beide Haagse onderzoeken (onderzoek onder volwassenen en onderzoek onder
professionals) opgenomen thema’s van opvoeding en ontwikkeling verondersteld
mag worden dat ze mede de basis kunnen vormen van een Canon van Opvoeding
en aansluiten bij de behoefte aan of leemtes in kennis en begrip van ontwikkeling
en opvoeding. Als tweede de vraag waarom van een breed bekende en gebruikte
Canon verwacht mag worden dat daardoor op bevolkingsniveau zowel de kwaliteit
van ontwikkeling en opvoeding (verder) verbetert alsook ontwikkelings- en
opvoedingsproblemen worden verminderd of voorkomen.
Wat het antwoord op de eerste vraag betreft zijn de volgende twee constateringen
van belang. Vrijwel alle onder burgers en professionals onderzochte aspecten van
kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding zijn gebaseerd op overzichten
respectievelijk overzichtsstudies van wetenschappelijke onderzoeksbevindingen.
Daarnaast is een groot deel ervan aangemerkt door onderzoekers of onderzoeks
groepen als onderwerpen waarvoor geldt dat het al dan niet door opvoeders,
professionals daaronder begrepen, beschikken over correcte kennis of adequaat
begrip ervan, gevolgen heeft of kan hebben voor hoe zij kinderen opvoeden,
respectievelijk met hen omgaan, hen behandelen c.q. hulpverlenen.18
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Zie o.m. What Grown-Ups Understand About Child Development: A National Benchmark Survey (2001).
Danbury: DYG Inc. for Civitas Initiatives, Zero to Three, BRIO Corporation. P. 5…en Ploeg, van der, J,
e.a. (1998) Had me dat eerder verteld. Opvoedkundige antwoorden op veel voorkomende problemen.
Utrecht: Uitgeverij SWP
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Voor het antwoord op de tweede vraag, waarom van een breed bekende en
gebruikte Canon verwacht mag worden dat daardoor op bevolkingsniveau zowel
de kwaliteit van ontwikkeling en opvoeding (verder) verbetert alsook ontwikkelingsen opvoedingsproblemen worden verminderd of voorkomen, wordt gewezen op
het belang van de zogenoemde ‘wet van Rose’19 in deze.20 Deze wet stelt dat het
vergroten van kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij de bevolking
als geheel op termijn een vermindering van het aantal problematische opvoedings
situaties en daaraan gerelateerde ontwikkelingsproblemen oplevert.21
Een cruciale vraag wordt daarmee op welke manieren de kennis en het begrip
van ontwikkeling en opvoeding bij opvoeders (ouders, professionals en overige
betrokkenen) zo geaccepteerd en effectief mogelijk vergroot kan worden. Het
eerste onderzoek in het Canon project naar wat inwoners van Den Haag weten
van het opvoeden en ontwikkelen van kinderen en jeugdigen laat net als de
onderzoeken beschreven in het onderhavige rapport zien dat er geen duidelijke
antwoord is op die vraag, maar dat er wel richtingen zijn aan te wijzen. Met name
op grond van de gegevens ten aanzien van de kanalen waarvan geïnterviewden
aangeven daaruit bij voorkeur informatie of ondersteuning te ontvangen.
Verder onderzoek zal echter moeten uitwijzen op welke wijze die kanalen, zoals
bijvoorbeeld het internet, zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet en of
daarmee inderdaad een aantoonbare toename in kennis en begrip van opvoeding
en ontwikkeling wordt bereikt. Maar mocht dat het geval blijken te zijn, dan
snijdt het mes werkelijk aan twee kanten. Naast een waarschijnlijke daling van
ontwikkelings- en opvoedingsproblemen, iets waar specifieke groepen kinderen
en jeugdigen baat bij hebben, ook een stijging van de algemene kwaliteit van
ontwikkeling en opvoeding en van de omgang tussen kinderen en volwassenen.
Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent
ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen
al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en
opvoeding te verwachten.22 Daarbij is nog een andere overweging van belang.

19 Zie Rose, G. (1992). The Strategy of Preventive Medicine. Oxford: Oxford University Press
20 Diekstra, R.F.W., Wubs, J.M., Vreeburg, L.E., Sklad, M.J. & Ruiter, M. de. (2008). Naar een canon
van opvoeding. Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en
jongeren. Gemeente Den Haag, Dienst OCW & Haagse Hogeschool, lectoraat Jeugd & Opvoeding.
21 Zie Rose, G. (1992) The Strategy of Preventive Medicine Oxford: Oxford University Press en: Doyle, Y.G.,
Furey, A., Flowers, J. (2006) Sick individuals and sick populations: 20 years later. Journal of Epidemiology
and Community Health 2006;60:396-398
22 Zie Wegner, D.M., & Pennebaker, J.W. (Eds.). (1993). Handbook of mental control, Englewood Cliffs,
NJ:Prentice-Hall.
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Het lijkt een redelijke aanname dat naarmate professionals werkzaam in de zorg,
het onderwijs, de ontwikkeling en de hulpverlening in een bepaald gebied meer
weten en begrijpen van ontwikkeling en opvoeding dat uitstraling zal hebben
naar de kennis en het begrip op deze punten van ouders en andere volwassenen
in het gebied. Zeker als die professionals en hun organisaties het tot hun
expliciete taak rekenen hun kennis en begrip zoveel mogelijk en op aangepaste
wijze te delen met de bevolking in hun werkgebied, zoals het werkgebied van
een Centrum voor Jeugd en Gezin.
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2. Onderzoek 1: Kennis en begrip van
ontwikkeling en opvoeding onder
professionals

2.1 Onderzoeksmethode
In totaal hebben 287 professionals, gedefinieerd als personen die zich uit hoofde
van hun functie bezighouden met de verzorging/ontwikkeling van kinderen,
deelgenomen aan dit onderzoek, waarin zij met exact dezelfde methodiek werden
bevraagd als een steekproef van ruim 1.000 inwoners van Den Haag. Die methodiek
bestond uit het beantwoorden van 58 vragen aangaande kennis en begrip van
opvoeding en ontwikkeling. De betreffende professionals, omvattend leerkrachten
in het basis- en voortgezet onderwijs, opleiders van leerkrachten, werkers in de
kinder- en jeugd(gezondheids-)zorg, kinderopvang en (jeugd-/jongeren)
verenigingen, hebben zich vrijwillig gemeld voor deelname aan het onderzoek.

2.2 Interviewschema
Van de 58 kennisvragen in de gebruikte vragenlijst zijn er 16 ontleend aan een
Amerikaanse onderzoek.23 De overige vragen zijn geformuleerd op basis van
de adviezen of suggesties van een aantal deskundigen (zie voor de lijst van
betreffende deskundigen de bijlage), na literatuuronderzoek en/of op basis van
suggesties van professionals werkzaam in de kinder- en jeugdzorg.24 Voor alle
betreffende vragen geldt dat ze onderdeel waren van een grotere pool van items
waaruit op basis van een drietal criteria een selectie is gemaakt.

23 Het gaat om het onderzoek What Grown-Ups Understand about Child Development’ by Civitas,
Zero To Three and BRIO, published in 2001 .De vragen 21, 22, 25, 27, 28, 29, 41, 43 voor een deel, 46, 47,
50, 51, 60, 61, 62, 63, zijn vertaald en met toestemming gebruikt.
24 Zie Goethals, R. (2008) What Childcare Workers Think Parents Should Know about Childhood
Development. Individual Research Project. Roosevelt Academy, Middelburg, pp.42
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Die criteria zijn:
1)
2)
3)

is het betreffende thema/item behalve kennisrelevant
ook handelingsrelevant?
betreft het een universeel, dat wil zeggen op alle kinderen en jeugdigen
betrekking hebbend thema?
is er robuuste wetenschappelijke evidentie voor de correctheid
van een antwoord op de vraag?

Daarbij werd robuust doorgaans gedefinieerd als: op basis van replicatie
onderzoek of meta-analyse vastgesteld. De mate waarin items uit de pool aan
deze criteria beantwoorden is door het verzamelen van oordelen van paren van
beoordelaars vastgesteld. Daarbij geldt uiteraard dat selectie en beoordeling van
vragen plaatsvond binnen de momentane context waarin wetenschappelijk
ontwikkelingsonderzoek zich afspeelt. Helder verwoordden de opstellers van
het Amerikaanse onderzoeksrapport ‘What Grown-ups understand about Child
Development’ dit als volgt: ‘De ontwikkeling en opvoeding van kinderen en
jeugdigen is algemeen gesproken geen exacte wetenschap. De specifieke context
(gezin, buurt, cultuur) waarin deze zich afspeelt is een factor van betekenis.
Hoewel gebruik is gemaakt van de deskundigheid van vooraanstaande
wetenschappers en tal van wetenschappelijke publicaties voor het bepalen van
het correcte antwoord, geldt voor een aantal van de vragen dat dit antwoord moet
worden gezien als de gezamenlijke opvatting van vooraanstaande
ontwikkelingswetenschappers, maar niet noodzakelijkerwijze van alle weten
schappers op het gebied van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen’.
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De kennisvragen zijn thematisch geclusterd in een zevental domeinen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ontwikkelingsfasen van kleine kinderen (nul tot vier jaar)
Opgroeien en gezondheid
Regels, grenzen, straffen
Invloed van opvoeders op ontwikkeling in het algemeen
Invloed van opvoeders op cognitieve ontwikkeling en schoolloopbaan
Ouders en vrienden van pubers
Kinderopvang

Het merendeel van de geselecteerde vragen is in een of meer vooronderzoeken op
hun begrijpelijkheid getest. In een aantal gevallen heeft dit tot herformulering of
tot verwijdering van vragen geleid.
De daaruit volgende versie van het interviewschema, is vervolgens door beoor
deeld en getest in een aantal proefinterviews, zowel op begrijpelijkheid als op
tijdsduur. Dit heeft opnieuw geleid tot een aantal bijstellingen, herformuleringen,
weglatingen (vanwege de beschikbare interviewtijd) en aanpassingen van de
vraagvolgorde. De uiteindelijk gebruikte vragenlijst is als bijlage bij dit rapport
opgenomen (zij bijlage 5). Een overzicht van de thematische domeinen met de
58 vraagonderwerpen die daaronder vallen is te vinden in de tabel. De gemiddelde
invultijd van het interviewschema/de vragenlijst is circa 30 minuten.
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Domeinverdeling vragenlijst onderzoek 1

Wat kunnen kinderen op welke leeftijden?
•
•
•
•
•
•

(1) Ontwikkelingsfasen
kleine kinderen
(0-4 jaar)

Glimlachen (21a)
Eerste woordjes (21b)
Communicatie door te wijzen (21c)
Doen alsof (21d)
Zich schamen (21e)
Stilzitten (29)

Hoe gedragen ze zich?
•
•
•
•
•

Huilen van een baby (24)
Belang van spelen (59)
Motieven van een peuter (22a-c)
Instrumentele agressiepiek (26)
Ongehoorzaamheid 2 jaar (30)

Hoe reageren ze op hun omgeving?
• Opnemen van de omgeving en
erop reageren (25)
• Stemming ouder aanvoelen (27)
• Gevoel van eigenwaarde ontwikkelen (27)

(2) Opgroeien en
gezondheid
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•
•
•
•
•
•
•
•

Borstvoeding (31)
Overgewicht en ontbijten pubers (33)
Bewegingsnorm (32)
Slaapbehoefte pubers (34)
Cannabis en harddrugs (35)
Alcohol en hersenen (36)
TV en seksuele relaties (37)
Leeftijd volgroeid zijn hersenen (58)

(3) Regels, grenzen
en straffen

• Verwennen of niet bij: baby (43a),
peuter (43b,c), kleuter (43d)
• Gevolgen niet-reageren op huilende
baby (47a-d)
• Driftbuien peuters (42)
• Ruzies broers en zusjes (49)
• Toegeeflijkheid bij pubers (44)
• Gepastheid fysiek straffen voor leeftijd:
0-1 jaar (40-1), 1-5 jaar (40-2), 6-12 jaar (40-3),
ouder dan 12 jaar (40-4)
• Fysieke straf en agressie kind (41)

(4) Invloed van ouders
op ontwikkeling in
het algemeen

• Invloed huiselijk geweld (50)
• Invloed vader op zelfvertrouwen (46)
• Invloed homoseksueel ouderpaar op seksuele
identiteitsontwikkeling (48)
• Invloed werkende ouders op band met
kind (51)

(5) Invloed van
opvoeders op
cognitieve
ontwikkeling en
schoolloopbaan

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nut van voorlezen (23)
Taalontwikkeling en TV (60)
Leervermogen aangeboren? (62)
Intelligentieverschillen en omgevingsinvloeden (63)
Eerste levenservaringen en
schoolloopbaan (61)
Helpen met huiswerk (52)
Echtscheidingsinvloed op schoolsucces (53)
Ouderbetrokkenheid en schoolsucces (54)
Sociaal-emotionele vaardigheden en
schoolsucces (55)

(6) Ouders en vrienden
van pubers

• Invloed ouders op vriendenkeuze (56)
• Invloed vrienden op crimineel gedrag (57)

(7) Kennis van
kinderopvang

• Kwaliteit (38)
• Leidster-kindratio (39)
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2.3 Steekproef
Aan het onderzoek onder professionals hebben in totaal 287 personen
deelgenomen. De steekproef is zelfselectief, deelnemers hebben zichzelf in
reacties op uitnodigingen tot deelname via internet of directe verzoeken
aangemeld. Er is dus geen sprake van een representatieve steekproef van
professionals. De term professionals is in dit onderzoek gedefinieerd als
personen die in het kader van hun functie zich bezighouden met de zorg of
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daaronder worden verstaan leerkrachten
in basis- en voortgezet onderwijs, werkers in de kinder- en jeugd(gezondheids)
zorg, kinderopvang, jeugdbegeleiders op verenigingen. Zij zijn allen in de
steekproef vertegenwoordigd. Met hen, met hun organisaties en met de
opdrachtgever is afgesproken dat geen aantallen en uitkomsten aangaande
percentuele deelname en correcte/incorrecte kennis van de deelnemende
categorieën wordt gerapporteerd. Wel zal, waar dat zinnig wordt geacht en
welkom is, op vertrouwelijke wijze aan de betreffende groepen feedback op
groepsinstellingsniveau worden gegeven. Een uitzondering wordt gemaakt,
waar relevant, voor leerkrachten versus overige professionals. In de steekproef is
90,2 % vrouw, de gemiddelde leeftijd 36 jaar. Circa een kwart van deelnemers is
leerkracht (26,4%). De oververtegenwoordiging van vrouwen in de steekproef
weerspiegelt in belangrijke mate de oververtegenwoordiging van vrouwen in
de betreffende beroepen. Mogelijk speelt ook een grotere bereidheid van vrouwen
aan onderzoeken als het onderhavige deel te nemen.
Voor wat betreft details over de samenstelling van de steekproef van burgers
waarmee de professionals worden vergeleken wordt verwezen naar het rapport25
Naar een canon van opvoeding. Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling
en opvoeding van kinderen en jongeren. Hier beperken we ons tot de vermelding dat
die steekproef is representatief voor alle Nederlands sprekende ouders in de
leeftijd achttien tot 65 jaar met kinderen tussen de nul tot zeventien jaar in de
gemeente Den Haag. De steekproeffout is ongeveer 3,5%, hetgeen wil zeggen dat
als we alle Haagse ouders geïnterviewd hadden, de uitkomsten hetzelfde zouden
zijn geweest met ongeveer 3,5% mogelijke afwijking.

25 Diekstra, R.F.W., Wubs, J.M., Vreeburg, L.E., Sklad, M.J. & Ruiter, M. de. (2008). Naar een canon

van opvoeding. Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding van kinderen
en jongeren. Gemeente Den Haag, Dienst OCW & Haagse Hogeschool, lectoraat Jeugd & Opvoeding.
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Voor de groep volwassenen in de leeftijd 18 tot 39 jaar die (nog) geen ouder zijn
en de groep grootouders is de steekproeffout ongeveer 9,5%.

2.4 Resultaten
In bijlage 3 wordt een volledig overzicht gegeven van de percentage correct/
incorrect antwoorden op alle 58 kennisvragen, zowel voor professionals totaal,
professionals onderverdeeld naar leerkachten en overige en professionals
(en vergeleken met burgers).
Samengevat komt daar wat betreft professionals het volgende beeld uit naar voren
(zie figuur).
% correct scores professionals
80
70

68,8%

65,2%

69,8%

67,6%

68,2%

64,8%
68,2%

60
50
40
30
20
10
0
Totaal

Man

Vrouw

tot 31 jaar 31-44 jaar

45+ jaar

Burgers

Gemiddeld hebben de professionals 40 of 68,8 % van de vragen correct
beantwoord (tegen 32 of 56% van de burgers). Wat de professionals betreft is
er nauwelijks verschil tussen leerkrachten en overige professionals (gemiddelde
percentage correct scores 68,3 versus 68,9%). Er zijn kleine maar niet
significante verschillen tussen de leeftijdsgroepen – het is niet hoe ouder hoe
‘wijzer’ – en tussen mannen en vrouwen.
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Met de nodige voorzichtigheid gezien het lage percentage mannen is de richting
van het verschil hier overeenkomstig wat ook het onderzoek onder burger is
gevonden. Het verschil met de burgers van 12,8% is statistisch significant.
De professionals blijken op 47 van de 58 vragen in meerderheid het correcte
antwoord te hebben gegeven. Burgers blijken op 38 van de 58 vragen in
meerderheid het correcte antwoord te weten. In het volgende worden de meest
opvallende uitkomsten nader besproken (voor een overzicht van alle uitkomsten,
zie bijlage 3).

2.4.1 Specifieke bevindingen: welke onderwerpen uit
		 de Canonvragenlijst weten of begrijpen professionals goed?
In deze paragraaf worden de domeinen besproken waarvan de meeste
professionals goed op de hoogte zijn. Een vraag waarop 80% of meer van de
deelnemers correct heeft gescoord wordt gedefinieerd als een onderwerp waarvan
de meeste professionals goed op de hoogte zijn. Per domein wordt een aantal
voorbeelden gegeven en worden de scores van professionals en non-professionals
vergeleken.
Ontwikkelingsfasen van kleine kinderen
Professionals zijn goed geïnformeerd over een vijftal onderwerpen betreffende
de ontwikkeling van kinderen tussen nul en vier jaar. Zo weet het overgrote deel,
zo’n 95,8%, van professionals dat een 12 maanden oud kind dat herhaaldelijk de
TV aan en uit doet dit waarschijnlijk doet omdat het wil leren wat er gebeurt
wanneer het de knopjes indrukt. Evenzo weet 95,8% van de ondervraagden dat
het kind de knopjes niet herhaaldelijk indrukt omdat het boos is op de ouders en
probeert hen terug te pakken. Professionals zijn goed op de hoogte van het feit
dat kinderen van 12 maanden oud nog geen wraakgevoelens kunnen koesteren.
Tevens weet 93% van de professionals dat kinderen van drie jaar oud geen uur
achtereen stil kunnen zitten. Ook weet het merendeel van professionals, zo’n
80,8%, dat fysieke agressie het meest voorkomt bij kinderen tussen twee en
vier jaar oud. Tot slot weet het merendeel van professionals, zo’n 84,7%, met
betrekking tot dit domein dat je niet mag verwachten dat kinderen van twee jaar
altijd gehoorzaam zijn.
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Opgroeien en gezondheid
Het merendeel van professionals weet dat een viertal gedragingen goed dan wel
slecht zijn voor de gezondheid van kinderen en jongeren. Zo weet 89,9% van
de professionals dat alcohol schadelijker is voor de hersenen van een 16-jarige
dan voor de hersenen van een volwassenen. Tevens weet het merendeel van
professionals, zo’n 83,3%, dat pubers meer slaap nodig hebben dan volwassenen.
Voorts weet 93,4% dat kinderen die borstvoeding hebben gehad geen grotere
kans hebben op overgewicht dan kinderen die flesvoeding hebben gehad
(zie figuur).
‘Een kind dat de eerste levensmaanden borstvoeding heeft gehad, heeft later een grotere
kans op overgewicht dan een kind dat flesvoeding heeft gehad.’
86,9%

Burgers

13,1%

Onjuist (correct antwoord)
Juist/ weet ik niet

93,4%

Professionals

6,6%

0

20

40

60

80

100

Tot slot weet het merendeel van professionals dat pubers die meestal hun ontbijt
overslaan een grotere kans hebben op overgewicht dan pubers die meestal wel
ontbijten.
‘Pubers die meestal hun ontbijt overslaan, lopen meer risico om te zwaar te worden dan
pubers die meestal wel ontbijten.’
Juist (correct antwoord)

81%
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Regels, grenzen en straffen
Met betrekking tot het domein ‘regels, grenzen en straffen’ zijn professionals
goed geïnformeerd over een zestal onderwerpen. Zo weet het merendeel van
professionals, zo’n 80,5%, dat een peuter niet goed leert met regels en grenzen
om te gaan als de ouder hem elke avond in slaap wiegt omdat het anders zal
protesteren. Tevens weet het overgrote deel van professionals, zo’n 90,2%, dat
pubers met toegeeflijke ouders niet vaker vrijmoedig en opgewekter zijn dan
andere pubers. Verder weet het merendeel van de professionals dat een tik geen
gepaste straf is voor kinderen tussen nul en één jaar en voor kinderen ouder dan
12 jaar; 92,7% en 91,3% van de professionals beantwoordden deze vragen correct.
‘Tik als straf gepast voor kinderen tussen 0 en 1 jaar?’
92,4%

Burgers

7,6%

Niet gepast (correcte antwoord)
Gepast/ weet ik niet

92,7%

Professionals

7,3%

0

20

40

60

80

100

‘Tik als straf gepast voor kinderen van 12 jaar en ouder?’
86,1%

Burgers

13,9%

8,7%

0
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40

60

80

100

Voorts weet het overgrote deel van professionals, zo’n 87,1%, dat een drie
maanden oude baby later niet minder last van stress heeft als de ouders meestal
niet reageren op gehuil van het kind (zie figuur).
‘Stel dat de ouders van een baby van twee à drie maanden oud meestal niet reageren
op gehuil van het kind. Hoe waarschijnlijk is het volgens u dat de baby hierdoor later
minder last van stress zal hebben?’
Onwaarschijnlijk (correcte antwoord)
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Tot slot weet het merendeel van professionals, zo’n 86,4%, dat dezelfde baby als
zojuist beschreven niet zal leren onafhankelijk te zijn als de ouders meestal niet
reageren op gehuil van het kind.
‘Stel dat de ouders van een baby van twee à drie maanden oud meestal niet reageren op
gehuil van het kind. Hoe waarschijnlijk is het volgens u dat de baby hierdoor zal leren
onafhankelijk te zijn?’
Onwaarschijnlijk (correcte antwoord)

76,9%
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Invloed van ouders op ontwikkeling in het algemeen
De meeste professionals zijn wat betreft een tweetal onderwerpen over
de algemene ontwikkeling van kinderen goed op de hoogte. Zo weet 85,7%
van de professionals dat een kind van zes maanden of jonger dat getuige is
van huiselijk geweld hierdoor nadelig beïnvloed kan worden (zie figuur).
‘Een kind van een half jaar of jonger dat getuige is van geweld, bijvoorbeeld het ziet
de ene ouder de andere slaan, zal daarvan op lange termijn geen nadelige gevolgen
ervaren, omdat kinderen van een half jaar of jonger dit nog niet kunnen onthouden.’
Onjuist (correcte antwoord)

65,3%

Burgers

34,7%

Juist/ weet ik niet
85,7%

Professionals

14,3%
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Tevens weet het overgrote deel van professionals, zo’n 81,2% dat kinderen meer
zelfvertrouwen ontwikkelen als hun vader een actieve rol in hun leven speelt
(zie figuur).
‘Kinderen ontwikkelen meer zelfvertrouwen als hun vader een actieve rol
in hun level speelt’.
Juist (correcte antwoord)

83,4%

Burgers

16,6%

Onjuist/ weet ik niet
81,2%

Professionals

18,8%
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Invloed van opvoeders op cognitieve ontwikkeling en schoolloopbaan. Het overgrote
deel van professionals is goed op de hoogte van een viertal onderwerpen in dit
domein. Zo weet het merendeel van professionals, zo’n 94,8%, dat het een helpend
effect heeft als je een kind opgaven en oplossingen uit het schoolwerk aan je laat
uitleggen. Non-professionals scoorden ongeveer hetzelfde.
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Van deze groep wist zo’n 93,6% het juiste antwoord te geven. Voorts weet het
overgrote deel van professionals, 88,2%, dat ervaringen in het eerste levensjaar
van een kind van invloed zijn op zijn of haar latere schoolloopbaan en carrière.
Tevens weet 84,3% van professionals dat intelligentie verschillen voor een deel
verklaard kunnen worden door allerlei omgevingsfactoren. Tot slot weet zo’n
93,4% van de professionals dat het leervermogen van een kind wel degelijk
beïnvloed kan worden door de manier waarop met het kind wordt omgegaan
(zie figuur).
‘Hoe goed een kind zal kunnen leren staat bij de geboorte zo goed als vast, en kan
niet erg toenemen of afnemen door de manier waarop men met het kind omgaat.’
Onjuist (correcte antwoord)

78,3%

Burgers

21,7%

Juist/ weet ik niet
93,4%

Professionals

6,6%
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2.4.2 Specifieke bevindingen: welke leemtes zijn er in kennis
		 en begrip van ontwikkeling en opvoeding?
In deze paragraaf worden de belangrijkste leemtes in kennis van professionals
per domein besproken. Leemte wordt gedefinieerd als situatie waarin minimaal
40% van de ondervraagden het juiste antwoord niet blijkt te weten.
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Ontwikkelingsfasen van kleine kinderen: wat kunnen kinderen op welke leeftijd
en hoe reageren ze op hun omgeving?
Veel professionals zijn niet goed geïnformeerd over een achttal onderwerpen met
betrekking tot het domein ‘ontwikkelingsfasen van kinderen tussen 0 en 4 jaar.
‘Vanaf welke leeftijd denkt u dat een kind de stemming van de ouder, zoals boos
of depressief, kan aanvoelen en erdoor beïnvloed kan worden?’

Vanaf geboorte/eerste maand (correcte antwoord)

13,4%

Burgers

86,6%

Later/ weet ik niet

57,1%

Professionals

42,9%
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Zo’n 57,1% van de professionals weet of vermoedt dat kinderen direct vanaf de
geboorte tot de eerste maand de stemming van de ouder kunnen aanvoelen en
erdoor beïnvloed kunnen worden. Dat betekent dat zo’n 42,9% van professionals
niet weet dat kinderen dit al op heel jonge leeftijd kunnen. Dit is een belangrijke
bevinding gezien het feit dat het er toe zou kunnen leiden dat minder snel wordt
ingegrepen of hulp geboden aan een depressieve ouder dan wanneer men weet
dat een depressieve stemming van een of beide ouders een negatieve invloed
op de ontwikkeling van het een maand oude kind kan hebben.
‘Vanaf welke leeftijd begint een kind de wereld om zich heen op te nemen
en erop te reageren?’
Vanaf de geboorte (correcte antwoord)

10,3%

Burgers

89,7%

Later/ weet ik niet

38,7%

Professionals

61,3%
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Hier blijkt eveneens sprake van een aanzienlijk leemte in kennis onder
professionals. En ook hier zou kunnen gelden dat goed op de hoogte zijn leidt
tot een andere omgang met of aandacht voor kinderen.
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Iets meer dan de helft van de professionals, zo’n 54%, denkt ten onrechte dat
een 12 maanden oud kind dat de knopjes van de TV herhaaldelijk aan en uit doet,
dit niet doet om aandacht te krijgen van zijn of haar ouders. Maar om andere
redenen (zoals uit boosheid of frustratie/wraak). Deze score is aanzienlijk
ongunstiger dan die van de non-professionals. Het merendeel, zo’n 71,5%,
van deze groep geeft correct aan dat dit een reden kan zijn van een 12 maanden
oud kind om de TV herhaaldelijk aan en uit te doen.
‘Het kind zet de TV aan en uit om aandacht te krijgen van zijn of haar ouders.’
Waarschijnlijk (correcte antwoord)

71,5%

Burgers

28,5%

Onwaarschijnlijk/ weet ik niet
46%

Professionals

54%
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Ongeveer de helft van de professionals, zo’n 50,1% weet dat spelen heel belangrijk
is voor pasgeborenen en kinderen tot één maand. Het duidt op een aanzienlijke
leemte in kennis bij de andere helft. Een belangrijke bevinding gezien het feit dat
spel al spoedig na de geboorte van belang is voor de ontwikkeling van het kind.
‘Vanaf welke leeftijd is spelen belangrijk voor een kind?’
Geboorte tot eerste maand (correcte antwoord)

33,1%

Burgers

66,9%

Later/ weet ik niet

50,1%
49,9%

Professionals
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Voorts blijkt dat minder dan de helft van de professionals niet weet op welke
leeftijd bij een normale ontwikkeling kinderen zich voor het eerst kunnen
schamen of wanneer zij voor het eerst iets duidelijk kunnen maken door te wijzen.
Tevens weet ongeveer de helft van de professionals niet wanneer kinderen voor
het eerst kunnen doen alsof en wanneer zij een gevoel van eigenwaarde
ontwikkelen.
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Opgroeien en gezondheid
Met betrekking tot het domein ‘opgroeien en gezondheid’ zijn professionals
niet goed geïnformeerd over een drietal onderwerpen. Zo weet ruim 40% van
de professionals niet dat de hersenen van een mens volgroeid zijn tussen de
21 en 30 jaar. Ze schatten die leeftijd aanzienlijk lager (16-18 jaar).
‘Vanaf welke leeftijd zijn de hersenen van een mens volgroeid, en veranderen ze
dus niet meer door verdere groei, maar alleen nog maar door de manier waarop
ze gebruikt worden?’
21 - 30 jaar (correcte antwoord)

21,4%

Burgers

78,6%

Vroeger/ later/ weet ik niet

58,5%

Professionals

41,5%
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Een meerderheid van de professionals (circa 60%) weet dat het gebruik van
cannabis in de pubertijd een hoger risico geeft op harddrug gebruik in latere
leeftijd. Dat betekent ook dat zo’n 40% niet weet dat er een verband is tussen
cannabisgebruik in de puberleeftijd en later harddrug gebruik (zie figuur).
‘Het gebruik van cannabis in de puberleeftijd geeft op latere leeftijd een hoger
risico op harddruggebruik.’
Juist (correcte antwoord)

61,8%

Burgers

38,2%

Onjuist/ weet ik niet
59,9%

Professionals

40,1%
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Tot slot weet ongeveer de helft van de professionals niet dat jongeren die vaak
kijken naar seks op televisie een grotere kans hebben om op jongere leeftijd
aan een seksuele relatie te beginnen.
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Regels, grenzen en straffen
Ongeveer de helft van de professionals blijkt op een drietal onderwerpen met
betrekking tot het domein ‘regels, grenzen en straffen’ niet goed op de hoogte
te zijn. Zo weet 51,2% niet dat de beste reactie op een driftbui is om het driftige
gedrag te negeren.
‘Als een kind van twee of drie jaar een driftbui krijgt, is er een aantal dingen dat je kunt
doen. Welke reactie is volgens u de beste om de driftbui te laten stoppen?’
Het driftige gedrag negeren (correcte antwoord)

32,3%

Burgers

67,7%

Andere reacties/ weet ik niet

48,8%
51,2%

Professionals
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Tevens weet zo’n 55% niet dat het gepast is om een tweejarige eerder van tafel te
laten gaan om te spelen terwijl de rest van de familie nog met de maaltijd bezig
is en dat de hersenontwikkeling van een drie maanden oude baby negatief wordt
beïnvloedt als er niet wordt gereageerd op het gehuil van het kind.
Invloed van opvoeders op ontwikkeling
Ongeveer de helft van professionals blijken zich op een drietal punten niet
of onvoldoende bewust van de grote invloed die opvoeders hebben of kunnen
hebben, in positieve of negatieve zin, op de ontwikkeling en het welzijn van
kinderen. Zo weet bijna de helft, zo’n 47%, van de professionals niet dat een kind
dat wordt opgevoed door twee ouders van hetzelfde geslacht de eigen seksuele
identiteit daardoor niet anders zal ontwikkeling dan wanneer een kind door
twee ouders van verschillend geslacht wordt opgevoed. Opmerkelijk genoeg is
het percentage burgers dat hierop het juiste antwoord gaf aanmerkelijk hoger
(zie figuur).
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‘Een kind dat wordt opgevoed door twee ouders van hetzelfde geslacht zal daardoor
de eigen seksuele identiteit anders ontwikkelen dan wanneer het door twee ouders
van verschillend geslacht zou worden opgevoed.’
Niet mee eens (correcte antwoord)

68,3%

Burgers

31,7%

Mee eens/ weet ik niet
53%

Professionals

47%
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Evenzo weet een kleine meerderheid van de professionals, zo’n 55,4%, dat
scheiding van ouders dikwijls een nadelige invloed op de schoolcarrière
van pubers heeft. Ook hier blijken burgers veel vaker goed geïnformeerd.
‘Scheiding van ouders heeft dikwijls een nadelige invloed op de schoolcarrière
van pubers.’
84,4%

Burgers

15,6%

Juist (correcte antwoord)
Onjuist/ weet ik niet

55,4%

Professionals

44,6%

0

20

40

60

80

100

Tot slot, iets meer dan de helft van professionals (54,7%) weet dat ouders de
mate waarin een kind zich agressief gaat gedragen al tijdens de zwangerschap
sterk kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door hun drink- of rookgewoonten.
Een aanzienlijke minderheid blijkt daar dus niet van op de hoogte.
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‘Ouders kunnen de mate waarin een kind zich agressief gaat gedragen sterk
beïnvloeden. Deze invloed van ouders kan al plaatsvinden tijdens de zwangerschap.’
Mee eens (correcte antwoord)

39%

Burgers

61%

Niet mee eens/ weet ik niet

54,7%

Professionals

45,3%
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Ouders en vrienden van pubers
Kinderen gaan in de puberteit nogal eens samen met vrienden gedrag vertonen
wat opvoeders niet leuk vinden, zoals teveel drinken, blowen of crimineel gedrag.
‘Twee stellingen over de invloed van vrienden op zulk gedrag. Kies de stelling die het
meest juist is?’
1)
2)

Meestal is het zo dat een puber al neiging tot het ongewenste gedrag
vertoont en zelf de vrienden erbij zoekt die dit gedrag ook vertonen.
Meestal is het zo dat de puber in aanraking komt met jongeren die
het ongewenste gedrag vertonen en hem of haar overhalen om
dit gedrag ook uit te voeren.
Stelling 1 is juist (correcte antwoord)

27,5%

Burgers

72,5%

Stelling 2 is onjuist/ weet ik niet

30,7%

Professionals

69,3%
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Professionals blijken niet goed geïnformeerd over een tweetal onderwerpen uit
het domein ‘ouders en vrienden van pubers’. Zo weet meer dan de helft, zo’n
69,3%, niet dat een puber meestal al neiging tot ongewenst gedrag vertoont
en vaak zelf de vrienden erbij zoekt die dit gedrag ook vertonen (zie figuur).
Tevens weet iets minder dan de helft van professionals, zo’n 46%, niet dat ouders
invloed hebben op het soort vrienden dat pubers kiezen.
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‘Op het soort vrienden dat pubers kiezen hebben ouders vrijwel geen invloed.’
Niet mee eens (correcte antwoord)

42,8%

Burgers

57,2%

Mee eens/ weet ik niet

54%

Professionals

46%

0

20

40

60

80

100

Opvattingen over en kennis van kinderopvang
Uit onderzoek is gebleken dat de leidster-kinder ratio maximaal 1:3 mag zijn.
Met drie peuters per leidster wordt de sociaal-emotionele en cognitieve ontwik
keling van de kinderen genoeg gestimuleerd en niet gehinderd. Zowel professionals
als non-professionals zijn niet goed op de hoogte van het ideale leidster-kinder
ratio. Zo denkt 78,4% van de professionals dat deze ratio meer dan 1:3 mag zijn.
Van de non-professionals denkt 90,2% dat de gewenste ratio hoger ligt.
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3. Onderzoek 2: De kennis van professionals
nader onderzocht

3.1 Inleiding
Als professionals, zoals verwacht en ook hier vastgesteld, over het algemeen beter
geïnformeerd zijn over opvoeding en ontwikkeling dan de ‘doorsnee’ ouder of
volwassene, hoe uitgebreid, specifiek of gedetailleerd is hun kennis in deze dan?
Het belang van het antwoord op die vraag is gelegen in de redelijke veronder
stelling dat hoe uitgebreider de kennisbasis en het begrip van opvoeding en ontwik
keling van professionals is, hoe beter zij in staat zijn de ontwikkeling van kinderen
en jongeren te stimuleren en daarmee hoe effectiever zij in hun werk zijn. Het
beantwoorden van de vraag is daarmee ook relevant voor de opleiding, scholing,
c.q. bijscholing van professionals. Immers, waar relevante leemtes worden
geconstateerd, kan door invulling daarvan worden bijgedragen aan verdere
professionalisering.

3.2 Betekenis van de ‘score’ van professionals
Waar de verleiding bestaat het percentage correct-antwoorden of ‘score’ als een
oordeel op te vatten over kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding onder
professionals is het maken van een aantal voorbehouden op zijn plaats. Enerzijds
is dat het gegeven dat de beschikbare en gebruikte tijd voor het beantwoorden van
101 vragen beperkt was (doorgaans maximaal één uur) en bepaald niet uit te
sluiten is dat meer bedenktijd soms tot andere, en mogelijk correctere antwoorden
zou hebben geleid. Anderzijds valt ook niet uit te sluiten dat geïnterviewden het
antwoord op bepaalde vragen ‘gegokt’ hebben, in plaats van beredeneren of
gebaseerd op reeds aanwezige kennis of begrip. Maar voor zover de verzamelde
gegevens ook een verzameling van ‘best guesses’ omvatten blijven ze relevant
voor de beoordeling van aanwezige kennis of begrip.
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Een en ander neemt dan ook niet weg dat de totaalscore mag worden opgevat
als indicatie van de direct beschikbare, spontane kennis en begrip van geïnter
viewden aangaande de onderzochte onderwerpen. Van belang daarbij is te bedenken,
zoals elders in dit rapport vermeld, dat vrijwel alle deelnemende professionals
blijk hebben gegeven van een grote mate van gretigheid naar valide informatie
aangaande de bevraagde onderwerpen, hetgeen kan worden opgevat als een teken
van, impliciet of expliciet ervaren relevantie van die onderwerpen.

3.3 Onderzoeksmethode
Het interviewschema dat is gebruikt in dit onderzoek kent twee delen, te weten
ontwikkeling en opvoeding van kinderen tot 12 jaar en de ontwikkeling en
opvoeding van jongeren tussen 13 en 18 jaar. Aan het tweede deel van het onder
zoek hebben in totaal 114 professionals die werkzaam zijn met kinderen en/of
jongeren in de gemeente Den Haag deelgenomen. Van deze 114 deelnemers
hebben 91 professionals ook meegedaan aan het eerste deel van het onderzoek.
De professionals zijn werkzaam in een vijftal beroepen die allen het werkterrein
van jeugd en opvoeding bestrijken. In onderstaande tabel staan de beroepen
weergegeven.
Beroepen

Medewerkers
consultatiebureau
Medewerkers GGD-JGZ
Medewerkers JIT
Pedagogisch adviseurs
Leerkrachten primair en
secundair onderwijs
Totaal 114 deelnemers
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De deelnemende instanties zijn middels een brief van de Wethouder van
Onderwijs, Jeugdzaken en Sport op de hoogte gesteld van het onderzoek en
uitgenodigd tot deelname. In de brief werd het onderzoek kort uitgelegd en
medewerking van de verschillende instanties gevraagd. Medewerking was geheel
op vrijwillige basis. Zij die wilden meedoen met het onderzoek konden dit bij
hun leidinggevende aangeven. Via de leidinggevenden ontvingen de auteurs de
contactgegevens van deze medewerkers.
Steekproefkenmerken
De tabel toont de verdeling naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, opleiding
en aantal kinderen.
Geslacht (percentage vrouw)

78,4%

Burgerlijke staat
Ongehuwd, alleenwonend

22,7%

Ongehuwd, samenwonend

23,7%

Gehuwd

53,6%

Hoogst afgeronde opleiding
MBO

1,0%

HBO

78,4%

WO

20,6%

Gemiddelde leeftijd

43,6

Kinderen (percentage dat kinderen heeft)

		

72,2%
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Aantal kinderen
1

20%

2

51,4%

3

24,3%

4

4,3%

3.4 Interviewschema
Het in het onderzoek gebruikte interview bestaat uit 98 vragen met subvragen,
zodat in totaal 101 onderwerpen aangaande kennis van opvoeding en ontwik
keling bevraagd worden (zie bijlage 6).
Van de 101 kennis- en begripsvragen zijn er 21 geheel of gedeeltelijk uit de
vragenlijst gebruikt in Onderzoek 1 overgenomen; 15 kennisvragen betreffende
kinderen tot 12 jaar zijn, met toestemming van de auteurs, geheel of gedeeltelijk
overgenomen en vertaald uit één van de volgende vragenlijsten:
• KIDI (Knowledge of infant development inventory)26
• High Scope Knowledge Scale27
De overige kennisvragen zijn geformuleerd aan de hand van resultaten van
recent, gerepliceerd wetenschappelijk onderzoek. Voor alle kennis vragen geldt
dat ze onderdeel waren van een grotere pool van items waaruit op basis van
een drietal criteria een selectie is gemaakt. Die criteria zijn:
1)
2)
3)

is het betreffende thema/item behalve kennisrelevant
ook handelingsrelevant?
betreft het een universeel, dat wil zeggen op alle kinderen
en jeugdigen betrekking hebbend thema?
is er robuuste wetenschappelijke evidentie voor de correctheid
van een antwoord op de vraag?

26 MacPhee, D. (1981). Knowledge of infant development inventory. Department of human development
and family studies: Colorado State University.
27 Epstein, A.S. (1980). Assessing the Child Development Information Needed by Adolescent Parents
with Very Young Children. Geraadpleegd via: http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/
content_storage_01/0000019b/80/32/b2/a4.pdf en Epstein, A.S. (1993 ). Training for quality:
Improving early childhood programs through systematic inservice training. Ypsilanti, MI: High/ Scope Press.
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Daarbij werd robuust doorgaans gedefinieerd als: op basis van replicatie onder
zoek of meta-analyse vastgesteld. De mate waarin items uit de pool aan deze
criteria beantwoorden is door het verzamelen van oordelen van paren van
beoordelaars vastgesteld. Daarbij geldt uiteraard dat selectie en beoordeling
van vragen plaatsvond binnen de momentane context waarin wetenschappelijk
ontwikkelingsonderzoek zich afspeelt. Helder verwoordden de opstellers van
het Amerikaanse onderzoeksrapport ‘What Grown-ups Understand about Child
Development’ dit als volgt: ‘De ontwikkeling en opvoeding van kinderen en
jeugdigen is algemeen gesproken geen exacte wetenschap. De specifieke context
(gezin, buurt, cultuur) waarin deze zich afspeelt is een factor van betekenis.
Hoewel gebruik is gemaakt van de deskundigheid van vooraanstaande weten
schappers en tal van wetenschappelijke publicaties voor het bepalen van het
correcte antwoord, geldt voor een aantal van de vragen dat dit antwoord moet
worden gezien als de gezamenlijke opvatting van vooraanstaande ontwik
kelingswetenschappers, maar niet noodzakelijkerwijze van alle wetenschappers
op het gebied van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen’.28
De 101 kennisvragen in het interview zijn thematisch geclusterd
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ontwikkelingsfasen van kinderen van 0 tot 4 jaar
Ontwikkelingsfasen van kinderen van 5 tot 12 jaar
Opgroeien en gezondheid
Regels, grenzen, straffen
Invloed van opvoeders op ontwikkeling
Opvoeding en ontwikkeling van jongeren (13 tot 18 jaar)

Een overzicht van de onderwerpen die in de zes domeinen aan de orde komen,
is te vinden in onderstaande tabel. De gemiddelde duur van het interview bedroeg
1 uur en 5 minuten. Hoewel hier geen sprake is en kan zijn van een representa
tieve steekproef, zijn de verzamelde gegevens wel degelijk relevant
voor de te beantwoorden vraag. Het gaat hier immers om een aanzienlijke
groep van in de gemeente Den Haag werkzame professionals.

28 Conform het Amerikaanse onderzoek, p. 20. What Grown-Ups Understand about Child Development’
by Civitas, Zero To Three and BRIO, gepubliceerd in 2001.
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3.5 Resultaten kennis en begrip van opvoeden
		 en ontwikkelen van professionals
De presentatie van de resultaten van het onderzoek in dit hoofdstuk is als volgt
geordend. Per domein worden de voornaamste uitkomsten besproken (voor een
volledig overzicht van de antwoorden, zie bijlage).
De tabellen in dit hoofdstuk tonen steeds de resultaten voor de totale groep
geïnterviewde professionals. Voor de meest opvallende uitkomsten worden
antwoordpercentages in een staafdiagram weergeven.
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Domein

Onderwerp en vraagnummer

Ontwikkeling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zintuigen (4)
Activiteiten (5)
Huilen (6)
Huilen (21a)
Huilen (21b)
Onrustig slapen (7)
Cognitieve ontwikkeling (8)
Lichamelijke groei (9)
Ontwikkelingsvolgorde (10)
Band met baby (36)
Goede relatie met eigen ouders (19)
Negatieve relatie met eigen
ouders (20)

Leeftijd

1. Ontwikkelingsfasen van kinderen
tussen 0 en 4 jaar (42 vragen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fantasiespel (11)
Ouders & fantasiespel (12)
Lachen (13)
Communicatie door te wijzen (16)
Eerste echte woord (22)
Bekende stem herkennen (23)
Rechtop zitten (24)
Bal volgen (25)
Eigen naam herkennen (26)
Onafhankelijkheid tonen (27)
Huilen (28)
Gedrag nadoen (29)
Nee begrijpen (30)
Gezichtsuitdrukking nadoen (31)
Voorwerpen in boek aanwijzen (32)
Verschil in fantasie en realiteit (51)
Eerste stapje (52)
Zitten maar niet omhoog hijsen (53)
Liedjes zingen, verhaaltjes
luisteren (54)

Hoe gedragen ze zich
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huilen van een baby (33)
Brabbelen van een baby (34)
Motieven van een peuter 1 (39a)
Motieven van een peuter 2 (39b)
Motieven van een peuter 3 (39c)
Driftbuien peuter (41)
Reageren driftbui (43)
Speelgoed delen (38)
Eetgedrag (35)

Hoe reageren ze op hun omgeving?
• Wereld opnemen en erop reageren (14)
• Stemming ouder aanvoelen (15)
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Ontwikkeling
•
•
•
•
•
•

Nieuwe woorden leren (55)
Stilzitten en concentreren (56)
In zichzelf praten (40)
Vrienden en vijanden (57)
Acceptatie door leeftijdsgenoten (68)
Ruzie tussen zusjes (42)

Leeftijd
2. Ontwikkelingsfasen van kinderen
tussen 5 en 12 jaar (15 vragen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

70

Logica verhaal (58)
Verschil meer en minder (59)
Begrip goed en slecht (60)
Veranderende houding goed
en kwaad (67)
Toenamen gevoeligheid voor
gevoelens anderen (61)
Dagdromen toekomst (62)
Begrip tijd en week (63)
Alles weten (65)
Logisch denken (66)

3. Opgroeien en gezondheid
(2 vragen)

• Bewegingsnorm (64)
• Hersenen volgroeid (69)

4. Regels, grenzen en straffen
(4 vragen)

•
•
•
•

5. Invloed van opvoeders
op ontwikkeling (6 vragen)

• Depressie vader en wereldbeeld/
zelfvertrouwen kind (17)
• Depressie ouders en angst (18)
• Invloed agressief gedrag en
zwangerschap (46)
• Invloed ouders gelijk geslacht (47)
• Invloed geweld op TV 1 (49)
• Invloed geweld op TV 2 (50)

Onderzoek 2

Troosten & verwennen baby (37)
Kind van tafel laten gaan (45)
Streng opvoeden (44)
Stellingen over straffen (48)

Ontwikkeling
• Meest voorkomende psychische
of gedragsprobleem (70)
• Reflecteren eigen denken (72)
• Filosoferen zin van bestaan (73)
• Onafhankelijkheid en slapen (79)
• Vroegrijpe tieners en cognitie (75)
• Vroegrijpe tieners en criminaliteit (76)
• Korte termijn denken (87)
• Inlevingsvermogen (92)
• Herkennen emoties en verdriet (93)
• Risico nemen (90)
• Zelfbeeld, psychische en
gedragsproblemen tijdens
de puberteit (78)
• Zelfbeeld & criminaliteit (86)
• Stemmingswisselingen (91)

Omgeving

6. Ontwikkeling en opvoeding
jongeren (32 vragen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invloed jongeren en zelfbeeld (81)
Invloed leerkracht (98)
Steun ouders (77)
Invloed ouders op school
en beroepskeuze (80)
Puberteit en ethische dilemma’s (96)
Ouderbetrokkenheid en vrienden (82)
Vrienden en diverse activiteiten (83)
Gevoeligheid invloed leeftijdsgenoten
en ouders (84)
Invloed ouders op vriendenkeuze (85)
Ongewenst gedrag en vrienden (101)

Opgroeien en gezondheid
•
•
•
•
•

Slaapbehoefte pubers (71)
Bioritme en jongeren (97)
Alcohol en hersenen (74)
Begeleid alcohol drinken (94)
Vatbaarheid verslavingen
en jongeren (95)
• Cannabis en harddrugs (99)
• TV en seksuele relaties (100)

Regels, grenzen en straffen
• Pubers en ongevoeligheid
voor straf (88)
• Pubers en ongevoeligheid
voor belonen (89)
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3.5.1 Wat professionals in Den Haag weten van ontwikkeling
		 en opvoeding
In deze paragraaf wordt de totaalscore van de steekproef van de Haagse
professionals gepresenteerd, dat wil zeggen de score op alle 101 vragen over
kennis en begrip van opvoeding en ontwikkeling.
Gemiddeld beantwoordden professionals 52,8% van de 101 vragen correct.
Voor de 6 domeinen worden de percentuele scores weergegeven in onderstaande
figuur (voor een overzicht van alle uitkomsten, zie bijlage 5).
% Correcte antwoorden per domein
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3.5.2 Domein 1 – Ontwikkelingsfasen van kinderen tussen
		 0 en 4 jaar
Aan professionals zijn 42 vragen gesteld betreffende ontwikkelingsfasen
van kinderen tussen nul en vier jaar. Deze vragen zijn onderverdeeld in vier
subdomeinen, te weten:
•
•
•
•

ontwikkeling
leeftijd
hoe gedragen jonge kinderen zich
hoe reageren jonge kinderen op hun omgeving

Gemiddeld genomen beantwoordden professionals bijna de helft, zo’n 48,6%,
van de vragen correct. Voor de hierboven genoemde subdomeinen zijn
de gemiddelde scores respectievelijk 58,2%, 35,1%, 63,6% en 52%. De tabel
hieronder bevat de scores van professionals op alle afzonderlijke vragen.
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Domein 1 Ontwikkelingsfasen van kinderen tussen 0 en 4 jaar
Professionals
% Correct

% Incorrect

% Weet ik niet

Zintuigen (4)

73,3

24,5

2,2

Activiteiten (5)

59,3

40,7

-

Huilen (6)

68,1

26,4

5,5

Huilen (21a)

69,2

29.7

1,1

Huilen (21b)

84,6

12,1

3,3

Onrustig slapen (7)

60,4

29,7

9,9

Cognitieve ontwikkeling (8)

46,2

51,6

2,2

Lichamelijke groei (9)

70,3

17,6

12,1

8,9

91,1

-

Band met baby (36)

64,8

34,1

1,1

Goede relatie met eigen ouders (19)

69,2

26,4

4,4

Negatieve relatie met eigen ouders (20)

24,2

71,4

4,4

Ontwikkeling

Ontwikkelingsvolgorde (10)

Gemiddelde score subdomein
ontwikkeling

58,2%

Leeftijd
Fantasiespel (11)

17,6

82,4

-

Ouders & fantasiespel (12)

40,7

56

3,3

Lachen (13)

49,5

48,3

2,2

Communicatie door te wijzen (16)

36

62,9

1,1

Eerste echte woord (22)

33

67

-

54,4

44,5

1,1

50

48,9

1,1

40,7

54,9

4,4

Bekende stem herkennen (23)
Rechtop zitten (24)
Bal volgen (25)
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Eigen naam herkennen (26)

46,2

49,4

4,4

22

76,9

1,1

Huilen (28)

17,6

76,9

5,5

Gedrag nadoen (29)

39,6

59,3

1,1

Nee begrijpen (30)

24,4

74,5

1,1

Gezichtsuitdrukking nadoen (31)

13,2

83,5

3,3

Voorwerpen in boek aanwijzen (32)

30,8

68,1

1,1

22

76,9

1,1

60,4

38,5

1,1

23,1

75,8

1,1

44

54,9

1,1

Onafhankelijkheid tonen (27)

Verschil in fantasie en realiteit (51)
Eerste stapje (52)
Zitten maar niet omhoog hijsen (53)
Liedjes zingen, verhaaltjes luisteren (54)
Gemiddelde score subdomein
leeftijd

35,1%

Hoe gedragen ze zich
Huilen van een baby (33)

47,3

45,1

7,7

Brabbelen van een baby (34)

12,1

85,7

2,2

Motieven van een peuter 1 (39a)

66,7

33.3

-

Motieven van een peuter 2 (39b)

94,5

5,5

-

Motieven van een peuter 3 (39c)

88,8

10,1

1,1

Driftbuien peuter (41)

54,9

42,9

2,2

Reageren driftbui (43)

35,6

64,4

-

Speelgoed delen (38)

86,8

12,1

1,1

Eetgedrag (35)

85,7

9,9

4,4

Gemiddelde score subdomein
hoe gedragen ze zich
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Hoe reageren ze op hun omgeving
Wereld opnemen en erop reageren (14)

31,9

64,8

3,3

Stemming ouder aanvoelen (15)

72,1

26,8

1,1

Gemiddelde score subdomein
hoe reageren ze op hun omgeving

52%

Gemiddelde score domein 1

48,6%

In de volgende paragrafen worden de uitkomsten, gerangschikt naar subdomein,
voor de meest opvallende bevindingen afzonderlijk besproken. Het meest
correcte antwoord op ene vraag wordt uitgewerkt en met behulp van weten
schappelijk onderzoek onderbouwd
3.5.2.a Ontwikkeling
Niet reageren op een huilende baby (21)
Een van de belangrijkste taken die een baby direct na de geboorte heeft, is ervoor
zorgen dat het in de basisbehoeften wordt voorzien.29 Baby’s analyseren voort
durend hoe de omgeving, en dan vooral hun ouders of opvoeders, op hun gedrag
reageren. Worden zij getroost als zij huilen of wordt er meestal niet op een
huilbui gereageerd? Als ouders altijd op huilbuien reageren door de baby te
troosten of hem op een andere manier in zijn behoeften te voorzien, dan heeft
de baby vertrouwen in zijn (directe) omgeving en voelt hij zich veilig en op zijn
gemak. Baby’s die een dergelijk positief gevoel hebben, hoeven geen energie te
verspillen om te zorgen dat zij in hun behoeften worden voorzien en kunnen hun
aandacht dus richten op het ontdekken van de wereld om zich heen.30 Baby’s die
vaak geen reactie of juist een negatieve reactie krijgen op hun huilbuien,
bijvoorbeeld als er tegen hen wordt geschreeuwd of als er hardhandig met hen
wordt omgegaan, moeten hun aandacht vooral richten op hoe zij in hun
behoeften kunnen worden voorzien. De baby heeft dan moeite om een warme,
hechte band op te bouwen met de opvoeder(s). Ook vinden baby’s die hun
huilbuien vaak onbeantwoord zien het moeilijk om zich op de wereld om
hen heen te richten en erop te reageren.31
29 Hawlay, T. (2000). Starting Smart – How early experiences affect brain development.
Geraadpleegd op august 2009, retrieved from: Zerotothree website.
30 Hawlay, T. (2000). Starting Smart – How early experiences affect brain development.
Geraadpleegd op august 2009, retrieved from: Zerotothree website.
31 Hawlay, T. (2000). Starting Smart – How early experiences affect brain development.
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Een gevolg kan zijn negatieve beïnvloeding van hun ontwikkeling, zowel in
lichamelijk, cognitief als sociaal opzicht. Een gevolg kan ook zijn32 een grotere
kans op een hoge stress gevoeligheid en meer last van stress op latere leeftijd.33
Deelnemers werd de volgende situatie voorgelegd:
‘Stel dat ouders van een baby van twee à drie maanden oud, meestal niet reageren
op gehuil van het kind. Hoe waarschijnlijk is het volgens u dat daardoor de volgende
dingen gebeuren?’
a) de hersenontwikkeling van de baby zal hierdoor minder
voorspoedig verlopen
b) de baby zal hierdoor later minder last van stress hebben
De eerste situatie is waarschijnlijk. De tweede situatie is onwaarschijnlijk,
onderzoek heeft juist het tegenovergestelde aangetoond. Deze baby’s hebben
een grotere kans op een hoge stress gevoeligheid op latere leeftijd.
84,60%

Situatie b

12,10%

Correcte antwoord
Incorrecte antwoord

3,30%

Weet ik niet
69,20%

Situatie a

29,70%
1,10%
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Professionals blijken goed te weten dat kinderen later niet minder last van stress
zullen hebben als ouders niet reageren op het gehuil van een drie maanden oude
baby: 84,6% verwerpt terecht de stelling. Betreffende de nadelige invloed op
de hersenontwikkeling als ouders niet reageren op het gehuil, is de meerderheid
van de professionals ook correct geïnformeerd.

Geraadpleegd op august 2009, retrieved from: Zerotothree website.
32 Hawlay, T. (2000). Starting Smart – How early experiences affect brain development.
Geraadpleegd op august 2009, retrieved from: Zerotothree website. Schore, A.N. (2001).
Effects of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation and
infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22(1-2), 7-66.
33 Schore, A.N. (2001). Effects of a secure attachment relationship on right brain development,
affect regulation and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22(1-2), 7-66.
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Zintuigen net na de geboorte (4)
De zintuigen horen, proeven, aanraken en ruiken zijn net na de geboorte goed
ontwikkeld.34 Zo kunnen baby’s al voor de geboorte reageren op geluiden.35 Net na
de geboorte kunnen baby’s de meeste geluiden goed horen, met uitzondering van
hele zachte geluidjes. Ook worden baby’s geboren met een aantal basis smaak
voorkeuren. Zo heeft onderzoek aangetoond dat baby’s sneller en harder op een
fles zuigen waarin zoetstoffen zitten vergeleken met flessen waarin zure, zoute of
neutrale stoffen zitten.36 Ook stimuleren zoete stoffen tevreden gezichtsuitdruk
kingen bij pasgeboren baby’s, terwijl bittere stoffen vaker leiden tot het trekken
van een vies gezicht.37 Het ruiken van bepaalde stoffen heeft soortgelijke effecten.
Zo trekken baby’s relaxte, plezante gezichtsuitdrukkingen als zij stoffen als
chocolade of banaan ruiken. De geur van rotte eieren leidt tot het trekken van
vieze gezichten.38 Wat betreft aanraken, heeft onderzoek aangetoond dat pasge
boren baby’s extreem gevoelig zijn voor pijn.39 Het zintuig zien is net na de geboorte
het minst ontwikkeld.40 Pasgeboren baby’s zien de wereld gedeeltelijk in kleur,
maar kunnen nog geen onderscheid maken tussen felle kleuren, en verwarren
blauw vaak met groen en rood met geel en vice versa. Het juiste antwoord
op deze vraag is daarom zien.
Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Welk van de volgende zintuigen is net na de geboorte het minst ontwikkeld?’
a) horen
b) proeven
c) zien
d) aanraken

34 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
35 Aslin, R. N. (1987). Visual and auditory development in infancy. In J. D. Osofsky (Ed.), Handbook of infant
development, 2nd edition. New York: Wiley, pp. 5-97. Aslin, R. N., Alberts, J. R. and Petersen, M. R. (Eds.).
(1981). Development of perception: Psychobiological perspectives. New York: Academic Press.
36 Steiner, J. E. (1974). Innate, discriminative human facial expressions to taste and smell stimulation.
Annals of the New York Academy of Sciences, 237, 229-233. Crook, C. (1987). Taste and olfaction.
In P. Salapatek and L. Cohen, (Eds.), Handbook of Infant Perception, vol. I. (pp. 237-264). Orlando,
FL: Academic Press.
37 Website: Parentingcounts, http://www.parentingcounts.org/
38 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
39 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
40 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts
en Website: Parentingcounts. http://www.parentingcounts.org/
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Antwoord c (correcte antwoord)

73,3%

Antwoord a, b, d

24,5%

Weet ik niet

2,2%
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Bijna drievierde van de professionals weet of vermoedt dat het zintuig zien net
na de geboorte het minst ontwikkeld is. Zo’n 25% van de ondervraagden meent
dat het één van de andere zintuigen is. Iets minder dan de helft hiervan denkt
dat het zintuig proeven net na de geboorte het minst ontwikkeld is.
Zintuigen en lichamelijke groei (9)
Onderzoek met jonge dieren heeft aangetoond dat aanraken belangrijk is voor
de lichamelijke groei. Door middel van aanraking komen er bepaalde stoffen in
de hersenen vrij die de lichamelijke groei stimuleren.41 Wetenschappers gaan ervan
uit dat dit ook voor mensenbaby’s opgaat.42 Zo heeft onderzoek aangetoond dat
premature baby’s die een aantal keer per dag werden gemasseerd, in dit geval in
een ziekenhuissetting, sneller in gewicht groeiden en dat, na een jaar, een aantal
motorische en cognitieve vaardigheden aanzienlijk verbeterd waren ten opzichte
van premature baby’s die deze dagelijkse massages niet kregen.43
Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Het stimuleren van welk van de volgende zintuigen leidt bij uitstek tot de productie
van specifieke stoffen in de hersenen die de lichamelijke groei stimuleren?’
a) zien
b) horen
c) proeven
d) aanraken

41 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
42 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
43 Field, T. (2001). Massage therapy facilitates weight gain in preterm infants. Current directions in
psychological science, 46, 299-308. Field, T., Hernandez-Reif, M. & Freedman, J. (2004). Stimulation
programs for preterm infants. Social policy report of the society for research in child development,18(1).
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Antwoord d (correcte antwoord)

70,3%

Antwoord a, b, c

17,6%

Weet ik niet

12,2%
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Zo’n 70% van de professionals blijkt correct te weten dat het stimuleren van het
zintuig aanraken leidt tot de productie van specifieke stoffen in de hersenen die
de lichamelijke groei stimuleren. Van de 17,6% die meende dat één van de andere
zintuigen de juiste was, gaf het merendeel het zintuig proeven als correcte
antwoord.
Grove motoriek: wat is de noodzakelijke ontwikkelingsvolgorde? (10)
Grove motorische vaardigheden spelen een belangrijke rol in de lichamelijke,
intellectuele, cognitieve, sociaal en emotionele ontwikkeling van kinderen.
Zo ontwikkelen de ‘grote’ spieren zich doormiddel van grove motorische vaardig
heden als rollen, kruipen, klimmen en lopen.44 De ontwikkeling van deze grote
spieren stimuleert de ontwikkeling van de kleinere spieren die nodig zijn voor
het vasthouden van een lepel, het kunnen kleuren met een potlood en een deur
opendoen. Motorische vaardigheden zijn ook van belang voor de ontwikkeling
van de intellectuele vermogens.45 Als een kind van 12 maanden een knuffel wil
die ergens ligt waar hij niet bij kan, bijvoorbeeld op de hoge keukentafel, dan
moet hij een manier bedenken om die knuffel te pakken te krijgen. Zo kan hij
naar zijn moeder kruipen, aan haar broekspijp trekken en vervolgens naar de knuffel
kijken en wijzen. Op deze manier leert het kind, doormiddel van kruipen en
wijzen, hoe het in zijn behoeften kan voorzien. Beweging is ook goed voor het
zelfvertrouwen van het kind.46 Zo groeit het zelfvertrouwen van het kind elke keer
als hij iets nieuws heeft bereikt, zoals bijvoorbeeld zelf op de bank klimmen of
zelfstandig de trap oplopen.
44 Fenichel, E., Greenip, S., Parlakian, R. & Salyers, T. On the move – the power of movement in
your child’s first three years. Retrieved from: Zerotothree.org, Geraadpleegd op July 10th,2009
45 Fenichel, E., Greenip, S., Parlakian, R. & Salyers, T. On the move – the power of movement in
your child’s first three years. Retrieved from: Zerotothree.org. Geraadpleegd op July 10th, 2009
46 Fenichel, E., Greenip, S., Parlakian, R. & Salyers, T. On the move – the power of movement in
your child’s first three years. Retrieved from: Zerotothree.org, Geraadpleegd op July 10th, 2009
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McGraw (1943) heeft bestudeerd in welke volgorde motorische vaardigheden zich
ontwikkelen in de eerste twee levensjaren. Volgens McGraw kunnen baby’s vanaf
zes maanden zitten met enige ondersteuning en kunnen zij vanaf acht maanden
voor een korte periode alleen zitten. De meeste, maar niet alle, baby’s beginnen te
kruipen als zij zo’n negen maanden oud zijn. Vrij snel hierna kunnen zij zichzelf
omhoog hijsen en rond de 12 maanden zetten de meeste baby’s hun eerste
stappen. Het is van belang te weten dat niet iedere baby begint te kruipen rond
negen maanden, sommige beginnen hier pas rond 12 maanden mee. En
sommige baby’s kruipen helemaal niet. Het is dus niet noodzakelijk voor baby’s
om eerst te kunnen kruipen voordat zij zichzelf omhoog kunnen hijsen of hun
eerste stappen zetten. Het juiste antwoord is daarom: zitten, staan, lopen.47
Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Wat is de noodzakelijke ontwikkelingsvolgorde?’
a) zitten, lopen, kruipen
b) zitten, kruipen, lopen
c) zitten, kruipen, staan, lopen
d) zitten, staan, lopen
e) kruipen, zitten, staan lopen

Antwoord d
(correcte antwoord)

8,1%

Antwoord a, b, c, e

91,1%
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Iets meer dan één op de tien professionals weet of vermoedt dat de juiste
ontwikkelingsvolgorde zitten, staan, lopen is. De meeste professionals, het gaat
hier om zo’n 51,1%, denkt dat zitten, kruipen, staan, lopen de noodzakelijke
ontwikkelingsvolgorde is. Echter zoals hierboven is beschreven is kruipen geen
onderdeel van de noodzakelijke ontwikkelingsvolgorde, kinderen hoeven niet eerst
te kunnen kruipen voor zij kunnen staan of lopen.

47 McGraw (1943) als geciteerd in Harris, M. & Butterworth, G. (2004). Developmental psychology:
a student’s handbook. Psychology Press Ltd. New York: New York.
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Negatieve relatie met eigen ouders (20)
Deelnemers werd de volgende stelling voorgelegd:
‘Vaders en moeders die een negatieve relatie met hun eigen ouders hebben gehad zijn
over het algemeen minder succesvol in het opbouwen van een gezonde relatie met
hun eigen kinderen.’
Deze stelling is onjuist. Zo heeft onderzoek aangetoond dat een negatieve relatie
met de eigen ouders niet per se leidt tot een negatieve relatie met de eigen
kinderen. Als ouders die geen goede band met hun eigen ouders hebben gehad,
steun krijgen tijdens het ouderschap en de opvoeding van hun kinderen, dan
wordt er vaker een positieve opvoedingsstijl gehanteerd dan wanneer deze ouders
geen steun ontvangen48. Tevens heeft onderzoek aangetoond dat als ouders die
een slechte band met hun eigen ouders hebben gehad een ouderschapscursus
volgen waarin zij correcte opvoedingsmethoden aangeleerd krijgen, de band met
hun eigen kinderen op een positieve manier beïnvloed wordt. Kortom, er mag
bepaald niet zo maar vanuit worden gegaan dat een slechte relatie met de eigen
ouders automatisch een slechte band met de eigen kinderen inhoudt.49
‘Vaders en moeders die een negatieve relatie met hun eigen ouders hebben gehad zijn
over het algemeen minder succesvol in het opbouwen van een gezonde relatie met
hun eigen kinderen.’
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Zo’n één op de vier professionals verwerpt deze stelling terecht. Desalniettemin
denkt iets meer dan 70% van de geïnterviewden dat een slechte relatie met de
eigen ouders bepalend is voor het al dan niet hebben van een negatieve relatie
met de eigen kinderen.
48 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
49 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
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Belangrijke vaardigheden voor de cognitieve ontwikkeling (8)
Kruipen, grijpen, van voor naar achter rollen en het hoofd omhoog en stil houden
spelen een belangrijke rol in de cognitieve ontwikkeling van baby’s in het eerste
jaar. Maar grijpen speelt de meest belangrijke rol. Reden hiervoor is dat baby’s
doormiddel van grijpen de omgeving op een hele nieuwe manier ontdekken.50
Zij kunnen naar voorwerpen grijpen, voorwerpen omdraaien, en zien wat er
gebeurt als zij voorwerpen loslaten. Ook leren zij op deze manier veel over
het voorwerp, bijvoorbeeld hoe het aanvoelt.
Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Welk van de volgende vaardigheden speelt de belangrijkste rol in de cognitieve
ontwikkeling (dat wil zeggen in de ontwikkeling van denken en begrip van de wereld)
van baby’s in het eerste jaar?’
a) kruipen
b) grijpen
c) rollen van achter naar voor
d) het hoofd omhoog en stil kunnen houden

Antwoord b (correcte antwoord)

46,2%

Antwoord a, c, d
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Iets minder dan de helft van de professionals weet dat grijpen de meeste belangrijke
vaardigheid is voor de cognitieve ontwikkeling van baby’s in het eerste jaar.
Dit betekent dat iets meer dan de helft meent dat één van de andere vaardigheden
de belangrijkste hierin is. Meer dan de helft hiervan, zo’n 60%, meent dat
kruipen de belangrijkste rol speelt in de cognitieve ontwikkeling in het eerste
levensjaar, gevolgd door 30% die meent dat het hoofd omhoog en stil kunnen
houden de belangrijkste is. Zo’n kleine 10% van deze groep denkt dat rollen
van achter naar voor het meeste belangrijk is.
50 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
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3.5.2.b Wat mag je van jonge kinderen verwachten?
Kennis van wat er aan ontwikkeling en vaardigheden verwacht mag worden van
kinderen van een bepaalde leeftijd, kan voorkómen dat aan het kind te hoge of
juist te lage eisen gesteld worden. Beide zijn belemmerend voor ontwikkeling
en welbevinden van het kind.
Gezichtsuitdrukkingen nadoen (31)
Imiteren ofwel het nadoen van gedrag en gezichtsuitdrukkingen, is een belangrijke
manier voor baby’s en jonge kinderen om van anderen te leren. Vlak na de geboorte
nemen baby’s de gezichtsuitdrukkingen van volwassenen en oudere kinderen in
zich op en kunnen zij er al op reageren. Een belangrijke reactie is het nadoen of
imiteren van deze gezichtsuitdrukkingen. Baby’s kunnen dit al op hele jonge
leeftijd.51 Zo toonden resultaten van een onderzoek aan dat baby’s van slechts
een paar uur oud, de jongste was slechts 42 minuten oud, hun tongen uit konden
steken in reactie op een volwassenen die ook zijn tong uitstak.52 Hetzelfde onder
zoek gaf aan dat deze baby’s ook andere gezichtsuitdrukkingen konden nadoen
als een ‘o’ maken met hun lippen. Resultaten van een ander, soortgelijk onder
zoek toonden aan dat baby’s van tien weken oud gezichtsuitdrukkingen als
blijdschap, verdriet en woede kunnen nadoen.53 Het imiteren of nadoen van
gezichtsuitdrukkingen op zo’n jonge leeftijd is een bijzondere prestatie aangezien
baby’s hun eigen gezicht nog nooit hebben gezien. Baby’s weten dus dat zij een
tong hebben en dat zij deze kunnen uitsteken. Ook weten zij hoe zij een blije
en verdrietige gezichtsuitdrukking moeten nadoen.54

51 Website parentingcounts, http://www.parentingcounts.org/
52 Meltzoff, A., & Moore, M. (1989). Imitation in newborn infants: Exploring the range of gestures imitated
and the underlying mechanisms. Developmental Psychology, 25, 954-962
En de Website: Parenting counts, http://www.parentingcounts.org/
53 Field. T. M. et al., (1982). Discrimination and imitation of facial expressions by neonates.
Science, 218, 179-181. En Website Parentingcounts, http://www.parentingcounts.org/
54 Website parentingcounts, http://www.parentingcounts.org/
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Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Vanaf welke leeftijd kunnen de meeste baby’s met hun ouders om de beurt elkaars
gezichtsuitdrukkingen nadoen?’
Het juiste antwoord op deze vraag is tussen 0 en 4 maanden.
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Het overgrote deel van de professionals, zo’n 83,5%, blijkt niet te weten dat baby’s
al tussen nul en vier maanden om de beurt met de ouders elkaars gezichtsuit
drukkingen kunnen nadoen. Zo’n 40% hiervan denkt dat kinderen dit pas vanaf
anderhalf jaar of ouder kunnen.
Fantasiespel (11)
Onderzoek heeft aangetoond dat het kunnen doen-alsof ofwel het spelen van
fantasiespelletjes goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Zo leren kinderen
sociale vaardigheden als delen en samenwerken en leren zij zich in te leven in
anderen. Volgens meerdere onderzoeken beginnen de meeste kinderen met het
spelen van fantasiespelletjes als zij tussen de 17 en 24 maanden zijn. In de eerste
fase van het doen-alsof richten kinderen zich vooral op imitatie en realistisch
gebruik van speelgoed of andere voorwerpen. Zo gebruiken zij bijvoorbeeld
een speelgoedtelefoon om na te doen hoe een ouder een telefoongesprek voert.
Als kinderen wat ouder zijn, zo rond de drie jaar, beginnen zij voorwerpen
symbolisch te gebruiken in fantasiespel. Zo gebruiken zij op deze leeftijd
bijvoorbeeld een banaan als telefoon of een bezem als danspartner. In deze
periode beginnen kinderen ook zelf liedjes en verhaaltjes te verzinnen.55

55

		

Berk, L.E. (2007). Development throughout the lifespan, 4th edition. Boston, MA: Allyn and
Bacon. Lerner, L.C.S.W., Greenip, S. (2004). The power of play – learning through play from birth to three,
via Website: ZeroToThree – www.zerotothree.org
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Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Op welke leeftijd, denkt u, kunnen de meeste kinderen net-alsof doen en een fantasiespel
spelen?’
Het juiste antwoord op deze vraag is tussen 17 en 24 maanden.
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Iets meer dan één op de vijf professionals, zo’n 17,6%, blijkt te weten dat
kinderen tussen de 17 en 24 maanden voor het eerst net-alsof doen en een
fantasie spel kunnen spelen. Het merendeel van de geïnterviewden, zo’n 72,5%,
meent ten onrechte dat kinderen hier pas mee beginnen als zij ouder dan twee
jaar zijn. Zo’n 9,9% van de deelnemers denkt dat kinderen hier al eerder mee
beginnen, zo tussen de negen en 16 maanden.
Huilen (28)
Omdat baby’s in de eerste maanden na de geboorte weinig tot geen andere
effectieve communicatiemiddelen hebben om hun behoeftes kenbaar te maken,
is huilen in deze periode van essentieel belang.56 Zo huilen kinderen tussen
de één en vier maanden om aan te geven dat zij honger hebben, moe zijn of
een vieze luier. Ook gebruiken kinderen in deze periode huilen, wederom omdat
zij weinig andere communicatiemiddelen hebben, om aan te geven dat zij zich
vervelen.
Deelnemers werd de volgende vraag betreffende dit onderwerp gesteld:
‘Vanaf welke leeftijd kunnen de meeste baby’s huilen omdat zij zich vervelen
en niet alleen omdat zij honger hebben, moe zijn of een vieze luier hebben?’

56 Stifter, C.A. (2005). Crying behavior and its impact on psychosocial child development, artikel
gepubliceerd op Encyclopedia on Early Childhood Development, www.child-encyclopedia.com
Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
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Het juiste antwoord is tussen 1 en 4 maanden.
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Iets meer dan drievierde van de professionals denkt dat kinderen pas later dan
tussen de één en vier maanden doormiddel van huilen aan kunnen geven dat zij
zich vervelen. Ongeveer de helft hiervan denkt dat kinderen dit tussen de vier en
acht maanden kunnen.
3.5.2.c Hoe gedragen jonge kinderen zich?
Kennis van wat voor gedrag jonge kinderen vertonen is om dezelfde reden
belangrijk als kennis van de vaardigheden die ze kunnen hebben. Gedrag van
jonge kinderen kan volwassenen verbazen, verontrusten of irriteren. Begrip ervan
kan helpen adequaat te reageren of te anticiperen, zodat zowel de relatie tussen
kind en opvoeder als de ontwikkeling van het vertoonde gedrag zelf gunstig
verlopen. Vooral als het gedrag hinderlijk voor ouders is, kan het hen onder
steunen als ze zicht hebben op de mate waarin dat gedrag normaal is voor een
bepaalde ontwikkelingsfase.
Motieven van een peuter (39)57
Jonge kinderen kunnen zich gedragen op manieren die voor ouders of andere
opvoeders frustrerend of ronduit vervelend zijn. Een belangrijke vraag is of
ouders aan zulk ‘slecht’ gedrag motieven toeschrijven die passen bij of al mogelijk
zijn gezien de leeftijd van het kind. Of dat ze ‘slechte’ motieven veronderstellen
- die het kind, gezien zijn of haar ontwikkelingsfase nog helemaal niet kan
hebben - en dienovereenkomstig reageren.
57

		

Tekst ontleend aan: Diekstra, R.F.W., Wubs, J.M., Vreeburg, L.E., Sklad, M.J. & Ruiter, M. de. (2008).
Naar een canon van opvoeding. Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding
van kinderen en jongeren. Gemeente Den Haag, Dienst OCW & Haagse Hogeschool, lectoraat
Jeugd & Opvoeding.
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Zo kent een éénjarige nog geen gevoelens van wraak of betaald zetten.
Maar weten ouders en andere opvoeders dat ook?58
De gestelde vraag luidt:
‘Stel dat een kind van 12 maanden de TV steeds aan en uit doet, terwijl de ouders aan
het kijken zijn. Je kunt nooit precies weten waarom het kind dit doet. Kunt u voor
de volgende redenen die ik ga noemen aangeven of u denkt dat het waarschijnlijk of
onwaarschijnlijk is dat dit de reden van het kind is om de TV steeds aan en uit te doen?’
1)
2)
3)

het kind doet dit om aandacht te krijgen van zijn of haar ouders
het kind vindt het leuk om te leren wat er gebeurt wanneer het
de knopjes indrukt
het kind doet dit omdat het ergens boos om is, en probeert de ouders
terug te pakken

De ‘juiste’ of meeste waarschijnlijke reden voor een eenjarige om zoiets te doen
als in de vraag wordt beschreven is ofwel aandacht krijgen, of leergierigheid,
maar niet terugpakken.
‘Stel dat een kind van 12 maanden de TV steeds aan en uit doet, terwijl de ouders aan
het kijken zijn. Kunt u voor de volgende redenen die ik ga noemen aangeven of u denkt
dat het waarschijnlijk of onwaarschijnlijk is?’
88,8%

Motieven peuter (1)
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58 Sodian, B. et al., (1991). Early Deception and Child’s Theory of Mind: False Trails and Genuine Markers.
Child Development, 62(3), 468-483.; Reddy, V. (2007). Getting back to the Rough Ground: Deception and
‘Social Living’. Philosophical Transactions of the Royal Society London Biological Sciences,362 (1480),
621-637.
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Uit de diagram blijkt dat het overgrote deel van de professionals weet dat een
waarschijnlijk reden van een 12 maanden oud kind om de TV herhaaldelijk aan
en uit te doen is om te leren wat er gebeurt als het de knopjes in drukt. Een
kleiner, maar toch aanzienlijk merendeel, zo’n 88,8%, weet dat een andere
waarschijnlijk reden dat een kind dit doet is om aandacht te krijgen van zijn of
haar ouders. Zo’n 70% weet dat peuters nog niet in staat zijn tot wraakgevoelens
en dat uit boosheid op de ouders proberen terug te pakken geen waarschijnlijke
reden is. Een en ander betekent ook dat zo’n 30% denkt dat kinderen van 12
maanden al in staat zijn wraakgevoelens te koesteren.
Speelgoed delen (38)
Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen pas tussen 36 en 48 maanden leren
samen te werken en hun speelgoed leren te delen met andere kinderen.59
Kinderen rond de twee jaar spelen voornamelijk naast andere kinderen, niet met
andere kinderen. De focus ligt in deze periode op speelgoed. Zodra kinderen
tussen de drie en vier jaar oud zijn, spelen zij voornamelijk met andere kinderen.
Reden hiervoor is dat de focus in deze periode ligt op fantasiespel. Samenwerken
en delen zijn kenmerkend voor fantasiespel. Kinderen leren niet alleen samen
werken en delen, zij leren ook om op hun eigen beurt te wachten en om zelf en
samen met andere kinderen nieuwe spelletjes te verzinnen.60 Doormiddel van
fantasiespel en bijbehorende activiteiten als delen, leren kinderen belangrijke
vaardigheden als opletten en communiceren, zowel doormiddel van uitdruk
kingen als woorden. Mede door fantasiespelletjes te spelen met leeftijdsgenootjes,
ontwikkelen drie- en vierjarigen begrip voor de gevoelens van anderen. Ook leren
zij doormiddel van delen, dat zij op een beleefde manier iets moeten vragen, in
plaats van schreeuwen of zeuren als zij iets willen hebben.61

59 Shelov, S. P. (1998). Caring For Your Baby and Young Child: Birth to Age 5. New York:
Bantam Books. Website: Parentingcounts, http://www.parentingcounts.org/
60 Shelov, S. P. (1998). Caring For Your Baby and Young Child: Birth to Age 5. New York:
Bantam Books.Website: parentingcounts, http://www.parentingcounts.org/
61 Shelov, S. P. (1998). Caring For Your Baby and Young Child: Birth to Age 5. New York:
Bantam Books.Website: parentingcounts, http://www.parentingcounts.org/
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Deelnemers werd de volgende stelling voorgelegd:
‘De meeste kinderen van circa 18 maanden (anderhalf jaar) werken geregeld samen
en delen hun speelgoed met leeftijdsgenootjes. Is dit juist of onjuist?’
Het antwoord is onjuist.
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Het overgrote deel van de professionals, zo’n 86,8%, weet dat kinderen van
18 maanden nog te jong zijn om hun speelgoed te kunnen delen en geregeld
samen te werken met andere kinderen.
Eetgedrag (35)
Voeding speelt een essentiële rol in de eerste levensjaren van het kind. Het is niet
alleen van belang voor de lichamelijke groei en gezondheid, maar speelt ook een
belangrijke rol in de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Zo ontstaat
er een emotionele band tussen opvoeder en kind tijdens het eten geven, waarin
zowel verbale als non-verbale communicatie een belangrijke rol spelen.62 Veel
gezonde kinderen (25 tot 35%) tussen nul en vijf jaar, hebben problemen met
eten, zoals niet willen eten tijdens de maaltijd, bepaalde soorten voeding steevast
afwijzen of alleen maar willen eten als bepaalde voeding gecombineerd wordt
met andere stoffen, zoals bijvoorbeeld zoetstoffen.63
62 Website: Encyclopedia on early childhood development. www.child-encyclopedia.com
Lui, Y.H. & Stein, M.T. (2005). Feeding behavior of infants and young children and its impact on
child psychological and emotional development.
63 Benoit, D. (2004). Services and programs proven to be effective in managing young children’s
(birth to age five) eating behaviors and impact on their social and emotional development: comments
on Piazza and Carroll-Hernandez, Ramsay and Black.
Black, M.M. & Hurley, K.M. (2007). Helping children develop healthy eating habits. Via website
Encyclopedia on early childhood development, www.child-encyclopedia.com
Lui, Y.H. & Stein, M.T. (2005). Feeding behavior of infants and young children and its impact on
child psychological and emotional development.
Piazza, C.C. & Carroll-Hernandez, T.A. (2004). Assessment and treatment of pediatric feeding disorders.
Encyclopedia on early childhood development.
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Deze eetproblemen worden veroorzaakt door een samenspel van omstandig
heden, zoals biologische, sociale en culturele factoren. De meeste van deze
eetproblemen zijn tijdelijk en goed te behandelen, echter zijn er ook gevallen
waarin deze problemen stand houden.64 Eetproblemen die lange tijd stand
houden kunnen belangrijke negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van
het kind. Hieronder volgt een voorbeeld. De eetpatronen en voedselvoorkeuren
van een kind ontwikkelen zich al heel vroeg. Als kinderen bepaalde voeding
afwijzen, zoals groente en fruit, dan kunnen maaltijdperiodes moeilijk en stressvol
worden voor opvoeders. Als opvoeders gefrustreerd raken tijdens maaltijdperiodes,
dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor het kind, omdat zij geen manieren
vinden om het kind de belangrijke voedingsstoffen die in groente en fruit zitten,
te geven of omdat zij door de stress en frustratie die gepaard gaat met de maaltijd
periodes geen gezonde band opbouwen met het kind.65 Als deze problemen stand
houden, hebben deze kinderen, als gevolg van een tekort aan voedingsstoffen en
vitamines uit groenten en fruit, een grotere kans op overgewicht en obesitas.66
Deelnemers werd de volgende stelling voorgelegd:
‘Veel jonge kinderen, tussen nul en vijf jaar, hebben problemen met eten, zoals niet
willen eten tijdens de maaltijd, regelmatig heel weinig eten of bepaalde soorten voeding
steevast afwijzen. Is dit juist of onjuist?’
Het antwoord op deze vraag is juist; zoals uit wetenschappelijk onderzoek is
gebleken hebben veel jonge kinderen, tussen de 25 en 35%, problemen met eten.
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Het merendeel van professionals, zo’n 85,7% , weet dat veel jonge kinderen
tussen nul en vijf jaar problemen hebben met eten.
64 Website: Encyclopedia on early childhood development. www.child-encyclopedia.com
65 Black, M.M. & Hurley, K.M. (2007). Helping children develop healthy eating habits.
Via Encyclopedia on early childhood development, www.child-encyclopedia.com
66 Website: Encyclopedia on early childhood development. www.child-encyclopedia.com
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Reageren op driftbui (43)67
Driftbuien hoeven een peuter meestal niet aangeleerd te worden. Uit onderzoek
blijkt dat boze peuters doorgaans vanzelf agressief gaan doen om hun doelen
te bereiken.68 De meeste opvoeders zullen dan ook te maken krijgen met de
driftbuien van een boze peuter. Dat driftbuien zo gewoon zijn betekent nog niet
dat het niet uitmaakt hoe opvoeders erop reageren. Kinderen leren niet vanzelf
hoe goed om te gaan met boosheid en frustratie en in die opzichten
zelfbeheersing te ontwikkelen.
Onderzoek laat zien dat er verband bestaat tussen de wijze waarop opvoeders in
deze jaren met de drift en agressie van een kind omgaan en de mate van agressief
gedrag door het kind op latere leeftijd. Bovendien wijst steeds meer onderzoek uit
dat later probleemgedrag vaak al op deze leeftijd aanwijsbaar is. Voor de ontwik
keling van kinderen is goed omgaan met hun driftbuien door ouders en andere
opvoeders dus van groot belang.
Aan professionals zijn vier verschillende manieren voorgelegd om met een
peuterdriftbui om te gaan en werd de vraag gesteld welke van deze manieren
het meest geschikt is:
‘Als een kind van twee of drie jaar een driftbui krijgt, is er een aantal dingen dat je kunt
doen. Welke reactie van de volgende vier is volgens u de beste om de driftbui te laten stoppen?’
1)
2)
3)
4)

het kind afleiden met iets dat het leuk vindt
het driftige gedrag negeren
het kind duidelijk vertellen dat het dit gedrag moet stoppen
het kind vastpakken en zo kalmeren

Het beste alternatief is het gedrag van het kind negeren. Wat ouders daarmee
doen, is zorgen dat ze dit driftige gedrag niet belonen. Door deze
‘gedragsmodificatie’ dooft dit driftige gedrag dikwijls vanzelf uit.69
67 Tekst ontleend aan: Diekstra, R.F.W., Wubs, J.M., Vreeburg, L.E., Sklad, M.J. & Ruiter, M. de. (2008).
Naar een canon van opvoeding. Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding
van kinderen en jongeren. Gemeente Den Haag, Dienst OCW & Haagse Hogeschool, lectoraat
Jeugd & Opvoeding.
68 Peterson, J.B. & Flanders, J.F. (2005). Play and the regulation of aggression. In: Tremblay, R.E., Hartup,
W.W., Archer, J. eds. Developmental origins of aggression. New York, NY: Guilford Press, 133-157. Potegal,
M. & Davidson, R.J. (2003). Temper tantrums in young children.
Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 24(3), 140-147.
69 Miltenberger, R.G. (2001). Behavior modification principles and procedures. Belmont:
Wadsworth Publishing Company.
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Het kind leert op den duur, mits ouders de driftbuien consequent niet met aandacht
of anderszins belonen, dat een driftbui geen geschikte manier is om een doel te
bereiken. Andersom leert het kind dat het aandacht kan winnen met de driftbui,
als de ouder in reactie op het driftig gedrag het kind iets aardigs aanbiedt met
de bedoeling het af te leiden, of het kind vasthoudt om het te kalmeren. Dat kan,
hoewel er voor eventjes rust lijkt geboden, op de lange duur het driftige gedrag
eerder in stand houden dan stoppen. De driftbui kan daarmee een beproefd
middel voor het kind worden om aandacht van de ouders te krijgen of de eigen
zin door te drijven.
Over de andere alternatieven is meer te zeggen dan dat ze bij deze vraag niet
het beste antwoord vormen. Soms moet een kind tijdens een driftbui wel opgepakt
worden omdat het gevaar loopt zich te bezeren. Vasthouden en troosten zijn
verder van belang na de driftbui. Een driftbui is voor de peuter zelf een overwel
digende emotionele ervaring door het verlies van controle. Een kind van twee
à drie jaar beschikt nog niet over de verbale capaciteiten om de aanleiding voor
de driftbui en de gevoelens van frustratie en woede te verwoorden en zo te uiten.
Het kan ondersteunend en heel leerzaam zijn voor het kind als de ouder dat
achteraf voor en met het kind doet. Het zal duidelijk zijn dat juist door het gebrek
aan verbaal vermogen en zelfbeheersing aan de ene kant en de grootsheid van
de emotie aan de andere kant het alternatief: “het kind vertellen dat het dit gedrag
moet stoppen” veelal zonder effect zal blijven. Over het afleiden met iets leuks
geldt dat het behulpzaam kan zijn zolang een driftbui die de ouder ziet aankomen
nog te voorkomen is.70
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70 Oesterreich, L. (1995). Guidance and Discipline. In Oesterreich, L., Holt, B. & Karas,
S. Iowa Family Child Care Handbook (Pm 1541) (pp. 237-239). Ames, IA: Iowa State University Extension.
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Zo’n 35,6% van de professionals weet of vermoedt dat het driftige gedrag negeren
de beste manier is om een driftbui te stoppen. Van de 64,4% die een van de andere
reacties de beste vinden, denkt het merendeel dat het kind afleiden met iets leuks
de beste manier is.
Huilen van een baby (33)
Zoals al eerder is vermeld, is huilen het belangrijkste communicatiemiddel voor
baby’s van nul tot drie maanden. Er werd lange tijd gedacht dat veel huilen (zo’n
drie tot vijf uur per dag) een teken was van atypische ontwikkeling, en dat baby’s
die ‘overmatig’ huilden een grotere kans hadden op (latere) ontwikkelingsproblemen.71
Sinds enige tijd, mede door resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek,
wordt dergelijk huilgedrag, dagelijks tussen één en vijf uur huilen tijdens de
eerste drie tot vij maanden na de geboorte, gezien als een deel van de gezonde,
normale ontwikkeling.72 Het is van belang te vermelden dat dergelijk huilgedrag
ook voorkomt in gezinnen waar ouders een goede, ontwikkelingsbevorderende
opvoedingsstijl hanteren.73 Ook is het van belang te weten dat dergelijk huilgedrag
op zichzelf in de meeste gevallen geen grotere kans geeft op atypische of
ontwikkelingsproblemen.74 Echter, het kan zijn dat ouders gestrest, gefrustreerd
of onzeker raken door het langdurige gehuil van hun baby en daardoor het
huilgedrag anders benaderen bijvoorbeeld omdat zij hun baby als heel kwetsbaar
zien. Dit kan wel gevolgen hebben voor de (latere) ontwikkeling van de baby.75
In de ergste gevallen kan het leiden tot verwaarlozing door de ouders of het
‘shaken baby syndrome’.76
71

72

73
74

75
76
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Deelnemers werd de volgende stelling voorgelegd:
‘Juist of onjuist? In de eerste maanden na de geboorte, huilt zo’n kwart van de baby’s
3,5 uur per dag of langer.’
Zoals uit het voorafgaande is gebleken, is deze stelling juist.

Juist (correcte antwoord)

47,3%

Onjuist

45,1%

Weet ik niet

7,7%
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Iets minder dan de helft van de professionals, zo’n 45,1%, weet niet dat 25%
van de baby’s 3,5 uur per dag of langer huilt.
3.5.2.d Hoe reageren jonge kinderen op hun omgeving?
Weten wanneer een kind in zich begint op te nemen wat er in de wereld om
hem of haar heen gebeurt en daarop reageert, is belangrijke kennis voor ouders.
Het bepaalt of de ouder of verzorger het kind behandelt als een ‘kleine bundel
passiviteit’ of als een actief lerend, registrerend en reagerend wezen. Een wezen
dat zowel in positieve als in negatieve zin al heel vroeg beïnvloed wordt door
de menselijke, sociale en fysieke omgeving.
Stemming ouder aanvoelen (15)
Onderzoek heeft aangetoond dat baby’s tussen nul en zes maanden die een
depressieve moeder hebben vaker huilen en minder interesse tonen en aandacht
besteden aan hun omgeving dan kinderen die geen depressieve moeders hebben.
Ook toont dit onderzoek aan dat kinderen met depressieve moeders minder vaak
vrolijk reageerden op vrolijke gezichten dan kinderen die geen depressieve
moeder hebben.77

77 Lundy, B., Field, T., & Pickens, J. (1996). Newborns of mothers with depressive symptoms are
less expressive. Infant behaviour and development, 19(4), 419-424.
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Recent wetenschappelijk onderzoek toont een verband aan tussen het hebben
van een depressieve moeder en een verstoord slaappatroon bij pasgeboren baby’s.
Wetenschappers van de universiteit van Michigan hebben zowel baby’s van
depressieve als niet depressieve moeders gevolgd, beginnend bij het derde
trimester tot en met de achtste maand na de geboorte. De resultaten van dit
onderzoek tonen aan dat baby’s met depressieve moeders direct na de geboorte
een verstoord slaappatroon hebben, terwijl baby’s die geen depressieve moeders
hebben dit verstoorde slaappatroon direct na de geboorte niet vertoonden.
De wetenschappers geven aan dat een volhoudend, verstoord slaappatroon
de kans op depressie later in het leven aanzienlijk vergroot.78
Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Vanaf welke leeftijd, denkt u, dat een kind de stemming van de ouder, bijvoorbeeld boos
of depressief, kan aanvoelen en erdoor beïnvloed kan worden?’

Vanaf geboorte/eerste maand
(correcte antwoord)

72,1%

Later

26,8%

Weet ik niet

1,1%
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Bijna driekwart van de professionals weet dat kinderen zo rond de geboorte
en de eerste maand de stemming van de ouder kunnen aanvoelen en erdoor
beïnvloed kunnen worden. Desalniettemin, weet bijna 30% van de professionals
dit niet. Van deze groep denkt zo’n 40% dat kinderen dit pas kunnen als zij één
jaar of ouder zijn.

78 Arbor, A. (2008). Mom’s mood, baby’s sleep: what’s the connection? U-M sleep researchers find that
babies born to moms with depression are more likely to have chaotic sleep patterns early on.
Via http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-09/uomh-mmb090208.php
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Wereld in zich opnemen en erop reageren (14)
Baby’s en jonge kinderen zijn zeer leergierig. Zo gooien zij bijvoorbeeld voor
werpen op de grond om reacties van volwassenen uit te lokken of om te kijken
wat er met de voorwerpen gebeurd.79 Elke keer als baby’s een knuffel of ander
voorwerp op de grond gooien, leren zij weer iets over zwaartekracht en de invloed
die zwaartekracht op voorwerpen heeft.80 Onderzoek heeft aangetoond dat baby’s
al meteen, direct na de geboorte, beginnen met de wereld te ontdekken. Zo is er
een onderzoek gedaan waarin pasgeboren baby’s twee vrouwen te zien kregen,
hun eigen moeder en een volstrekt vreemde. Resultaten toonden aan dat pasge
boren baby’s het merendeel van de tijd liever naar hun eigen moeder keken en
op haar reageerden dan op de volstrekt vreemde.81
Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Op welke leeftijd denkt u, begint een kind de wereld om zich heen in zich op te nemen
en er op te reageren?’
Het juiste antwoord op deze vraag is: vanaf de geboorte.

Vanaf geboorte (correcte antwoord)

31,9%

Later
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Professionals zijn niet goed geïnformeerd over wanneer een kind voor het eerst
de wereld om zich heen in zich opneemt en erop reageert. Zo’n 31,9% van de
geïnterviewden weet dat kinderen dit al direct, vanaf de geboorte, kunnen.
Toch denkt zo’n 64,8% dat kinderen dit pas veel later kunnen.

79 Website: Parentingcounts, http://www.parentingcounts.org/
80 Gopnik, A., Meltzoff, A & P. Kuhl (1999) The Scientist in the Crib. New York: William Morrow & Co.
81 Bushnell, Sai & Mullin, 1989 als geciteerd in Harris, M. & Butterworth, G. (2004).
Developmental psychology: a student’s handbook. Psychology Press Ltd. New York: New York.

		

Onderzoek 2

97

3.5.3 Domein 2 – Ontwikkelingsfasen van kinderen tussen
		 5 en 12 jaar
Aan professionals zijn een veertiental vragen gesteld over de ontwikkelingsfasen
van kinderen tussen vijf en 12 jaar. Deze vragen zijn onderverdeeld in een tweetal
subdomeinen, te weten:
• ontwikkeling
• leeftijd
Gemiddeld genomen beantwoordden professionals iets meer dan de helft, zo’n
51,9%, van de vragen correct. Voor de hierboven genoemde subdomeinen zijn
de gemiddelde scores 51,5% voor ontwikkeling en 52,3% voor leeftijd. De tabel
hieronder bevat de scores van professionals op alle afzonderlijke vragen.
Domein 2 Ontwikkelingsfasen van kinderen tussen 5 en 12 jaar
% Correct

% Incorrect

% Weet ik niet

Nieuwe woorden leren (55)

22,2

66,7

11,1

Stilzitten en concentreren (56)

66,3

33,7

-

In zichzelf praten (40)

54,9

38,5

6,6

Vrienden en vijanden (57)

54,4

38,9

6,7

Acceptatie door leeftijdsgenoten (68)

52,7

44

3,3

Ruzie tussen zusjes (42)

58,2

38,5

3.3

Ontwikkeling

Gemiddelde score subdomein
ontwikkeling
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51,5%

Leeftijd
Logica verhaal (58)

13,2

85,7

1,1

Verschil meer en minder (59)

59,3

39,6

1,1

Begrip goed en slecht (60)

61,8

38,2

-

Veranderende houding goed en kwaad
(67)

94,4

5,6

-

Toenamen gevoeligheid voor gevoelens
anderen (61)

34,4

63,4

2,2

44

49,4

6,6

Begrip tijd en week (63)

69,7

30,3

1,1

Alles weten (65)

34,1

63,7

2,2

Logisch denken (66)

59,3

40,7

-

Dagdromen toekomst (62)

Gemiddelde score subdomein
leeftijd

52,3%

Gemiddelde score domein 2

51,9%

In de volgende paragrafen worden de uitkomsten, gerangschikt naar subdomein,
voor een aantal van de vragen afzonderlijk besproken. Het meest correcte
antwoord op de vraag wordt uitgewerkt en met behulp van wetenschappelijk
onderzoek onderbouwd. De percentages correcte en incorrecte antwoorden onder
de respondenten worden in een staafdiagram weergegeven.
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3.5.3.a Ontwikkeling
Nieuwe woorden leren (55)
Als kinderen zo’n twee jaar oud zijn, hebben zij een woordenschat van rond
de 200 woorden. Deze woordenschat groeit aanzienlijk in de volgende vier jaar,
tot zo’n 10.000 woorden.82 Kinderen leren in deze periode gemiddeld genomen
zo’n vijf nieuwe woordjes per dag. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen
hun woordenschat in zo’n rap tempo vergroten door middel van een techniek
genaamd ‘fast-mapping’. Dit betekent dat kinderen al na een korte introductie
van een voorwerp het verband kunnen leggen tussen het voorwerp en het
bijbehorende woord, dus de naam van het voorwerp.83 Zij kunnen dit verband
leggen doormiddel van de sociale aanwijzingen die zij ontvangen. Zo kunnen zij
bijvoorbeeld heel snel het verband leggen tussen een appel en het bijbehorende
woord appel als de moeder naar de appel wijst en zegt ‘appel’ of ‘dat is een appel’.
Ander onderzoek heeft aangetoond dat kinderen in deze periode, doormiddel van
de fast-mapping techniek, 2 of meer nieuwe woorden kunnen leren in eenzelfde
situatie.84 Al vrij snel daarna leren kinderen, ook middels dezelfde techniek,
verbanden te leggen tussen voorwerpen en acties. Op deze manier leren zij
de betekenis van werkwoorden als bijvoorbeeld rennen.85
Tijdens de eerste schooljaren, zo tussen de zes en acht jaar, groeit de woorden
schat van kinderen aanzienlijk sneller dan in de voorschoolse periode. Gemiddeld
genomen leren kinderen tussen zes en acht jaar zo’n 20 nieuwe woorden per dag.
Aan het eind van de schoolgaande periode hebben kinderen een woordenschat
van meer dan 40.000 woorden.86 Kinderen in de schoolgaande periode gebruiken
dezelfde technieken als jongere kinderen, zoals fast-mapping en praten met meer
ervaren sprekers, zoals ouders. Ook maken kinderen in deze leeftijdsfase steeds
meer gebruik van leesmateriaal, zoals boeken. Het vocabulaire dat wordt gebruikt
in bijvoorbeeld leesboeken is veel complexer en meer divers dan spreektaal.
Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die zelfstandig zo’n 21 minuten
per dag lezen, blootgesteld worden aan zo’n 2 miljoen woorden per jaar.87
82 Bloom, L. (1998). Language acquisition in its developmental context. In D. Kuhn & R.S. Siegler (Eds).
Handbook of child psychology, volume 2. Cognition, perception and language (5th ed., pp.309-370).
New York: Wiley.
83 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
84 Wilkinson, K., Ross, E. & Diamond, A. (2003). Fast mapping of multiple words: insights into when
the information provided does and does not equal the information perceived. Applied developmental
psychology, 24, 739-762.
85 Zie voetnoot 3
86 Zie voetnoot 3
87 Cunningham, A.E. & Stanovich, K.E. (1998). What reading does for the mind. American Educator, 8-15.
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Aan het eind van de schoolgaande periode, zo tussen de negen en 11 jaar, kunnen
kinderen verbaal verband leggen tussen een woord en de betekenis, zij kunnen
dit dan zonder het woord te hoeven zien.88
Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Hoeveel nieuwe woordjes leren de meeste kinderen tussen zes en acgt jaar gemiddeld
genomen per dag?’
a) 5
b) 10
c) 15
d) 20
Het juiste antwoord is 20 nieuwe woordjes per dag.

Antwoord d (correcte antwoord)

22,2%

Antwoord a, b, c

66,7%

Weet ik niet

11,1%

0

20

40

60

80

100

De meerderheid van de professionals, zo’n 66,7%, denkt dat kinderen tussen
de zes en acht jaar minder dan 20 nieuwe woorden per dag leren. Het grootste
deel van deze 66,7%, zo’n 40%, denkt dat kinderen tien nieuwe woorden
per dag leren.
Stilzitten en concentreren (56)
Als kinderen van de voorschoolse naar de schoolgaande periode gaan, zo tussen
vijf en zeven jaar, vindt er een belangrijke ontwikkeling in de hersenen plaats.
Er is een zogenaamde groeispurt van de frontaal kwab. Dit deel van de hersenen
speelt een belangrijke rol in o.a. planning en organisatie.89 Deze groeispurt is
van belang voor de cognitieve ontwikkeling van het kind. Zo kunnen kinderen
in de schoolgaande periode beter plannen dan vier- en vijfjarigen.
88 Zie voetnoot 3
89 Harris, M. & Butterworth, G. (2004). Developmental Psychology – a student’s handbook.
Psychology Press Ltd. New York: New York.
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Onderzoek heeft ook aangetoond dat schoolgaande kinderen opdrachten met
meerdere onderdelen beter kunnen plannen en uitvoeren dan jongere kinderen.90
Ook heeft onderzoek aangetoond dat het concentratievermogen tijdens de school
gaande periode aanzienlijk verbetert. Zo kunnen kinderen tussen zes en acht jaar
zich nauwelijks langer dan 15 tot 20 minuten concentreren.91 Het concentratie
vermogen is langer bij kinderen tussen negen en 12 jaar. Tevens heeft onderzoek
aangetoond dat kinderen in de latere fase van de schoolgaande periode
effectievere geheugensteuntjes gebruiken dan zes- tot achtjarigen.92
Deelnemers werden de volgende vraag gesteld:
‘Juist of onjuist? De meeste kinderen tussen zes en acht jaar kunnen nauwelijks langer
dan 15 tot 20 minuten stilzitten en zich concentreren op één activiteit.’
Deze stelling is juist.

Juist (correcte antwoord)

66,3%

Onjuist

33,7%
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Een meerderheid van de professionals, zo’n 66,3%, weet dat de meeste kinderen
tussen zes en acht jaar niet langer dan 15 tot 20 minuten achter elkaar stil kunnen
zitten en zich concentreren op 1 activiteit. Dit betekent ook, dat eenderde van
de professionals denkt dat kinderen van deze leeftijd dit wel kunnen.
3.5.3.b Leeftijd
Logica verhaal (58)
Met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling stellen deskundigen dat kinderen
van zo’n vier tot vijf jaar oud de basiskleuren als rood, groen, geel en blauw
kennen en dat zij hun adres en telefoonnummer kunnen onthouden. Ook
kunnen zij tijdens deze periode voorwerpen rangschikken op grootte, een aantal
letters en cijfers herkennen en begrijpen zij het verschil tussen voor en na en
onder en boven.
90 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
91 Oesterreich, L. (2004). Ages & stages – 6-8 years. Iowa State University Extension.
92 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
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Tevens begrijpen kinderen het verschil tussen meer, hetzelfde en minder
en begrijpen zij dat verhalen een begin, midden en slot hebben.93
Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Vanaf welke leeftijd begrijpen de meeste kinderen dat verhalen een inleiding, een
midden en een slot hebben?’

4-5 jaar (correcte antwoord)

13,2%

Incorrecte antwoord

85,7%

Weet ik niet

1,1%
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De minderheid van professionals, zo’n 13,2%, weet dat kinderen tussen vier en
vijf jaar de logica van een verhaal kunnen begrijpen. Van de professionals die
dit niet weten, zo’n 85,7%, denkt de meerderheid, zo’n 61%, dat kinderen dit
pas vanaf acht jaar kunnen.
Toename gevoeligheid voor gevoelens anderen (61)
Volgens deskundigen zijn er bepaalde sociale en emotionele ontwikkelingen
die kenmerkend zijn voor vier- en vijfjarigen. Zo ontwikkelt zich in deze periode
de gevoeligheid voor de gevoelens van anderen, en weten vier- en vijfjarigen heel
goed wanneer een ander kind boos of verdrietig is. Ook ontwikkelen kinderen in
deze periode begrip van goed en slecht.

93 Barber, C., Reschke, K.L. & Longo, M.F. (2002). Ages & stages for caregivers – 5 years.
The Ohio State University Extension. Oesterreich, L. (2001). Ages & stages – 5-year-olds.
Iowa State University Extension. Powell, J. & Smith, C.A. (1994). Developmental Milestones:
a guide for parents. Kansas State University Extension Service.
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Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Vanaf welke leeftijd neemt bij de meeste kinderen de gevoeligheid voor de gevoelens van
anderen sterk toe en weten zij bijvoorbeeld heel goed wanneer een ander kind boos is?’
Het juiste antwoord is 4 en 5 jaar.
4-5 jaar (correcte antwoord)

34,4%

Incorrecte antwoord

63,4%

Weet ik niet

2,2%
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Zo’n 63,4% van professionals weet niet dat bij de meeste kinderen van vier en
vijf jaar de gevoeligheid voor de gevoelens van anderen sterk toe neemt en dat zij
ook heel goed weten wanneer een ander kind boos is. De meerderheid van deze
groep, zo’n 70% denkt dat kinderen dit pas vanaf zes of zeven jaar kunnen.
Alles willen weten (65)
Als kinderen tussen de vijf en zeven jaar zijn, maken zij belangrijke ontwikkelingen
door op emotioneel en sociaal gebied. Zo leren zij, mede door middel van de
overgang naar de basisschool, dat er ook andere kinderen zijn die van alles willen
en vinden. Vanaf deze periode spelen kinderen steeds vaker in groepsverband
en leren zij rekening te houden met anderen. Ook beginnen kinderen van deze
leeftijd zich te beseffen dat zij een eigen identiteit hebben ofwel een eigen ‘ik’
zijn. Vanaf dat moment willen ze ook weten hoe alles verder in elkaar steekt.
Ze zijn nieuwsgierig naar hun eigen en andermans lichaam. Vragen over leven
en dood zijn ook erg kenmerkend voor deze periode.
Aan professionals werd de volgende vraag betreffende dit onderwerp gesteld:
‘Vanaf welke leeftijd willen de meeste kinderen weten hoe alles in elkaar steekt, inclusief
hun eigen lichaam en leven en dood?’
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Juiste antwoord is tussen 5 en 7 jaar.

5-7 jaar (correcte antwoord)

34,1%

Incorrecte antwoord

63,7%

Weet ik niet

2,2%

0

20

40

60

80

100

De meeste professionals, zo’n 63,7%, weet niet dat kinderen tussen vijf en zeven
jaar willen weten hoe alles in elkaar steekt. Het merendeel hiervan denkt dat
kinderen dit pas willen weten als zij tussen de zeven en negen jaar oud zijn.
Veranderende houding goed en kwaad (67)
Als kinderen zo tussen de vier en vij jaar oud zijn leren zij het verschil tussen
goed en kwaad. Dit verschil is in deze periode nog wel heel zwart-wit. Pas als
kinderen wat ouder zijn, zo tussen de zeven en 11 jaar, verandert deze houding.
Zo zien kinderen dingen niet langer geheel zwart-wit, maar leren zij in deze
periode dat (andere) omstandigheden wellicht ook een rol kunnen spelen.
Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Vanaf welke leeftijd beginnen de meeste kinderen hun houding ten opzichte van goed en
kwaad te veranderen van absoluut zwart-wit naar het meewegen van omstandigheden?’
Juiste antwoord is 7 tot 11 jaar.

7-11 jaar (correcte antwoord)

94,4%

Incorrecte antwoord

5,6%
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Het merendeel van de professionals, zo’n 94,4%, weet dat kinderen tussen
zeven en 11 jaar hun houding van goed en slecht veranderen van absoluut
zwart-wit naar het meewegen van omstandigheden.
Begrip tijd en week (63)
Als kinderen van de voorschoolse naar de schoolgaande periode gaan, zo tussen
vijf en zeven jaar, vindt er een belangrijke ontwikkeling in de hersenen plaats.
Er is een zogenaamde groeispurt van de frontaal kwab. Dit deel van de hersenen
speelt een belangrijke rol in o.a. planning en organisatie.94 Deze groeispurt is
van belang voor de cognitieve ontwikkeling van het kind. Zo kunnen kinderen in
de schoolgaande periode beter plannen dan vier- en vijfjarigen. Dat hangt samen
met het gegeven dat hun begrip van tijd toeneemt.95
Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Vanaf welke leeftijd kennen de meeste kinderen het begrip tijd en kennen zij de dagen
van de week?’
Het juiste antwoord is tussen 6 en 8 jaar.

6-8 jaar (correcte antwoord)

69,7%

Incorrecte antwoord

30,3%

Weet ik niet

1,1%
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Bijna 70% van de professionals weet dat kinderen tussen de zes en acht jaar het
begrip tijd en de dagen van de week kennen. Zo’n 30% van de professionals weet
dit niet. Van deze groep denkt zo’n 77% dat kinderen dit al eerder kunnen, op
drie- tot vijfjarige leeftijd.

94 Harris, M. & Butterworth, G. (2004). Developmental Psychology – a student’s handbook.
Psychology Press Ltd. New York: New York.
95 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
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3.5.4 Domein 3 – Opgroeien en gezondheid
Aan professionals zijn een tweetal vragen gesteld betreffende opgroeien en
gezondheid van jonge kinderen. De vragen betreffende opgroeien en gezondheid
van jongeren zijn opgenomen in domein 6.
Gemiddeld genomen beantwoordden professionals meer dan de helft, zo’n
67,1%, van de vragen correct. De tabel hieronder bevat de scores van professionals
op alle afzonderlijke vragen, waar overlap is tussen de vragen uit het huidige en
voorgaande Canononderzoek zijn de scores van non-professionals ook
weergegeven.
Domein 3 Opgroeien en gezondheid
Professionals
% Correct

% Incorrect

% Weet ik niet

Bewegingsnorm (64)

84,7

13,1

2,2

Hersenen volgroeid (69)

49,4

50,6

-

Gemiddelde score domein 3

67,1%

In deze paragraaf worden de bevindingen met betrekking tot vragen over gezond
heidskwesties besproken. Fysieke, psychische en sociale ontwikkeling hangen
nauw met elkaar samen. Een gezonde lichamelijke ontwikkeling bevordert ook
een gezonde psychische en sociale ontwikkeling en omgekeerd. De recente grote
publieke aandacht voor bijvoorbeeld de korte en lange termijn gevolgen van
overgewicht bij kinderen wordt niet alleen gerechtvaardigd door de ermee
verbonden lichamelijke ontwikkelingsrisico’s maar ook door de psychische en
sociale gevolgen ervan. Blijkbaar neemt het besef toe dat om kinderen in alle
opzichten zo gezond mogelijk te laten opgroeien opvoeders correct geïnformeerd
moeten zijn over gezondheidsrisicogedragingen.
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Bewegingsnorm (64)
Lichamelijke beweging is goed voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Zo is het goed voor hun gezondheid, voor hun gevoel van eigenwaarde en voor
hun cognitieve en sociale vaardigheden.96 Onderzoek heeft aangetoond dat niet
alleen schoolgaande kinderen, dus kinderen vanaf zes jaar, en jongeren, maar ook
kinderen van zo’n drie jaar niet genoeg beweging krijgen.97 Zo heeft een Britse
studie aangetoond dat kinderen rond de drie jaar meer calorieën binnenkrijgen
dan zo’n 25 jaar geleden, maar dat het aantal uur lichamelijke beweging gedaald
is ten opzichte van die periode.98 Dit heeft geleid tot zo’n 200 extra calorieën per
dag die niet verbrand worden. Als gevolg maken wetenschappers zich zorgen over
het gewicht van kinderen, gezondheids- en psychische problemen op de langere
termijn en gedrag en leermoeilijkheden.99
Reden voor de afgenomen lichamelijke activiteit bij (jonge) kinderen is de huidige
maatschappij. Zo brengen ouders kinderen vaak met de auto in plaats van lopend
of met de fiets. Tevens zijn er tegenwoordig speciale ‘speelstoelen’ verkrijgbaar
waarin het kind maar in één houding zit tijdens het spelen in plaats van dat het
de ruimte heeft om vrij te bewegen.100
Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Hoeveel minuten moet een kind of jongere per dag lichamelijk actief bewegen volgens
deskundigen?’
a) 30 minuten
b) 60 minuten
c) 90 minuten
d) 120 minuten

96 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
97 Fenichel, E., Greenip, S., Parlakian, R. & Salyers, T. On the move – the power of movement in your child’s
first three years. Retrieved from: Zerotothree.org, Geraadpleegd op July 11th, 2009
98 Ebbeling, C.B., Pawlak, D.B. & Ludwig, D.S. (2002). Childhood obesity: public health crisis,
common sense cure. The Lancet, 360(9331), 473-482.
99 Ebbeling, C.B., Pawlak, D.B. & Ludwig, D.S. (2002). Childhood obesity: public health crisis,
common sense cure. The Lancet, 360(9331), 473-482.
100 Fenichel, E., Greenip, S., Parlakian, R. & Salyers, T. On the move – the power of movement in
your child’s first three years. Retrieved from: Zerotothree.org, Geraadpleegd op July 11th, 2009
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Sinds 1998 bestaat de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze norm is het
resultaat van een samenwerking tussen diverse universiteiten (VU Amsterdam,
Groningen, Maastricht en Utrecht) en gezondheidsinstellingen (TNO, RIVM,
NOC-NSF) en is gebaseerd op internationale richtlijnen. De bewegingsnorm geeft
aan dat kinderen onder de 18 jaar dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke
activiteit dienen te hebben, waarbij de activiteiten minimaal twee keer per week
gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht,
lenigheid en coördinatie). Het juiste antwoord op deze vraag is dus minimaal
één uur per dag.

Antwoord b, c, d (correcte antwoord)

73,3%

Burgers

23,8%

Antwoord a

2,9%

Weet ik niet
84,7%

Professionals

13,1%
2,2%
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Het merendeel van de professionals, zo’n 84,7%, weet dat kinderen en jongeren
minimaal één uur per dag lichamelijk actief moeten bewegen (professionals
scoren zo’n 10% beter dan non-professionals, van wie zo’n 73,3% het juiste
antwoord op deze vraag wisten).
Hersenen volgroeid (69)101
Een van de redenen waarom pubers meer slaap nodig hebben dan volwassenen is
dat slaap belangrijk is voor de ontwikkeling van hun hersenen. Die ontwikkeling
is pas voltooid in de eerste jaren van het derde levensdecennium. De hersenen
bereiken doorgaans pas hun volwassen vorm, omvang en functioneren tussen
22 en 25 jaar.

101 Tekst ontleend aan: Diekstra, R.F.W., Wubs, J.M., Vreeburg, L.E., Sklad, M.J. & Ruiter, M. de. (2008).
Naar een canon van opvoeding. Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding
van kinderen en jongeren. Gemeente Den Haag, Dienst OCW & Haagse Hogeschool, lectoraat
Jeugd & Opvoeding.
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Met name de hersencentra die wezenlijk zijn voor het beoordelen van risico’s,
voor lange termijn planning en voor zelfbeheersing, het beheersen van impulsen
en gevoelens, zijn nog ‘onder constructie’ tot de periode van 22 tot 25 jaar.102
Aan professionals werd de volgende vraag gesteld:
‘Vanaf welke leeftijd zijn de hersenen van een mens volgroeid en veranderen ze dus niet
meer door verdere groei, maar alleen nog door de manier waarop ze gebruikt worden?
Kunt u antwoord geven in jaren?’
Als het juiste antwoord is gerekend: tussen 21 en 30 jaar.

21-30 jaar (correcte antwoord)

21,4%

Burgers

78,6%

Incorrecte antwoord

49,4%
50,6%
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Ongeveer de helft van de professionals zijn op de hoogte van de leeftijd waarop
de hersenen volgroeid zijn. Dit betekent ook dat bijna de helft van de professionals
denkt dat de hersenen al op (veel) eerdere leeftijd (tussen 16 en 18 jaar) volgroeid
zijn.

3.5.5 Domein 4 - Regels, grenzen en straffen
Het stellen van heldere en consequente regels en grenzen aan kinderen is een
belangrijk onderdeel van opvoeding. Grenzen en regels geven kinderen houvast.
Ze kunnen ervan leren hoe de wereld in elkaar zit en wat er van ze verwacht
wordt, en worden zodoende ook in staat gesteld zichzelf in die wereld te positio
neren en zich met behulp van soepel lopende sociale relaties te ontwikkelen als
persoon.

102 Giedd, J.N. Blumenthal, J., Jeffries, N.O., Castellanos, F.X., Liu, H., Zijdenbos, A., Paus, T., Evans, A.C.,
Rapoport, J.L. (1999). Brain development during childhood and adolescence: a longitudinal MRI study.
Nature Neuroscience, 2(10), 861-863.; Bedard, A.C., Nichols, S., Barbosa, J.A., Schachar, R., Logan,
G.D. & Tannock, R. (2002). The development of selective inhibitory control across the life span.
Developmental Neuropsychology, 21(2), 93-111.
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Voor ouders en opvoeders zijn regels en grenzen in concrete situaties niet altijd
gemakkelijk te kiezen, te stellen en vooral te handhaven. Het is van groot belang
om niet-agressieve, niet-gewelddadige en niet-vernederende manieren van stellen
en handhaven van regels en grenzen te hanteren. Dat draagt substantieel bij aan
een positieve en effectieve relatie met kinderen en aan het positief beïnvloeden
van het gedrag van kinderen, zowel op de korte als op de lange termijn. Maar het
komt nogal eens voor dat opvoeders hun toevlucht nemen tot lichamelijke straf,
zoals het uitdelen van tikken, wanneer kinderen regels negeren en grenzen
overschrijden; soms uit overtuiging, vaker waarschijnlijk bij gebrek aan beter.
Het min of meer regelmatig geven van slaag heeft, zo laat een grote hoeveelheid
onderzoek zien103, een groot aantal negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van
kinderen. Aan professionals is een viertal vragen gesteld over regels, grenzen en
straffen betreffende kinderen tot 12 jaar. Vragen over regels, grenzen en straffen
betreffende jongeren zijn opgenomen in het domein over jongeren.
Professionals beantwoordden zo’n 61,3% van de vragen in dit domein correct.
Domein 4 Regels, grenzen en straffen
Professionals
% Correct

% Incorrect

% Weet ik niet

Troosten & verwennen baby (37)

90,1

7,7

2,2

Kind van tafel laten gaan (45)

53,8

44

2,2

Streng opvoeden (44)

79,1

13,2

7,7

Stellingen over straffen (48)

22

73,6

4,4

Gemiddelde score domein 4

61,3%

103 Straus, M. A, Stewart, J.A. (1999) Corporal Punishment by American Parents: National Data on
Prevalence, Chronicity, Severity, and Duration, in Relation to Child and Family Characteristics.
Clinical Child and Family Psychology Review. 2,2, 55-70
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In deze paragraaf worden de resultaten besproken van vragen over regels,
grenzen en lichamelijk straffen en de antwoorden toegelicht.
Verwennen of niet bij baby en peuter (37 en 45)104
In de volksmond is een verwend kind een kind dat gewend is altijd haar of zijn
zin te krijgen en dat zich onuitstaanbaar gedraagt als het niet op z’n wenken
bediend wordt.105 Nu verwennen alle ouders af en toe hun kind, in die zin dat ze
er eens extra lief of toegeeflijk voor zijn. Dat ‘bederft’ het kind niet. Maar te grote
en voortdurende toegeeflijkheid van ouders, kan de ontwikkeling van het kind
schaden. Schadelijk verwennen wordt door wetenschappers beschreven als
overtoegeeflijkheid op het materiële vlak, door het kind alles te geven wat het wil;
op het relationele vlak, door het kind te veel te verzorgen en te weinig verantwoorde
lijkheid te geven en op het structurele vlak, door het kind te weinig regels en
grenzen te bieden.106 Gevolgen voor het kind zijn onder andere dat het belangrijke
ontwikkelingstaken niet kan volbrengen: leren doorzetten, rekening houden met
de belangen van anderen of verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag
en de consequenties daarvan. Een kind op die manier verwennen geldt dan ook
als een belangrijke opvoedingsfout. Daaraan maken naar de stellige mening van
vele schrijvers en opvoedingsdeskundigen heel veel ouders in modern Nederland
zich schuldig.
Maar onderzoek laat ook zien dat opvoeders die alles op alles willen zetten om
hun kind goed op te voeden, en dus niet te verwennen, in sommige omstandig
heden de kans lopen hierin door te slaan en van de weeromstuit onrealistische
verwachtingen van hun kind te koesteren.107 Belangrijke vraag is dan ook wanneer
en op welke manier toegeeflijkheid gepast is, en wanneer schadelijk voor het kind.

104 Tekst ontleend aan: Diekstra, R.F.W., Wubs, J.M., Vreeburg, L.E., Sklad, M.J. & Ruiter, M. de. (2008).
Naar een canon van opvoeding. Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding
van kinderen en jongeren. Gemeente Den Haag, Dienst OCW & Haagse Hogeschool, lectoraat
Jeugd & Opvoeding.
105 McIntosch, B.J. (1989). Spoiled Child Syndrome, Pediatrics, 83(1),108-115.
106 Ogilvie, A.M. (2006). Balancing act: child welfare and overindulgence.
Children and Youth Services Review, 28(6), 610-619.
107 Smyke, A.T., Boris, N.W. & Alexander, G.M.(2002). Fear of spoiling in at-risk African American Mothers.
Child Psychiatry and Human Development, 32(4), 295-307.
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Professionals werd een tweetal vragen gesteld betreffende dit onderwerp:
• Juist of onjuist? Hoe vaker je een huilende baby (tussen drie en zes maanden)
troost door hem of haar vast te houden of tegen hem of haar te praten,
hoe meer je het kind verwent.
• Vindt u het gepast een tweejarig kind eerder van tafel te laten gaan om
te spelen terwijl de rest van de familie nog met de maaltijd bezig is of vindt
u dat het kind hierdoor te weinig leert met regels en grenzen om te gaan?
Het opnemen van een kind van drie tot zes maanden dat huilt is nodig.
Kinderen van deze leeftijd hebben het nodig dat er op hun huilen wordt
gereageerd, om zich sociaal-emotioneel en lichamelijk goed te kunnen
ontwikkelen. Opnemen van het kind, troosten, verzorgen, en/of kalmeren
toespreken zijn daarom gepaste opvoedingsgedragingen van ouders of
verzorgers. Het correcte antwoord op de stelling die hierover is gesteld is
daarom onjuist.
Van een tweejarige mag nog niet verwacht worden dat hij of zij net als de overige
gezinsleden aan tafel blijft zitten tot iedereen klaar is. Het is een eis die de ouders
meer dient dan het kind en de kinderlijke ontwikkeling. Kinderen van deze
leeftijd hebben al wel benul van welk gedrag hun opvoeders wel en niet goed
keuren. Ze kunnen regels als ‘andere kinderen mag men niet slaan’ in de
meeste gevallen al onthouden en reproduceren, maar zich er nog niet zelf
standig aan houden. Bij het rekening houden met anderen moeten ze nog
geholpen worden. Het is dus gepast een kind van twee jaar van tafel te laten
gaan terwijl de rest nog met de maaltijd bezig is.
‘Juist of onjuist? Hoe vaker je een huilende baby (tussen drie en zes maanden) troost
door hem of haar vast te houden of tegen hem of haar te praten, hoe meer je het kind
verwent.’

Onjuist (correcte antwoord)

90,1%

Juist

7,7%

Weet ik niet

2,2%
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‘Vindt u het gepast een tweejarig kind eerder van tafel te laten gaan om te spelen terwijl
de rest van de familie nog met de maaltijd bezig is of vindt u dat het kind hierdoor
te weinig leert met regels en grenzen om te gaan?’
Gepast (correcte antwoord)

53,8%

Ongepast

44%

Weet ik niet

2,2%
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Uit de staafdiagrammen blijkt dat professionals heel goed op de hoogte zijn
van het feit dat je een drie tot zes maanden oude baby niet kunt verwennen door
het kind vaak op te pakken en te troosten als het huilt.
Professionals zijn minder goed op de hoogte betreffende het van tafel laten gaan
van een tweejarig kind terwijl de rest van de familie nog met de maaltijd bezig is.
Iets meer dan de helft, zo’n 53,8%, weet of vermoedt dat het gepast is een kind
eerder van tafel te laten gaan. Maar zo’n 44% van de professionals meent onterecht
dat het kind hierdoor te weinig met regels en grenzen leert om te gaan.
Streng opvoeden (44)
Er wordt al enige decennia onderzoek gedaan naar de invloeden van verschillende
opvoedingsstijlen op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. In de huidige
wetenschap wordt uitgegaan van twee typeringen van opvoedingsstijlen, die
overigens veel onderlinge overeenkomsten vertonen, namelijk de vier opvoedings
stijlen van Baumrind108 en de vier oudertypes van Gottman.109 Baumrind maakt
onderscheid tussen een autoritaire, autoritatieve, permissieve en verwaarlozende
opvoedingsstijl. Deze komen veelal overeen met de afkeurende, emotioneel
coachende, laissez-faire en niet-ontvankelijke oudertypes van Gottman. Een
autoritaire of afkeurende ouder stelt veel regels en grenzen, houdt weinig of geen
rekening met de behoeften van het kind en verwacht (volledige) gehoorzaamheid.

108 Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monograph, 4,
1 103. Baumrind, D. (1978). Parental disciplinary patterns and social competence in children. Youth Soc.,
9, 239-276.
109 Gottman, J. & Declaire, J. (1997). The heart of parenting: raising an emotionally intelligent child.
Simon and Schuster
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Als het kind niet luistert, volgt er straf. Een autoritatieve of emotioneel coachende
ouder stelt ook grenzen, maar legt wel aan het kind uit waarom deze grenzen
gesteld worden. Ook wordt er veel geluisterd naar het kind en is er ruimte voor
eigen inbreng van het kind. De permissieve of laissez-faire ouder stelt te weinig
grenzen en wil het kind in al zijn behoeften voorzien. Een verwaarlozende of
niet-ontvankelijke ouder schenkt weinig aandacht aan het kind, geeft weinig
ondersteuning en stelt weinig tot geen grenzen.110
Deelnemers werden de volgende stelling voorgelegd:
‘Juist of onjuist? Ouders die hun kinderen te streng opvoeden hebben kinderen die later
moeite hebben met het nemen van beslissingen en het uiten van behoeften.’
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ouders die hun kinderen te streng
opvoeden, en dus een autoritaire of afkeurende ouderschapsstijl toepassen,
kinderen hebben die later moeite hebben met het nemen van beslissingen en
het uiten van behoeften.111 Ook is gebleken dat kinderen die op een autoritaire
wijze worden opgevoed minder populair en minder behulpzaam zijn tegenover
leeftijdsgenootjes.112 Tevens zijn deze kinderen vaker onzeker, agressief en angstig
en hebben zij vaker last van depersonalisatie.113
Uit onderzoek over de invloeden van de opvoedingsstijlen voor de ontwikkeling
van kinderen en jongeren is gebleken dat de autoritatieve of emotioneel coachende
opvoedingsstijl het beste alternatief is. Kinderen die op deze manier worden
opgevoed zijn socialer, onafhankelijker en meer prestatiegericht dan kinderen
die op één van de alternatieve wijzen worden opgevoed.114 Tevens zijn zij beter in
het oplossen van en omgaan met problemen.115

110 Baumrind, D. (1978). Parental disciplinary patterns and social competence in children. Youth Soc., 9,
239-276. Gottman, J. & Declaire, J. (1997). The heart of parenting: raising an emotionally intelligent
child. Simon and Schuster;
111 Website: Early childhood encyclopedia, www.child-encyclopedia.com
112 Dekovic, M. & Janssens, J.M.A.M. (1992). Parents’ child rearing style and child’s sociometric status,
Developmental Psychology, 28, 925-932.
113 Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monograph, 4,
1-103. Wolfradt, U., Hempel, S. & Miles, J.N.V. (2003). Perceived parenting styles, depersonalization,
anxiety and coping behavior in adolescents. Personality and individual differences, 34, 521-532.
114 Baumrind, D. (1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior.
Genetic Psychology Monographs, 75, 43-88. Wolfradt, U., Hempel, S. & Miles, J.N.V. (2003).
Perceived parenting styles, depersonalization, anxiety and coping behavior in adolescents. Personality
and individual differences, 34, 521-532. Aunola, K., Stattin, H. & Nurmi, J. (2000). Parenting styles and
adolescents’ achievement strategies. Journal of Adolescence,23(2), 205-222.
115 Wolfradt, U., Hempel, S. & Miles, J.N.V. (2003). Perceived parenting styles, depersonalization, anxiety
and coping behavior in adolescents. Personality and individual differences, 34, 521-532.
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Ook zijn deze kinderen als adolescenten minder vaak depressief of angstig.116
Ouders die een autoritatieve of emotioneel coachende opvoedingsstijl hanteren,
zijn meer succesvol in het voorkomen van crimineel gedrag en drugsgebruik bij
hun tienerkinderen.117
Ouders die een permissieve of laissez-faire ouderschapsstijl hanteren hebben
kinderen die later weinig zelfvertrouwen hebben en agressief en impulsief zijn.
Deze kinderen hebben moeite met het reguleren van emoties en hebben moeite
om met andere kinderen om te gaan en vriendschapsbanden aan te gaan.118
Tevens gebruiken deze kinderen vaker drugs of alcohol.119
Kinderen die door een niet-ontvankelijke of verwaarlozende ouder worden
opgevoed, leren dat hun gevoelens ongepast zijn en kunnen als gevolg moeite
hebben met het reguleren van hun emoties. Deze kinderen hebben een grotere
kans op (later) probleem gedrag. Tevens kan het hanteren van deze ouder
schapsstijl negatieve gevolgen hebben voor de (latere) psychosociale ontwikkeling
van de kinderen.120

116 Radziszewska, B., Richardson, J.L., Dent, C.W. & Flay, B.R. (1996). Parenting style and adolescent
depressive symptoms, smoking and academic achievement: ethnic, gender and SES differences.
Journal of Behavioral Medicine, 19, 289-305. Steinberg, L., Mounts, N.S., Lamborn, S.D. & Dorbusch,
S.M. (1991). Authoritative parenting and adolescent adjustment across varied ecological niches.
Journal of Research on Adolescence, 1, 19- 36.
117 Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monograph,
4, 1- 103. Lamborn, S.D., Mounts, N.S., Steinberg, L. Dornbusch, S.M. (1991). Patterns of competence
and adjustment from authoritative, authoritarian, indulgent and neglectful families. Child Development,
62, 1049-1065. Steinberg, L., Mounts, N.S., Lamborn, S.D. & Dorbusch, S.M. (1991). Authoritative
parenting and adolescent adjustment across varied ecological niches. Journal of Research on
Adolescence, 1, 19-36.
118 Gottman, J. en Declaire, J. (1998) Hart voor je kind. De 5 stappen naar de emotionele intelligentie
van je kind. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers
119 Lamborn, S.D., Mounts, N.S., Steinberg, L. Dornbusch, S.M. (1991). Patterns of competence and
adjustment from authoritative, authoritarian, indulgent and neglectful families. Child Development, 62,
1049-1065.
120 Gottman, J. & Declaire, J. (1997). The heart of parenting: raising an emotionally intelligent child.
Simon and Schuster; Lamborn, S.D., Mounts, N.S., Steinberg, L. Dornbusch, S.M. (1991). Patterns of
competence and adjustment from authoritative, authoritarian, indulgent and neglectful families.
Child Development, 62, 1049-1065.
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Het antwoord op de hierover gestelde vraag is: juist.
‘Juist of onjuist? Ouders die hun kinderen te streng opvoeden hebben kinderen die later
moeite hebben met het nemen van beslissingen en het uiten van behoeften.’
Juist (correcte antwoord)

79,1%

Onjuist

13,2%

Weet ik niet

7,7%
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De meerderheid van de professionals is redelijk goed geïnformeerd over dit
onderwerp. Zo weet de meerderheid, bijna 80%, dat kinderen die een te strenge
opvoeding hebben genoten, later moeite hebben met het nemen van beslissingen
en het uiten van behoeften.
Stellingen over straffen (48)
Veel en zware straf, bijvoorbeeld het herhaaldelijk krijgen van lichamelijke straf
of algehele onthouding van affectie van de ouders, verandert bepaald ongewenst
gedrag van het kind alleen op het moment dat de straf wordt gegeven. Op de
lange termijn heeft veel en zwaar straffen geen effect op het ongewenste gedrag.
Zo verandert het ongewenste gedrag dat kinderen vertonen op de lange termijn
niet door het krijgen van dergelijke straf.121 Het voortdurend geven van lich
amelijke of andere zware straf brengt veelal vooral negatieve gevolgen met zich
mee. Zo hebben kinderen die vaak lichamelijk straf krijgen moeite zich in te
leven in de gevoelens van anderen en zijn zij voornamelijk gericht op hun eigen
problemen.122 Ook zijn deze kinderen veelal passief en teruggetrokken binnen
shuis en vermijden zij vaak de straffende ouder. Als gevolg daarvan heeft de
straffende ouder niet of nauwelijks de mogelijkheid het kind gewenst gedrag
op een andere manier dan door middel van zware straf, te leren.123 Tevens geven
volwassen kinderen die vroeger vaak lichamelijke of een andere vorm van zware
straf hebben gekregen, vaker zelf zware straffen aan hun eigen kinderen dan
volwassen kinderen die niet of niet vaak op een harde wijze gestraft zijn.124
121
122
123
124
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Professionals werd de volgende vraag gesteld:
‘Welk van de volgende stellingen over het geven van straf is juist? Kinderen die met
een zekere regelmaat gestraft worden.’
a) vermijden vaak de straffende ouder
b) zijn voornamelijk teruggetrokken en passief buitenshuis
c) kunnen hierdoor permanente veranderingen in hun gedrag
vertonen (positief of negatief)
Zoals uit het voorgaande is gebleken is het juiste antwoord op deze vraag:
antwoord a – vermijden vaak de straffende ouder.
‘Welk van de volgende stellingen over het geven van straf is juist?’

Antwoord a (correcte antwoord)

22%

Antwoord b, c

73,6%

Weet ik niet

4,4%
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Het merendeel van de professionals, zo’n 73,6%, weet het juiste antwoord op
deze vraag niet. Het merendeel van deze groep, zo’n 87%, denkt incorrect dat
antwoord c, kinderen kunnen hierdoor permanente veranderingen in hun gedrag
vertonen (positief of negatief) het juiste antwoord is. Zoals in de literatuur is
beschreven, heeft het krijgen van herhaaldelijk zware straf geen permanent effect
op het ongewenste gedrag. Het kind verandert het ongewenste gedrag alleen op
het moment van het krijgen van de straf, maar op de lange termijn zal het kind
doormiddel van het krijgen van zware straf het ongewenste gedrag doorgaans
niet veranderen.
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3.5.6 Domein 5 – Invloed van opvoeders op ontwikkeling
De aanleg van een kind en de invloed die de omgeving uitoefent op de ontwik
keling en het tot uiting komen van die aanleg, vormen een complex samenspel.
Opvoeders hebben een grote invloed op de ontwikkeling van intelligentie van hun
kinderen in de brede zin van het woord, en hun schoolcarrière, of kunnen dat
hebben. Die invloed begint al heel vroeg of kan heel vroeg beginnen. Maar weten
opvoeders dat ook, en weten ze in welke opzichten ze een grote en gunstige
invloed kunnen uitoefenen? In het interview is een zestal vragen geformuleerd
over de invloed van specifieke omgevingsfactoren op de ontwikkeling van het
kind. Kennis en begrip van zulke invloeden op de ontwikkeling van kinderen zijn
relevant voor keuzes die (aanstaande) ouders maken ten aanzien van hun gedrag,
en de inrichting van hun leven en relatie(s).
Gemiddeld genomen beantwoordden professionals meer dan de helft, zo’n 60,7%,
van de vragen correct. De tabel hieronder bevat de scores van professionals op alle
afzonderlijke vragen, waar overlap is tussen de vragen uit het huidige en voor
gaande Canononderzoek zijn de scores van non-professionals ook weergegeven.
Domein 5 Invloed van opvoeders op ontwikkeling
Professionals
% Correct

% Incorrect

% Weet ik niet

Depressie vader en wereldbeeld/
zelfvertrouwen kind (17)

63,3

21,2

15,6

Depressie ouders en angst (18)

56,2

38,2

5,6

Invloed agressief gedrag en
zwangerschap (46)

36,3

56

7,7

Invloed ouders gelijk geslacht (47)

64,8

26,4

8,8

Invloed geweld op TV 1 (49)

65,6

33,3

1,1

Invloed geweld op TV 2 (50)

77,8

21,1

1,1

Gemiddelde score domein 5

60,7%
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Depressie vader en wereldbeeld/zelfvertrouwen kind (17)
Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van (postnatale) depressie bij
moeders op de ontwikkeling van het kind. Daaruit is gebleken dat (postnatale)
depressie bij moeders een negatieve invloed heeft op het ouderschap en de
ontwikkeling van het kind.125 Zo hebben kinderen van depressieve moeders vaker
emotionele en gedragsproblemen dan kinderen met gezonde moeders.126
Onderzoek naar de invloed van depressie bij vaders is hierdoor op de achtergrond
gebleven. Dit is merkwaardig te noemen omdat depressie een wereldwijd
gezondheidsprobleem is. Op dit moment is depressie de vierde grootste factor
van ziekte- en zorglast wereldwijd.127 Sommige wetenschappers voorspellen dat
depressie in het jaar 2020 de één-na-grootste factor zal zijn.128 Uit diverse onder
zoeken is gebleken dat (postnatale) depressie bij vaders geen uitzondering is.129
De afgelopen jaren zijn er een aantal onderzoeken gedaan naar de invloed van
depressie bij vaders op de ontwikkeling van kinderen. Uit dergelijk onderzoek is
gebleken dat depressie bij vaders kan leiden tot sociale en emotionele ontwikkelings
problemen bij kinderen, waaronder de ontwikkeling van een negatief wereldbeeld
en weinig zelfvertrouwen.130 Kleuters van vaders met een (postnatale) depressie
blijken een verhoogde kans op gedragsproblemen te hebben.131

125 Murray, L. & Cooper, P. Intergenerational transmission of affective and cognitive processes associated
with depression: infancy and the preschool years. In: Goodyer, I. ed. (2003). Unipolar depression:
a lifespan perspective. Oxford: Oxford University Press.; Goodman, S.H., Brogan, D., Lynch, M.E. et al.
(1993). Social and emotional competence in children of depressed mothers. Child development, 64,
516-531.; Downey, G. & Coyne, J.C. (1990). Children of depressed parents: an integrative review.
Psychological Bulletin, 108, 50-76.; Rahman, A., Igbal, Z., Bunn, J. et al. (2004). Impact of maternal
depression on infant nutritional status and illness: a cohort study. Archive of General Psychiatry, 61,
946-952.
126 Murray, L. & Cooper, P. Intergenerational transmission of affective and cognitive processes associated
with depression: infancy and the preschool years. In: Goodyer, I. ed. (2003). Unipolar depression:
a lifespan perspective. Oxford: Oxford University Press.; Goodman, S.H., Brogan, D., Lynch, M.E. et al.
(1993). Social and emotional competence in children of depressed mothers. Child development, 64,
516-531.
127 Murray, C.J. & Lopez, A.D. (1997). Regional patterns of disability-free life expectancy and disabilityadjusted life expectancy: global burden of disease study. Lancet, 349¸ 1347-1352.
128 Murray, C.J. & Lopez, A.D. (1997). Regional patterns of disability-free life expectancy and disabilityadjusted life expectancy: global burden of disease study. Lancet, 349¸ 1347-1352.
129 Goodman, J.H. (2004). Paternal postpartum depression, its relationship to maternal postpartum
depression and implications for family health. Journal of Advanced Nursing, 45(1), 26-35. DeaterDeckard, K., Pickering, D.K., Dunn, J.F. et al., 1998. Family structure and depressive symptoms in men
preceding and following the birth of a child. American Journal of Psychiatry, 155, 818-823
130 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.;
Connell, A.M. & Goodman, S.H. (2002). The association between psychopathology in fathers versus
mothers and children’s internalizing and externalizing behavior problems. Psychological Bulletin,
128¸746-773. Kane, P. & Garber, J. (2009). Parental depression and child externalizing and internalizing
symptoms: unique effects of fathers’ symptoms and perceived conflict as a mediator. Journal of Child
and Family Studies, 18, 465-472.
131 Ramchandani, P., Stein, A., Evans, J. & O’Connor, T.G. (2005). Paternal depression in the postnatal
period and child development: a prospective population study. Lancet, 365, 2201-2205.
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Ondanks de resultaten van deze onderzoeken, heerst er nog altijd de notie dat
depressie bij vaders geen unieke invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen,
maar altijd samenhangt met (postnatale) depressie bij moeders.132 Maar recente
onderzoeken op dit gebied tonen aan dat depressie bij vaders wel degelijk een
unieke invloed op de ontwikkeling van kinderen heeft.133
Deelnemers werd de volgende stelling voorgelegd:
‘Juist of onjuist? Depressie bij vaders leidt doorgaans tot de ontwikkeling van een
negatief wereldbeeld en weinig zelfvertrouwen bij hun kinderen.’
Het correcte antwoord op deze stelling is: juist.

Juist (correcte antwoord)

63,3%

Onjuist

21,2%

Weet ik niet

15,6%
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Professionals zijn in meerderheid goed geïnformeerd over de mogelijk negatieve
gevolgen op de ontwikkeling van kinderen met een depressieve vader. Toch is zo’n
36,7% van de geïnterviewde hier niet goed van op de hoogte. Zo denkt 21,2% dat
depressie van vaders doorgaans geen negatieve gevolgen heeft voor de ontwik
keling van de kinderen. Zo’n 15,6% van de deelnemers geeft aan het antwoord
niet te weten.

132 Goodman, S.H., Brogan, D., Lynch, M.E. et al. (1993). Social and emotional competence in children
of depressed mothers. Child development, 64, 516-531.; Kane, P. & Garber, J. (2009). Parental depression
and child externalizing and internalizing symptoms: unique effects of fathers’ symptoms and perceived
conflict as a mediator. Journal of Child and Family Studies, 18, 465-472.; Kane, P. & Garber, J. (2004).
The relations among depression in fathers, children’s psychopathology, and father-child conflict:
a meta-analysis. Clinical Psychology Review, 24, 339-360.
133 Ramchandani, P., Stein, A., Evans, J. & O’Connor, T.G. (2005). Paternal depression in the postnatal
period and child development: a prospective population study. Lancet, 365, 2201-2205.
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Depressie ouders en angst (18)
Ongeveer acht tot tien procent van de vrouwen heeft een chronische depressie.134
Het is moeilijk de precieze aanvangsperiode van depressies te herleiden, wel is
bekend dat sommige vrouwen voor het eerst depressief worden na de geboorte
van hun kind, terwijl andere vrouwen een verergering van hun al bestaande
depressieve symptomen ervaren na de geboorte. Deze vrouwen hebben een
zogeheten postnatale depressie. Depressie heeft belangrijke negatieve gevolgen
voor de pasgeboren baby. Zo toont onderzoek aan dat baby’s met depressieve
moeders slecht slapen en dat zij minder (goed) reageren op omgevingsfactoren.135
Ook toont onderzoek aan dat een hevige postnatale depressie, in combinatie met
andere stressfactoren als armoede, weinig tot geen steun van familieleden en
vrienden en huwelijksproblemen, een nadeligere invloed heeft op ouder-kind
relaties.136
Deelnemers werd de volgende stelling voorgelegd:
‘Juist of onjuist? Kinderen met depressieve ouders hebben de neiging om hun ouders
en anderen als beangstigend te ervaren.’
Onderzoek toont aan dat aanhoudende depressie van ofwel de moeder of de vader
(zie 17), de kans vergroot dat kinderen een negatief wereldbeeld ontwikkelen waarin
zij onzeker zijn en hun ouders en anderen als beangstigend ervaren.137 Als gevolg
daarvan hebben deze kinderen, doordat zij zich constant bedreigd voelen, een
grotere kans om de controle kwijt te raken in gestreste of sociaal veeleisende
situaties.138 Maar ook al hebben kinderen met depressieve moeders en of vaders
zelf een groter risico op stemmings- en gedragsproblemen, er zijn een aantal
factoren die hierin een beschermende rol kunnen spelen, zoals therapie voor
de depressieve ouder. Als de depressieve ouder niet goed reageert op therapie
dan is het van belang dat het kind een goede, warme band opbouwt met de
andere ouder of een andere opvoeder zoals een grootouder, oom of tante.139

134 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
135 Field, T.M. (1998). Massage therapy effects. American Psychologist, 53, 1270-1281.
136 Simpson, J.A., Rholes, W.S., Campbell, L., Tran, S. & Wilson, C.L. (2003). Adult attachment, the transition
to parenthood, and depressive symptoms. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 1172-1187.
137 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
138 Cummings, E.M. & Davies, P.T. (1994). Maternal depression and child development.
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35, 73-112.
139 Mezulis, A.H., Hyde, J.S. & Clark, R. (2004). Father involvement moderates the effect of maternal
depression during a child’s infancy on child behavior problems in kindergarten.
Journal of Family Psychology, 18, 575-588.
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‘Juist of onjuist? Kinderen met depressieve ouders hebben de neiging om hun ouders
en anderen als beangstigend te ervaren.’

Juist (correcte antwoord)

56,2%

Onjuist

38,2%

Weet ik niet

5,6%
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Iets meer dan de helft van professionals weet dat kinderen met depressieve ouders
de neiging hebben hun ouders en anderen als beangstigend te ervaren. Dit betekent
dat zo’n 40% van de professionals niet goed op de hoogte is van deze gevolgen
van ouderlijke depressie op de ontwikkeling van kinderen.
Invloed agressief gedrag en zwangerschap (46)
De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van roken en
alcohol- en drugsgebruik tijdens de zwangerschap. Uit onderzoeken blijkt dat
dit belangrijke risicofactoren zijn voor agressief, antisociaal en crimineel gedrag
in zowel de kinder- en pubertijd als later.140 Zo hebben kinderen en jeugdigen
van wie de moeders hebben gerookt of alcohol of drugs hebben gebruikt tijdens
de zwangerschap een grotere kans om zich agressief en antisociaal gedragen dan
andere kinderen en jeugdigen. Tevens hebben deze kinderen een grotere kans
om als volwassenen het criminele pad op te gaan dan andere kinderen.

140 Bada, H.S., Das, A., Bauer, C.R., Shankaran, S., Lester, B., LaGasse, L., Hammond, J., Wright, L.L.
& Higgins, R. (2007). Impact of prenatal cocaine exposure on child behavior problems through school
age. Pediatrics, 119, 348-359.; Disney, E.R., Iacono, W., McGue, M., Tully, E. & Legrand, L. (2008).
Strengthening the case: alcohol exposure is associated with increased risk for conduct disorder.
Pediatrics, 122, 1225-1230.; Huijbregts, S.C.J., Seguin, J.R., Zoccolillo, M., Boivin, M. & Tremblay, R.M.
(2007). Associations of maternal prenatal smoking with early childhood physical aggression,
hyperactivity-impulsivity and their co-occurrence. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 203-215.;
Linares, T.J., Singer, L.T, Kirchner, H.L., Short, E.J., Min, M.O., Hussey, P. & Minnes, S. (2006).
Mental health outcomes of cocaine-exposed children at the age of 6. Journal of Pediatric Psychology,
31(1), 85-97. ; Wakschlag, L.S., Pickett, K.E., Cook, E. Jr., Benowitz, N.L., Leventhal, B.L. (2002).
Maternal smoking during pregnancy and severe antisocial behavior in offspring:
a review. American Journal of Public Health, 92, 966-974.
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Resultaten van enkele onderzoeken lijken erop te wijzen dat ook meeroken
tijdens de zwangerschap een belangrijke risicofactor is voor later agressief,
antisociaal en crimineel gedrag.141 Voorzichtigheid is echter geboden, met het
interpreteren van deze resultaten omdat er nog geen sprake is van gerepliceerd
wetenschappelijk onderzoek op dit gebied met valide designs. Desalniettemin is
het van maatschappelijk belang om kenbaar te maken dat dergelijk onderzoek
naar de gevolgen van meeroken tijdens de zwangerschap wordt gedaan en dat
de eerste resultaten negatieve gevolgen voor de latere ontwikkeling van kinderen
en jongeren aantonen.
Professionals werd de volgende vraag gesteld:
‘Ouders kunnen de mate waarin een kind zich agressief gaat gedragen sterk beïnvloeden.
Is de volgende stelling hierover volgens u juist of onjuist? Deze invloed van ouders op
later agressief gedrag van hun kind kan al plaatsvinden tijdens de zwangerschap.’
Het correcte antwoord op de stelling luidt: juist.
‘Juist of onjuist? Deze invloed van ouders op later agressief gedrag van hun kind kan
al plaatsvinden tijdens de zwangerschap.’
Juist (correcte antwoord)

39%

Burgers

61%

Onjuist
Weet ik niet

36,3%

Professionals

56%
7,7%
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Zoals uit de diagram blijkt, zijn zowel burgers als professionals niet goed op
de hoogte van het feit dat ouders de mate van later agressief gedrag van hun kind
al tijdens de zwangerschap kunnen beïnvloeden. Zij beantwoordden respectievelijk
op 39% en 36,3% van de vragen correct.
141 Gatzke-Kopp. L.M. & Beauchaine, T. (2007). Direct and passive prenatal nicotine exposure and the
development of externalizing psychopathology. Child Psychiatry Hum Dev, 38, 255-269.; Grant, S.G.
(2005). Qualitatively and quantitatively similar effects of active and passive maternal tobacco smoke
exposure on in utero mutagenesis at the HPRT locus. Pediatrics, 5.; Neal, M.S., Hughes, E.G., Holloway,
A.C. & Foster, W.G. (2005). Sidestream smoking is equally as damaging as mainstream smoking on IVF
outcomes. Hum. Reprod. 20, 2531-2535.
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Invloed ouders gelijk geslacht (47)
Kinderen die door twee ouders van hetzelfde geslacht worden opgevoed,
ontwikkelen hun seksuele identiteit daardoor niet anders dan wanneer ze door
twee ouders van verschillend geslacht zouden zijn opgevoed. Zo blijkt uit een
reeks van studies waarin naar verschillende ontwikkelingsaspecten is gekeken,
waaronder de ontwikkeling van de seksuele identiteit, dat geen afwijkende
ontwikkeling aantoonbaar is als gevolg van het opgevoed worden door twee
ouders van hetzelfde geslacht.
De hierover gestelde vraag luidt:
‘Juist of onjuist? Een kind dat wordt opgevoed door twee ouders van hetzelfde geslacht
zal daardoor de eigen seksuele identiteit anders ontwikkelen dan wanneer het door twee
ouders van verschillend geslacht zou worden opgevoed.’
Het correcte antwoord op de stelling luidt: onjuist.
Onjuist (correcte antwoord)

68,3%

Burgers

31,7%

Juist
Weet ik niet
64,8%

Professionals

26,4%
8,8%
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Professionals zowel als non-professionals blijken goed te weten, 64,8% en 68,3%
respectievelijk, dat een kind dat wordt opgevoed door twee ouders van hetzelfde
geslacht niet benadeeld wordt in zijn of haar seksuele ontwikkeling. Dit betekent
echter dat iets meer dan zo’n 30% van beide groepen denkt dat het worden opgevoed
door twee ouders van hetzelfde geslacht wel van invloed is op de seksuele
ontwikkeling.
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Invloed geweld op TV 1 (49)
Deelnemers werd de volgende stelling voorgelegd:
‘Juist of onjuist? Het kijken naar geweld op televisie heeft dezelfde invloed op agressieve
als op niet-agressieve kinderen.’
Onderzoek heeft aangetoond dat zowel agressieve als niet-agressieve kinderen
negatief worden beïnvloed door het kijken van agressie op televisie. Zo hebben
deze kinderen een groter risico op later agressief en antisociaal gedrag. Echter is
de invloed van gewelddadige televisie programma’s groter voor agressieve dan
voor niet-agressieve kinderen.142 Agressieve kinderen kijken namelijk graag naar
gewelddadige programma’s op televisie en kijken dergelijke programma’s ook
vaker dan niet-agressieve kinderen.
De stelling die hierover is geformuleerd is onjuist.

Onjuist (correcte antwoord)
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Een groot deel van professionals, zo’n 65,6%, blijkt goed op de hoogte van het feit
dat het kijken van geweld op televisie niet dezelfde invloed op agressieve als
niet-agressieve kinderen heeft. Dit betekent wel dat circa eenderde ten onrechte
denkt dat deze invloed hetzelfde is.

142 Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan. 4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
Bush, B.J. & Heusmann, L.R. (2001). Effects of televised violence on aggression. In D.G. Singer &
J.L. Singer (Eds). Handbook of children and the media. (pp. 223-254). Thousand Oaks, CA: Sage.
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Invloed geweld op TV 2 (5)
In de wetenschap woedt al langere tijd discussie over de invloed van geweld
dadige televisie programma’s op agressief gedrag. Er zijn veel onderzoeken
gedaan op dit gebied en het overgrote deel daarvan toont aan dat het kijken van
gewelddadige programma’s op televisie de kans op agressief gedrag verhoogt.143 144
Wetenschappers zijn het daarom steeds vaker eens over het verband tussen het
kijken van gewelddadige programma’s op televisie en agressiviteit,145 vooral bij
kinderen en jongeren. Zo hebben jongens tussen de twee en vier jaar die geweldda
dige programma’s op televisie kijken een grotere kans om tussen de zeven en
negen jaar antisociaal gedrag te vertonen.146 Tevens hebben jongens en meisjes
tussen de zes en negen jaar die naar gewelddadige tv-programma’s kijken, zich
helemaal inleven in gewelddadige tv-personages en die geloven dat gewelddadige
tv-programma’s een realistisch beeld geven van de werkelijkheid, een grotere
kans op agressief en gewelddadig gedrag dan volwassenen. Er zijn factoren die op
dit gebied een beschermende rol kunnen spelen. Zo heeft onderzoek aangetoond
dat de invloed van gewelddadige televisie programma’s op agressiviteit sterk
wordt verminderd als je als ouder of volwassenen met kinderen praat over
de gewelddadige inhoud van het programma, uitlegt waarom gewelddadige
oplossingen die in het desbetreffende televisie programma werden gebruikt
niet gewenst zijn en welke niet-gewelddadige alternatieven beter zijn.147

143 Bandura, A. (1977). Aggression: A social learning theory analysis. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.;
Berkowitz, L. (1993). Aggression: Its causes, consequences and control. New York: McGraw Hill.;
Carlson, M., Marcus-Newhall, A., & Miller, N. (1990). Effects of situational aggression cues:
a quantitative review. Journal of personality and social psychology, 58, 622-633.; Geen, R.G. (1990).
Human aggression. Pacific Grove, CA: Brooks Cole. Paik, H. & Cornstock, G. (1994). The effects of
television violence on antisocial behavior: a meta-analysis. Communication research, 21, 516-546.
144 Anderson, C.A. (1997). Effects of violent movies and trait hostility on hostile feelings and aggressive
thoughts. Aggressive Behavior, 23, 161-178.; Heusmann, L.R., Moise-Titus, J., Podolski, C. & Eron, L.D.
(2003). Longitudinal relations between children’s exposure to TV violence and their aggressive and
violent behavior in Young adulthood: 1977 – 1992. Developmental Psychology, 39(2), 201-221.;
Christakis, D.A. & Zimmerman, F.J. (2007). Violent television viewing during preschool is associated
with antisocial behavior during school age. Pediatrics, 120, 993-999
145 Anderson, C.A. (1997). Effects of violent movies and trait hostility on hostile feelings and aggressive
thoughts. Aggressive Behavior, 23, 161-178. Berkowitz, L. (1993). Aggression: Its causes, consequences
and control. New York: McGraw Hill.; Geen, R.G. (1990). Human aggression. Pacific Grove, CA:
Brooks Cole.
146 Christakis, D.A. & Zimmerman, F.J. (2007). Violent television viewing during preschool is associated
with antisocial behavior during school age. Pediatrics, 120, 993-999
147 Eron, L.D. (1982). Parent-child interaction, television violence and aggression of children. American
Psychologist, 37, 197-211.; Heusman, L.R. & Miller, L.S. (1994). Long-term effects of repeated exposure to
media violence in childhood. In L.R. Heusmann (Ed.) Aggressive behavior: current perspectives,
New York: Plenum.
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Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Juist of onjuist? Het kijken van geweld op TV verhoogt de kans op agressief gedrag niet.’
Het correcte antwoord op deze stelling is: onjuist.

Onjuist (correcte antwoord)
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Het merendeel van de professionals, zo’n 77,8%, verwerpt deze stelling terecht.

3.5.7 Domein 6 – Ontwikkeling en opvoeding van jongeren
Aan professionals zijn 32 vragen gesteld betreffende de opvoeding en ontwik
keling van jongeren net na de puberteit, 12-13 jaar, tot 18 jaar. De vragen zijn
onderverdeeld in vier subdomeinen, te weten:
•
•
•
•

ontwikkeling
omgeving
opgroeien en gezondheid
regels grenzen en straffen

Zoals uit de volgende figuur kan worden opgemaakt, beantwoordden
professionals, gemiddeld genomen, ietwat meer dan de helft, zo’n 55,3%,
van de vragen correct. Voor de hierboven genoemde subdomeinen zijn
de gemiddelde scores respectievelijk 51,3%, 52%, 64,4% en 64,8%.
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Domein Jongeren correct scores in %
80
70
60

64,6%
55,3%
51,3%

64,8%

52%

50
40
30
20
10
0
Totaalscore
domein
jongeren

		

Subdomein
ontwikkeling

Subdomein Subdomein Subdomein
omgeving opgroeien en
regels,
gezondheid grenzen en
straffen
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De tabel hieronder bevat de scores van professionals op alle afzonderlijke vragen,
waar overlap is tussen de vragen uit het huidige en voorgaande Canononderzoek
zijn de scores van non-professionals ook weergegeven.
Domein 6 Ontwikkeling en opvoeding jongeren
Professionals
% Correct

% Incorrect

% Weet
ik niet

Meest voorkomende psychische of
gedragsprobleem (70)

73

21,6

5,4

Reflecteren eigen denken (72)

23

76,1

0,9

Filosoferen zin van bestaan (73)

42,1

55,3

2,6

Onafhankelijkheid en slapen (79)

31,6

66,7

1,8

Vroegrijpe tieners en cognitie (75)

83,3

16,7

-

69

15,9

15,1

Korte termijn denken (87)

90,3

9,7

-

Inlevingsvermogen (92)

39,5

52,6

7,9

Herkennen emoties en verdriet (93)

37,7

40,4

21,9

Risico nemen (90)

49,6

43,4

7,1

Zelfbeeld, psychische en gedrags
problemen tijdens de puberteit (78)

31,6

64,9

3,5

Zelfbeeld & criminaliteit (86)

8,8

87,7

3,5

Stemmingswisselingen (91)

86,8

10,5

2,6

Ontwikkeling

Vroegrijpe tieners en criminaliteit (76)

Gemiddelde score subdomein
ontwikkeling

51,3%

Omgeving
Invloed jongeren en zelfbeeld (81)

78,9

19,3

1,8

Invloed leerkracht (98)

37,7

56,1

6,1
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Steun ouders (77)

93,8

4,4

1,8

Invloed ouders op school
en beroepskeuze (80)

28,9

67,5

3,5

Puberteit en ethische dilemma’s (96)

57

35,1

7,9

Ouderbetrokkenheid en vrienden (82)

38,9

56,6

4,4

36

56,1

7,9

Gevoeligheid invloed leeftijdsgenoten
en ouders (84)

49,1

45,5

5,4

Invloed ouders op vriendenkeuze (85)

48,2

50

1,8

Ongewenst gedrag en vrienden (101)

51,8

45,6

2,6

Gemiddelde score subdomein
omgeving

52%

Vrienden en diverse activiteiten (83)

Opgroeien en gezondheid
Slaapbehoefte pubers (71)

48,2

51,8

-

Bioritme en jongeren (97)

60,5

16,7

22,8

Alcohol en hersenen (74)

96,5

2,6

0,9

Begeleid alcohol drinken (94)

59,6

36

4,4

Vatbaarheid verslavingen en jongeren (95)

68,4

28,9

2,6

Cannabis en harddrugs (99)

63,7

30,1

6,2

TV en seksuele relaties (100)

55,4

32,1

12,5

Gemiddelde score subdomein
opgroeien en gezondheid

64,6%

Regels, grenzen en straffen
Pubers en ongevoeligheid voor straf (88)

57,9

37,7

4,4

Pubers en ongevoeligheid voor
belonen (89)

71,7

23,9

4,4

Gemiddelde score subdomein regels,
grenzen en straffen

Gemiddelde score domein 6

		

64,8%

55,3%
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In de volgende paragrafen worden de uitkomsten, gerangschikt naar subdomein,
voor een aantal van de vragen afzonderlijk besproken. Het meest correcte
antwoord op de vraag wordt uitgewerkt en met behulp van wetenschappelijk
onderzoek onderbouwd. De percentages correcte en incorrecte antwoorden onder
de respondenten worden in een staafdiagram weergegeven.
3.5.7.a Ontwikkeling
Herkennen van gezichtsuitdrukkingen en inlevingsvermogen (92 & 93)
Om te begrijpen wat een ander denkt of voelt en om zijn of haar beweegredenen
te begrijpen, is het van belang dat je, jezelf in de schoenen van een ander kunt
verplaatsen. Inlevingsvermogen, ofwel het vermogen om de dingen vanuit het
perspectief van een ander te zien, is van essentieel belang voor het opbouwen
van sociale contacten.148 De afgelopen jaren is de interesse onder wetenschappers
naar de ontwikkeling van de sociale cognitie, waaronder het inlevingsvermogen,
sterk gegroeid. Zo heeft onderzoek aangetoond dat de prefrontale cortex of zoals
eerder besproken, het cognitiecontrole netwerk, dat zich in de frontaal kwab
bevindt, een belangrijke rol speelt in de mogelijkheid om je te kunnen inleven in
aan ander.149 Zoals eerder is besproken, is de prefrontale cortex pas tussen circa
22 en 25 jaar volledig ontwikkeld. Omdat de prefrontale cortex tijdens de adoles
centie nog in ontwikkeling is, hebben jongeren moeite zich in te leven in anderen.
Wetenschappers hebben dit aangetoond doormiddel van onderzoek naar het
herkennen van gezichtsuitdrukkingen, zoals angst, woede, verdriet en blijdschap.
Onderzoek heeft aangetoond dat pubers foto’s van mensen met een angstige
gezichtsuitdrukking vaak incorrect labelden als ‘boze’ gezichtsuitdrukkingen.150
Tevens heeft onderzoek aangetoond dat inlevingsvermogen zich, in relatie tot
de geleidelijke ontwikkeling van de prefrontale cortex, geleidelijk ontwikkeld
tijdens de adolescentie, maar dat in deze periode jongeren langere tijd minder
inlevingsvermogen hebben.

148 Blakemore, S. & Choudhury, S. (2006). Development of the adolescent brain: implications for executive
function and social cognition. Journal of child psychology and psychiatry, 47(3/4), 296-312.
149 Ruby, P. & Decety, J. (2001). Effect of subjective perspective taking during simulation of action:
a PET investigation of agency. Nature Neuroscience, 4, 546-550.
Ruby, P. & Decety, J. (2004). How would you feel versus how do you think they believe: a neuroimaging
study of conceptual perspective-taking. European Journal of Neuroscience, 17, 2475-2480.
150 Nelis, H. & Sark, Y. van. (2009). Puberbrein binnenstebuiten – wat beweegt jongeren van tien tot 25 jaar?
Tweede druk, Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers.
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Jong volwassenen hebben over het algemeen geen moeite meer met het correct
lezen van gezichtsuitdrukkingen of met zich inleven in anderen.151
Deelnemers werden de volgende stellingen voorgelegd:
1)

2)

Adolescenten hebben moeite met het correct lezen van gezichtsuitdrukkingen en hebben hierdoor minder inlevingsvermogen. Is dit juist
of onjuist?
Tussen het 12de en 14de levensjaar neemt het vermogen om emoties
als woede en verdriet te herkennen tijdelijk af. Is dit juist of onjuist?

Beide stellingen zijn juist.
Juist (correcte antwoord)

37,7%
40,4%

Stelling 2

Onjuist

21,9%

Weet ik niet
39,5%

Stelling 1

52,6%
7,9%
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Professionals zijn niet goed op de hoogte van het verminderde inlevingsvermogen
van jongeren. Zo weet meer dan de helft van de professionals, zo’n 52,6%, niet
dat jongeren moeite hebben met het correct lezen van gezichtsuitdrukkingen en
dat zij daardoor minder inlevingsvermogen hebben. Professionals zijn nog ietwat
minder goed op de hoogte van het feit dat het vermogen om emoties als woede en
verdriet te herkennen tijdelijk afneemt tussen het 12de en 14de levensjaar. Zo weet
of vermoedt 37,7% van de professionals dat dit vermogen tijdelijk afneemt in deze
periode. Zo’n 40,4% verwerpt deze stelling ten onrechte en zo’n 21,9% weet
het antwoord op deze vraag niet.

151 McGivern, R.F., Andersen, J., Byrd, D., Mutter, K.L. & Reilly, J. (2002). Cognitive efficiency on a match to
sample task decreases at the onset of puberty in children. Brain and Cognition, 50, 73-89. Reany (2005)
als geciteerd in Nelis, H. & Sark, Y. van. (2009). Puberbrein binnenstebuiten – wat beweegt jongeren
van tien tot 25 jaar? Tweede druk, Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers.
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Zelfbeeld, psychische en gedragsproblemen tijdens de puberteit (78)
Zoals al eerder is aangegeven, is de puberteit een stressvolle periode, al dan
niet in verschillende mate, voor jongeren. In deze periode worden jongeren
geconfronteerd met vragen over zichzelf, hun identiteit en sociaal wenselijk
gedrag.152 Onderzoek heeft aangetoond dat het merendeel van de jongeren deze
periode goed doorkomt, met een positief beeld van zichzelf en weinig of geen
psychische en gedragsproblemen.153 Echter zijn er ook een aantal jongeren die
te kampen krijgen met psychische problemen zoals depressie en angststoornissen
en gedragsproblemen als agressief en crimineel gedrag. De afgelopen jaren zijn
verscheidene onderzoeken gedaan naar het verband tussen zelfbeeld en
psychische en gedragsproblemen.154
Jongeren, zowel jongens als meisjes, met een negatief zelfbeeld tijdens de puberteit
hebben niet alleen een grotere kans op psychische problemen maar hebben ook
een grotere kans op gedragsproblemen.155 Zo toont onderzoek aan dat jongeren
met een negatief zelfbeeld, die onzeker zijn en zich waardeloos voelen een grotere
kans hebben op depressie en angststoornissen. Tevens toont dit onderzoek aan
dat deze jongeren een grotere kans hebben op gedragsproblemen als agressie,
antisociaal en crimineelgedrag. Er is namelijk een verband tussen psychische
problemen en gedragsproblemen. Onderzoek toont aan dat psychische problemen
zoals angst, depressie en terughoudendheid de kans op agressie, crimineel
gedrag, liegen en alcohol en drugsgebruik vergroten.156

152 Ybrandt, Y. (2008). The relation between self-concept and social functioning in adolescence.
Journal of Adolescene, 31, 1-16.
153 Ostgard-Ybrandt, H. & Armelius, B.A. (2004). Self-concept and perception of early mother and
father behavior in normal and antisocial adolescents. Scandinavian Journal of Psychology, 45(5), 437-447.
154 Marsh, H.W., Parada, R.H. & Ayotte, V. (2004). A multidimensional perspective of relations between
self-concept (self description questionnaire II) and adolescent mental health (youth self report).
Psychological Assessment, 16(1), 27-61. Raty, L.K.A., Larsson, G., Soderfelt, B.A. & Wilde Larsson,
B.H. (2005). Psychological aspects of health in adolescence: the influence of gender and general
self-concept. Journal of Personality and Social Psychology, 74(6), 1629-1645. Moretti, M.M., Holland,
R. & McKay, S. (2001). Self-other representations and relational and overt aggression in adolescent girls
and boys. Behavioral Science and the Law, 19, 109-126. Hay, I. (2000). Gender self-concept profiles of
adolescents suspended from high school. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(3), 345-352.
155 Ybrandt, Y. (2008). The relation between self-concept and social functioning in adolescence.
Journal of Adolescence, 31, 1-16.
156 Ybrandt, Y. (2008). The relation between self-concept and social functioning in adolescence.
Journal of Adolescene, 31, 1-16. Vermeiren, R. (2003). Psychopathology and delinquency in adolescents:
a descriptive and developmental perspective. Clinical Psychology Review, 23, 277-318.
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Deelnemers werd de volgende stelling voorgelegd:
‘Juist of onjuist? Jongeren met een negatief zelfbeeld tijdens de puberteit hebben meer
kans om depressief en angstig te worden maar hebben geen grotere kans om crimineel
gedrag en agressiviteit te vertonen.’
Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze stelling onjuist is.

Onjuist (correcte antwoord)

31,6%

Juist

64,9%

Weet ik niet

3,5%
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Professionals zijn niet goed op de hoogte van dit gegeven. Zo’n 64,9% denkt
incorrect dat jongeren met een negatief zelfbeeld tijdens de puberteit geen
grotere kans hebben om crimineel gedrag en agressiviteit te vertonen.
3.5.7.b Omgeving
Steun ouders (77)
Ouders hebben een belangrijke, zowel positief als negatieve, invloed op de
ontwikkeling en kwaliteit van sociale relaties van hun pubers, of kunnen dat
hebben. Zo hebben jongeren met ouders die zelf moeite hebben met het oplossen
van persoonlijke problemen en met het in stand houden van sociale relaties,
vaker een negatief zelfbeeld, een grotere kans op depressie en een kleinere
kans op het opbouwen van langdurige, gezonde sociale relaties dan hun leeftijds
genoten.157 Anderzijds wordt de cognitieve en sociale ontwikkeling van een jongere
die opgroeit in een gezin waarin hij wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen en te
vormen, doormiddel van steun, stimulans en wijze lessen, positief beïnvloed.158
157 Calorossi, L.G. & Eccles, J.S. (2003). Differential effects of support providers on adolescent’s
mental health. Social Work Research,27(1), 19-30.;Kobak, R.& Ferenz-Gilliez, R. (1995).
Emotion regulation and depressive symptoms during adolescence: a functionalist perspective.
Development and psychopathology, 7(1), 183-192.
158 Rathunde, K. (1996). Family Context and Talented Adolescents’ Optimal Experience in School-Related
Activities. Journal of Research on Adolescence, 6(4), 605-628.; Schmidt, J.A. & Padilla, B. (2003).
Self-esteem and family challenge: an investigation of their effects on achievement.
Journal of Youth and Adolescence, 32(1), 37-46.; Berk, L.E. (2005). Development throughout the lifespan.
4th ed. Allyn & Bacon: Boston, Massachusetts.
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De mate van steun die een ouder aan de jongere biedt, beïnvloedt dus, onder
andere, de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale relaties die de puber nu en
later opbouwt.
Professionals werd de volgende vraag gesteld:
‘Juist of onjuist? De steun die een ouder aan een jongere biedt beïnvloedt de kwaliteit
van de relaties die de jongere heeft met leeftijdsgenoten zowel in de puberteit als later.’
Het correcte antwoord op deze is stelling: juist.

Juist (correcte antwoord)

93,8%

Onjuist

4,4%

Weet ik niet

1,8%
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Professionals zijn goed op de hoogte van het verband tussen ouderlijke steun en
de kwaliteit van sociale relaties van jongeren zowel tijdens de puberteit als later in
het leven. De overgrote meerderheid, zo’n 93,8%, van de professionals heeft deze
vraag correct beantwoord.
Invloed ouders op school en beroepskeuze (80)
Tijdens de puberteit richten pubers zich voor een groot deel op leeftijdsgenoten.
Ook is er een toename van het aantal meningsverschillen en conflicten met
ouders.159 Dit betekent niet dat ouders minder belangrijk worden en minder
invloed hebben en dat vrienden in alle opzichten het voortouw nemen.

159 Westenberg, P.M. (2008). De Jeugd van Tegenwoordig!. Diesoratie op vrijdag 8 februari 2008 in
de Pieterskerk, Leiden. Te vinden op www.leidenuniv.nl/tekstboekjes/content_docs/
oratie_westenberg.pdf; Arnett, J. J. (1999). Adolescent storm and stress, reconsidered.
American Psychologist, 54, 317-326
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Uit onderzoek is gebleken dat de steun die jongeren van vrienden krijgen aan
zienlijk toeneemt in de puberteit, maar ook is gebleken dat de steun die jongeren
van ouders krijgen niet afneemt maar ongeveer hetzelfde blijft.160 In deze periode
ligt de steun en invloed van ouders en vrienden dus ongeveer op gelijke hoogte.
Wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat, ondanks dat ouders hun
exclusieve invloed op en steun aan hun puberkind kwijtraken, zij nog steeds een
essentiële rol spelen. Vooral op belangrijke vlakken als school en beroepskeuzes
staat de steun van ouders centraal. Op gebieden als kledingkeuze en muziek
voorkeur hebben vrienden en leeftijdsgenoten de overhand.161
Professionals werd de volgende vraag gesteld:
‘Juist of onjuist? Tijdens de puberteit richten pubers zich vooral op leeftijdsgenoten.
Als gevolg hebben ouders veel minder invloed op de school en beroepskeuzes van
hun pubers.’
Het antwoord op deze vraag is onjuist.

Onjuist (correcte antwoord)
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67,5%

Weet ik niet

3,5%
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Professionals zijn niet goed geïnformeerd over de invloed die ouders op school
en beroepskeuzes van hun pubers hebben. De meerderheid, zo’n 67,5%, denkt
dat ouders veel minder invloed op dergelijke keuzes dan ze werkelijk hebben.

160 Westenberg, P.M. (2008). De Jeugd van Tegenwoordig!. Diesoratie op vrijdag 8 februari 2008 in
de Pieterskerk, Leiden. Te vinden op www.leidenuniv.nl/tekstboekjes/content_docs/
oratie_westenberg.pdf
161 Westenberg, P.M. (2008). De Jeugd van Tegenwoordig!. Diesoratie op vrijdag 8 februari 2008 in
de Pieterskerk, Leiden. Te vinden op www.leidenuniv.nl/tekstboekjes/content_docs/
oratie_westenberg.pdf; Bokhorst, C.L., Sumter, S.R., & Westenberg, P.M. (2007). Parents, friends,
classmates, and teachers: Age and gender differences in perceived social support in children and
adolescents aged negen to 18 years. Submitted for publication.
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Invloed ouders op vriendenkeuze (85)162
Uit onderzoek blijkt dat de relatie van jongeren met hun ouders verstrekkende
implicaties heeft voor hun keuze van vrienden en relaties met leeftijdsgenoten,
leerkrachten en andere volwassenen. Hetzelfde geldt voor de keuze van en aard
van liefdesrelaties die jongeren aangaan. Jongeren verschillen in de mate waarin
ze gevoelig zijn voor leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld voor wat betreft roken, drinken,
druggebruik, seksuele activiteit en crimineel gedrag, maar die gevoeligheid blijkt
in belangrijke mate samen te hangen met de kwaliteit van de ouder-kind relatie.163
Met name de autoritaire en permissieve (te toegeeflijke tot verwaarlozende)
opvoedingsstijl verhogen het risico op negatieve beïnvloeding door leeftijds
genoten en de keuze van leeftijdsgenoten met problematisch gedrag. Daarte
genover staat de zogenaamde autoritatieve opvoedingsstijl – waarbij de ouders
aan de ene kant duidelijk zijn over regels en afspraken en aan de andere kant oog
hebben voor de gevoelens en ervaringen van hun kind en bereid zijn tot uitleg en
onderhandeling. Deze opvoedingsstijl vergroot de waarschijnlijkheid dat hun
kind als vrienden leeftijdsgenoten kiest met een positief sociale instelling en
gezond gedrag. Kortom, ouders hebben, ten goede of ten kwade, een belangrijke
invloed op het soort vrienden dat pubers kiezen, een invloed die al ver voor
het aanbreken van de puberteit begint.164
Aan professionals is de volgende stelling voorgelegd:
‘Op het soort vrienden dat jongeren kiezen hebben ouders weinig of geen invloed.’
Het juiste antwoord luidt: onjuist.
Onjuist (correcte antwoord)

42,8%

Burgers

55,1%
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Weet ik niet

48,2%
50%
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162 Tekst ontleend aan: Diekstra, R.F.W., Wubs, J.M., Vreeburg, L.E., Sklad, M.J. & Ruiter, M. de. (2008).
Naar een canon van opvoeding. Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding
van kinderen en jongeren. Gemeente Den Haag, Dienst OCW & Haagse Hogeschool, lectoraat
Jeugd & Opvoeding.
163 Collins, W.A. & Laursen, B. (2004). Parent-adolescent relationships and influences.; Lerner,
R.M. & Sterner, L.D. (2004). Handbook of Adolescent Psychology – Past, Present and Future.
John Wiley and Sons, p.331.
164 Bornstein, M.H. (2002). Handbook of parenting. Lawrence Erlbaum Associates.
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Professionals en burgers blijken beiden in meerderheid niet goed op de hoogte
van de invloed die ouders hebben op het soort vrienden dat jongeren kiezen.
Ongewenst gedrag en vrienden (101)165
Veel ouders en andere volwassenen zijn geneigd om de puberteit van hun
kinderen of de kinderen waarmee ze te maken hebben, met de nodige zorg of
zelfs huiver tegemoet te zien, omdat ze bang zijn voor allerlei problematisch
gedrag in die periode, zoals te veel drinken, blowen, tegendraads en crimineel
gedrag. De werkelijkheid is dat maar een minderheid van jongeren in de puberteit
zulk gedrag vertoont, zeker als dat met enige regelmaat is.166 De meeste pubers
die zulk gedrag met enige regelmaat vertonen hebben een langere voorgeschie
denis, waarin al een neiging tot impulsief, rebels agressief of tegendraads gedrag
aanwijsbaar is, en waarbij de wijze waarop ouders en andere opvoeders daarmee
om zijn gegaan mede van invloed is op de mate waarin dit zich in de puberteit
vertaalt in probleemgedrag.167 Met name een opvoeding waarin toezicht en
betrokkenheid van de ouders gebrekkig is of waarin sprake is van de nodige
dwang en hardheid, verhoogt de kans op probleemgedrag van pubers. Kinderen
met zulke kenmerken en zo’n opvoedingsgeschiedenis hebben de neiging om
leeftijdsgenoten met dezelfde of soortgelijke problematische kenmerken als
vrienden of vriendinnen te kiezen, waardoor het risico op probleemgedrag of
escalatie daarvan verder toeneemt. Zeker als ouderlijke toezicht en betrokkenheid
in de puberteit gebrekkig blijft.
Aan professionals werd de volgende stelling voorgelegd:
‘Kinderen gaan in de puberteit nogal eens samen met vrienden gedrag vertonen
dat opvoeders ongewenst vinden, zoals teveel drinken, blowen of crimineel gedrag.
Is de volgende stelling hierover juist of onjuist? Meestal is het zo dat een puber al
neiging tot het ongewenste gedrag vertoont en zelf de vrienden erbij zoekt die dit
gedrag ook vertonen.’

165 Tekst ontleend aan: Diekstra, R.F.W., Wubs, J.M., Vreeburg, L.E., Sklad, M.J. & Ruiter, M. de. (2008).
Naar een canon van opvoeding. Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding
van kinderen en jongeren. Gemeente Den Haag, Dienst OCW & Haagse Hogeschool, lectoraat
Jeugd & Opvoeding.
166 Ary, D.V., Duncan, T.E., Duncan, S.C. & Hops, H. (1999). Adolescent Problem Behavior: the influence
of parents and peers. Behavior research and therapy, 37, 217-230.
167 Arthur, M.W., Hawkins, J.D., Pollard, J.A., Catalano, R.F. & Baglioni, A.J. (2002). Measuring risk and
protective factors for substance use, delinquency and other adolescent problem behaviors –
the communities that care survey. Evaluation Review, 26(6), 575-601.
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Het correcte antwoord op deze stelling is: juist.
Juist (correcte antwoord)
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Ongeveer de helft van de professionals, zo’n 51,8%, blijkt goed op de hoogte van
dit gegeven. Het betekent ook dat een grote minderheid van de professionals hier
niet goed over is geïnformeerd.
3.5.7.c Opgroeien en gezondheid
Alcohol en hersenen (74)168
Veel jongeren beginnen met het drinken van alcohol in de vroege puberteit of
zelfs al daarvoor. De ‘start’-leeftijd ligt voor de meesten tussen de 11 en 14 jaar.
Naast de gevolgen van het drinken voor hun gedrag, zoals het nemen van meer
risico’s, het meer vertonen van agressie en het meer voorkomen van depressiviteit,
kan bij pubers ook de hersenontwikkeling verstoord worden. Uit onderzoek blijkt
dat het geheugen, de concentratie en het leervermogen tot op de lange termijn
schade kunnen oplopen.169 Daarbij geldt dat hoe jonger regelmatig alcohol
gedronken wordt, hoe groter het risico is op alcohol verslaving op latere leeftijd.
Voor jongeren is het gebruik van alcohol dus gevaarlijker dan voor volwassenen.
Daarnaast blijkt dat juist het zogenaamde ‘binge’ drinken schadelijker is dan
het dagelijks drinken van één of twee glazen alcohol. Juist het op één moment
drinken van veel alcohol is schadelijk voor het cognitief functioneren en dat is
wat jongeren juist vaak doen.

168 Tekst ontleend aan: Diekstra, R.F.W., Wubs, J.M., Vreeburg, L.E., Sklad, M.J. & Ruiter, M. de. (2008).
Naar een canon van opvoeding. Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding
van kinderen en jongeren. Gemeente Den Haag, Dienst OCW & Haagse Hogeschool, lectoraat
Jeugd & Opvoeding.
169 Tapert, S.F., Caldwell, L. & Burke, C. (2004-2005). Alcohol and the adolescent brain.
Alcohol research & health, 28(4), 205-212.
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Van de scholieren die drinken gaf in 2005 75% aan dat ze vijf glazen of meer
bij één gelegenheid hadden gedronken. Onderzoek uit 2003 heeft extreem
alcoholgebruik bij jongeren in kaart gebracht. Dertig procent van de jongens van
16 jaar drinkt op één dag in het weekend meer dan tien glazen, van de meisjes
doet 9% dat. Gevolg ervan is onder andere het aantal jongeren dat in een zieken
huis belandt met alcoholvergiftiging explosief is toegenomen. Tussen 2000 en
2005 is het aantal kinderen tussen tien en 15 dat dit overkomt, verzesvoudigd.170
Over alcoholgebruik is de volgende vraag aan professionals gesteld:
‘Zijn de effecten van alcohol even schadelijk, minder schadelijk of schadelijker voor
de hersenen van een 16-jarige, dan voor een volwassene?’
Het juiste antwoord luidt: schadelijker.
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Professionals en burgers zijn beiden in overgrote meerderheid goed
geïnformeerd over de schade van alcohol voor de hersenen van een 16-jarige.
Men weet dat alcohol schadelijker is voor de hersenen van een 16-jarige dan
voor een volwassene.
Vatbaarheid verslavingen en jongeren (95)
Niet alleen heeft alcohol, zoals uit de voorgaande paragraaf is gebleken, een
remmende werking op de hersenontwikkeling van jongeren, maar ook, zo heeft
recent wetenschappelijk onderzoek aangetoond zijn jongeren vatbaarder zijn voor
verslaving dan volwassenen. Reden hiervoor is dat de hersenen van jongeren nog
vol in ontwikkeling zijn.

170 Valkenberg, H., Van der Lely, N. & Brugmans, M. (2007). Alcohol en jongeren: een ongelukkige
combinatie. Medisch Contact online.
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Bij jongeren is ‘inslijping’ in het brein van een verslavende stof, zij het alcohol of
andere drugs, dikwijls zo sterk dat afkicken heel moeilijk is.171 Die inslijping is zo
sterk omdat bij de ontwikkelende hersenen van jongeren, het cognitiecontrole
netwerk (de prefrontale cortex) voornamelijk in contact staat met de belonings
gebieden in de hersenen.172
Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Juist of onjuist? Jongeren zijn vatbaarder voor verslaving aan alcohol en drugs
dan volwassenen.’
Het antwoord op deze vraag is: juist.
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Terwijl, zoals uit het voorgaande is gebleken, professionals heel goed op de hoogte
zijn van de schadelijke effecten die alcohol op de hersenen van jongeren kan
hebben, blijken ze en stuk minder goed op de hoogte van het feit dat jongeren
ook vatbaarder voor verslaving aan alcohol en drugs zijn dan volwassenen.
Bijna 30% van de professionals is hiervan niet goed op de hoogte.
Begeleid alcohol drinken (94)
Alcohol is een moeilijk onderwerp voor de meeste ouders. Moeten ze nu heel
streng zijn, hun kinderen onder begeleiding wat laten drinken of maar vertrouwen
dat hun puberkinderen zelf de discipline hebben om verantwoord met drank om
te gaan. In de voorgaande paragrafen is het gevaar van alcohol voor de ontwik
kelende puberhersenen en later alcohol gebruik al duidelijk beschreven.

171 Nelis, H. & Sark, Y. van. (2009). Puberbrein binnenstebuiten – wat beweegt jongeren van tien tot 25 jaar?
Tweede druk, Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers.
172 Nelis, H. & Sark, Y. van. (2009). Puberbrein binnenstebuiten – wat beweegt jongeren van tien tot 25 jaar?
Tweede druk, Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers
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Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat ouders beter wat strenger
kunnen zijn aangaande alcohol dan ruimhartig. Begeleid alcohol drinken blijkt
ook niet de oplossing. Alcohol wordt op deze manier aantrekkelijk gemaakt.
Zoals eerder beschreven, is de inslijping of conditionering van alcohol veel sterker
bij een jongere, waardoor het risico op verslaving door drinken, begeleid of niet,
ook groter is.
Aan professionals is de volgende vraag gesteld:
‘Juist of onjuist? Begeleid alcohol drinken, onder het toezicht van ouders, leert jongeren
doorgaans verantwoord met drank om te gaan.’
Het correcte antwoord op deze vraag is: onjuist.
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Een meerderheid van de professionals, zo’n 59,6%, blijkt goed op de hoogte
van het feit dat jongeren niet op een meer verantwoorde wijze met alcohol om
gaan als zij onder toezicht van hun ouders alcohol mogen drinken. Dit betekent
wel dat bij vier op de tien professionals ten onrechte denkt dat begeleid alcohol
drinken wel een gewenst effect heeft op het drankgebruik van jongeren.
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Slaapbehoefte pubers (71)
Tijdens de adolescentie verandert er veel op het gebied van de lichamelijke
ontwikkeling. Zo vindt er een snelle groei in lengte en gewicht plaats.173
Onderzoek toont aan dat jongeren daarom veel slaap nodig hebben, zodat hun
lichaam de snelle groei die met deze periode gepaard gaat bij kan houden.
Gemiddeld genomen hebben tieners zo’n 9 tot 9,5 uur slaap nodig.174
Deelnemers werd de volgende vraag gesteld:
‘Hoeveel uur moet een tiener gemiddeld slapen?’
a) 7 tot 7,5 uur
b) 8 tot 8,5 uur
c) 9 tot 9,5 uur
d) 10 tot 10,5 uur
Het juiste antwoord op deze vraag is 9 tot 9,5 uur.
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Professionals zijn niet goed op de hoogte van het aantal uur dat een tiener
gemiddeld moet slapen. 48,2% van professionals weet of vermoedt dat pubers
zo’n 9 tot 9,5 uur moeten slapen. Zo’n 51,8% weet dit niet. Van deze groep denkt
het merendeel, zo’n 70%, dat tieners zo’n 8 tot 8,5 uur moeten slapen.

173 Steinberg, L. (2007). Adolescence (8th ed.) New York: McGraw Hill.; Morgan, E. & Heubner, A. (2008).
Adolescent growth and development. Virginia Cooperative Extension. www.ext.vt.edu
174 Morgan, E. & Heubner, A. (2008). Adolescent growth and development. Virginia Cooperative Extension.
www.ext.vt.edu; Strauch, B. (2003). The primal teen. New York: Doubleday.
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3.5.7.d Regels, grenzen en straffen
Pubers en ongevoeligheid voor straf en belonen (88 en 89)
De adolescentie is een periode waarin veel risico’s worden genomen. De vraag
waarom in deze periode meer risicogedrag wordt vertoond vertoont eerder
of later heeft tot de ontwikkeling van verscheidene theorieën geleid waarin
adolescenten worden beschreven als individuen die ongevoelig en onverschillig
zijn ten aanzien van de potentiële gevolgen van risicogedrag en daardoor meer
risico’s nemen dan volwassenen.175 Naar aanleiding van deze wetenschap stelden
veel onderzoekers dat jongeren meer risico’s nemen dan volwassenen omdat
zij niet goed geïnformeerd zijn over de potentiële gevolgen van risico gedrag.
Als gevolg daarvan zijn er vele interventieprogramma’s ontwikkeld waarin de
informatie, houdingen en attitudes van jongeren ten aanzien van risicogedrag,
als drank en drugsgebruik, rijden onder invloed en onveilige seks, worden
aangepast om op die manier het risicogedrag onder jongeren te verkleinen.176
Deze interventieprogramma’s zijn echter weinig succesvol. Ze veranderen
de houdingen van jongeren ten aanzien van risicogedrag wel, maar veranderen
hun gedrag zelden tot nooit.177
Dat laat zich onder andere verklaren uit de resultaten van recent gerepliceerd
wetenschappelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat jongeren van circa 15 jaar net zo
goed in staat als volwassenen om de potentiële gevolgen van risicogedrag in acht
te nemen en heeft het nemen van eventuele risicovolle beslissingen hetzelfde
effect op jongeren als op volwassenen.178

175 Steinberg, L. (2004). Risk-taking in adolescence: What changes, and why? Annals of the New York
Academy of Sciences, 1021, 51-58.; Steinberg, L. (2007b). Risk taking in adolescence: new perspectives
from brain en behavioral science. Current directions in psychological science, 16(2), 55-59.
176 Steinberg, L. (2004). Risk-taking in adolescence: What changes, and why? Annals of the New York
Academy of Sciences, 1021, 51-58.; Steinberg, L. (2007b). Risk taking in adolescence: new perspectives
from brain en behavioral science. Current directions in psychological science, 16(2), 55-59.
177 Steinberg, L. (2004). Risk-taking in adolescence: What changes, and why? Annals of the New York
Academy of Sciences, 1021, 51-58.; Steinberg, L. (2007b). Risk taking in adolescence: new perspectives
from brain en behavioral science. Current directions in psychological science, 16(2), 55-59.
178 Reyna, V. & Farley, F. (2006). Risk and rationality in adolescent decision-making: implications for theory,
practice and public policy. Psychological science in the public interest, 7, 1-44.; Millstein,
S.G. & Halpern-Felsher, B.L. (2002). Perceptions of risk and vulnerability. Journal of Adolescent Health,
31S, 10-27.; Beyth-Marom, R., Austin, L., Fischoff, B., Palmgren, C. & Jacobs-Quadrel, M. (1993).
Perceived consequences of risky behaviors: adults and adolescents. Developmental Psychology,
29, 549-563. Steinberg, L. (2007b). Risk taking in adolescence: new perspectives from brain en
behavioral science. Current directions in psychological science, 16(2), 55-59.
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Recente ontwikkelingen in de neurobiologie tonen aan dat het risicogedrag in
de adolescentie het beste verklaard kan worden aan de hand van het samenspel
tussen twee hersennetwerken, het sociaal-emotionele netwerk en het cognitie
controle netwerk.179 Het eerste netwerk is vooral gevoelig voor sociale en emotionele
stimuli en ontwikkelt zich vrij abrupt tijdens de puberteit. Het tweede netwerk,
het cognitiecontrole netwerk, regelt onder andere planning en vooruit denken.
Dit netwerk ontwikkelt zich geleidelijk, veelal onafhankelijk van de puberteit en
voltooid zich begin twintiger jaren. Risicogedrag tijdens de adolescentie is veelal,
simpel gezegd, een wedstrijd tussen het sociaal-emotionele netwerk en het cognitie
controle netwerk.180 Voor risicogedrag in adolescentie gaat op dat als het sociaalemotionele deel niet of nauwelijks geactiveerd is, bijvoorbeeld als jongeren alleen
zijn, het cognitiecontrole netwerk de overhand heeft en controle kan uitoefenen
over impulsief en risicovol gedrag. Echter, als het sociaal-emotionele deel
geactiveerd is, bijvoorbeeld als jongeren in het bijzijn van leeftijdsgenoten zijn,
heeft dit deel de overhand en ‘verliest’ het cognitiecontrole netwerk de controle
over impuls en risicogedrag, zoals alcohol en drugs gebruik, morele keuzes en
afwegingen tussen beloning en straffen.181 Deze resultaten verklaren waarom
jongeren in groepsverband meer risicogedrag vertonen dan volwassenen.
Vanaf globaal 22 tot 25 jaar, als het cognitiecontrole netwerk volledig is
ontwikkeld, kunnen jong volwassenen, zelfs als het sociaal-emotionele netwerk
is geactiveerd, impulsen en risicogedrag goed reguleren.
Deelnemers werden de volgende stellingen voorgelegd:
1)
2)

Pubers zijn tijdens risicovolle keuzes ongevoelig voor straf
Pubers zijn tijdens risicovolle keuzes ongevoelig voor beloningen

Onderzoek heeft aangetoond dat het krijgen van beloningen tijdens risicovolle
keuzes dezelfde regio’s in de hersenen activeert als wanneer het sociaalemotionele netwerk geactiveerd is.182

179 Steinberg, L. (2007b). Risk taking in adolescence: new perspectives from brain en behavioral science.
Current directions in psychological science, 16(2), 55-59.
180 Drevets, W.C. & Raichle, M.E. (1998). Reciprocal suppression of regional cerebal blood flow during
emotional versus higher cognitive processes: implications for interactions between emotion and
cognition. Cognition and Emotion, 12, 353-385.
181 Chambers, R.A., Taylor, J.R. & Potenza, M.N. (2003). Developmental neurocircuity of motivation in
adolescence: a critical period of addiction vulnerability. American Journal of Psychiatry, 160, 1041-1052.
182 Galvan, A., Hare, T., Davidson, M., Spicer, J., Glover, G. & Casey, B.J. (2005). The role of ventral
frontostriatal circuitry in reward-based learning in humans. Journal of Neuroscience, 25, 8650-8656.
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Als jongeren beloond worden door deel te nemen aan risicovol gedrag, dan
zullen zij, omdat regio’s in hun sociaal-emotionele netwerk zijn geactiveerd en
dus de overhand hebben over het cognitiecontrole netwerk, het risico ook nemen.
Jongeren zijn dus wel gevoelig voor beloningen; de stelling die hierover is
geformuleerd is onjuist. Ook heeft onderzoek aangetoond dat als jongeren zowel
beloond of bestraft kunnen worden door het nemen van een bepaald risico, zij
wel gevoelig zijn voor beloning zoals hier boven beschreven, maar ongevoelig
voor straf.183 De stelling die hierover is geformuleerd is juist; jongeren zijn tijdens
risicovolle keuzes ongevoelig voor straf.
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Professionals zijn redelijk goed op de hoogte van het feit dat pubers tijdens risico
volle keuzes niet ongevoelig zijn voor beloningen. Zo’n 71,7% van de geïnter
viewden verwerpt deze stelling terecht. Professionals zijn minder goed op
de hoogte van het dat pubers tijdens risicovolle keuzes wel ongevoelig zijn voor
straffen. Bijna 40% van de deelnemers verwerpt deze stelling onterecht.

183 Ernst, M., Jazbec, S., McClure, E.B., Monk, C.S., Blair, R.J.R., Leibenluft, E. & Pine, D.S. (2005).
Amygdala and nucleus accumbens activation in response to receipt and omission of gains in adults
and adolescents. Neuroimage, 25, 1279-1291. Nelis, H. & Sark, Y. van. (2009).
Puberbrein binnenstebuiten – wat beweegt jongeren van tien tot 25 jaar? Tweede druk,
Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers
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4. Onderzoek 3: Opvattingen over opvoeding
van burgers en professionals

4.1 Inleiding
Het centrale uitgangspunt bij de onderzoeken naar kennis en begrip van
opvoeding die in het kader van het Canonproject zijn uitgevoerd, is dat kennis
en begrip ertoe doen. Dat wil zeggen dat meer kennis en begrip leiden tot meer
stimulering van de ontwikkeling van kinderen en tot het verminderen of voor
komen van ontwikkelingsproblemen. Voor die stellingname bestaat ook de nodige
wetenschappelijke onderbouwing.
Voor zover kennis en begrip geleerd moeten worden, is de implicatie zelfs dat ook
opvoeding voor een deel, mogelijk zelfs voor een belangrijk deel, geleerd moet
worden. Het is daarom van groot belang na te gaan wat de ontvankelijkheid van
opvoeders is met betrekking tot de informatie en inzichten die de wetenschap
heeft verzameld aangaande opvoeding en ontwikkeling. Het gaat dan om vragen
als ‘hoe denken burgers in het algemeen over de noodzaak van het leren van
opvoeding?’ en ‘is het nuttig dat opvoeders op gezette tijden nagaan hoe het staat
met hun kennis en begrip van opvoeding en ontwikkeling.
Opmerkelijk is dat tot op heden niet of nauwelijks onderzoek is verricht naar hoe
deze houdingen ten aanzien van opvoeden in de bevolking verdeeld zijn. Niet in
ons land en voor zover de kennis van de auteurs reikt ook niet of nauwelijks
elders in de wereld. Daardoor is onbekend welk deel van de bevolking, of in ieder
geval van ouders en andere opvoeders, actief informatie verzamelt over
ontwikkeling en opvoeding dan wel ontvankelijk is voor opvoedingsinformatie,
advisering en ondersteuning, en welk deel niet.
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Zodoende is ook onbekend of de huidige inspanningen van overheden en
maatschappelijke organisaties op het terrein van opvoedingsvoorlichting,
advisering en ondersteuning vooral diegenen bereiken die daar sowieso al voor
openstaan of ook degenen bij wie dat niet het geval is, maar voor wier kinderen
dat eveneens belangrijk of noodzakelijk is. Of mogelijk nog belangrijker.
Onbekend is ook hoe het staat met de opvattingen van professionals in deze,
dat wil zeggen van degenen die zich uit de aard van hun functie bezighouden met
de ontwikkeling of opvoeding van kinderen, zoals leerkrachten, jeugdsportleiders
en coaches, werkers in de kinderopvang en werkers in de jeugd(gezondheids)
zorg. Waardoor tot op heden ook onbekend is in hoeverre de opvattingen onder
het grote publiek over (de leerbaarheid van) opvoeding een weerspiegeling zijn
van die onder professionals of dat daar juist een discrepantie tussen bestaat,
en daarmee een spanningsveld tussen burger en professional.
In het volgende worden de opzet en de resultaten beschreven van een online
onderzoek onder 2.216 Nederlandse burgers en 201 professionals naar opvattingen
over opvoeding en de rol of verantwoordelijkheid van ouders versus school of
(sport)verenigingen in deze. Het is, voor zover bekend, het eerste grootschalige
onderzoek in ons land over dit onderwerp.

4.2 Opzet van het onderzoek
4.2.1 Onderzoek onder burgers
Eind 2008, enkele weken na de publicatie van het rapport over kennis en begrip
van ontwikkeling en opvoeding onder inwoners van Den Haag, is er op verzoek
van het lectoraat Jeugd en Opvoeding aan De Haagse Hogeschool een onlineonderzoek gedaan door Bureau Consumenten Onderzoek Nederland waarin aan
deelnemers 11 stellingen of uitspraken over opvoeding met voorgegeven
antwoordalternatieven werden voorgelegd en één open vraag. De stellingen of
uitspraken zijn weergegeven in tabel 3. De inhoud ervan is door medewerkers
van het lectoraat geformuleerd op basis van inzichten en ervaringen uit het boven
beschreven Haagse en Zeeuwse onderzoek.184

184 De open vraag, waarover in dit verslag verder niet wordt gerapporteerd, die zal elders geschieden,
was als volgt geformuleerd: ‘wat is de meest negatieve ervaring in uw eigen opvoeding geweest?’
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Door middel van vooraankondigingen op de site van de Telegraaf185 en via een
landelijk radioprogramma werden potentiële deelnemers tevoren opmerkzaam
gemaakt op het onderzoek en op de wijze waarop zij daaraan deel konden nemen.
In totaal hebben 2.216 personen de volledige lijst van stellingen en de open vraag
beantwoord. In tabel één worden de (demografische) kenmerken
van de onderzoeksgroep weergegeven.
Tabel 1 Demografische kenmerken burgers

Geslacht

Leeftijd

Heeft Kinderen

Heeft ooit advies gezocht
aangaande opvoeding eigen
kinderen

Aantal

%

Man
Vrouw

1,146
1,070

51,7
48,3

Totaal

2,216

100

Tot 18 jaar
18 – 24 jaar
25 – 34 jaar
35 – 44 jaar
45 – 54 jaar
55 – 64 jaar
65 en ouder

1
36
262
567
536
551
263

0,0
1,6
11,8
25,6
24,2
24,9
11,9

Ja
Nee
Totaal
Onbekend

1,802
405
2,207
9

81,3
18,3
99,6
0,4

Ja
Nee
Totaal
n.v.t/onbekend

405
1,397
1,802
414

22,5
77,5
100

Hoewel gegeven de wijze waarop de steekproef is verkregen geen landelijke
representativiteit kan worden geclaimd – de steekproef is een zogenaamd
zelfselecterende – wijst tabel één op een aantal opmerkelijke kenmerken die
aan de steekproef een bredere betekenis lijken te geven dan eenvoudigweg
die van een selectieve steekproef.
Op de eerste plaats is er het gegeven dat (iets) meer mannen dan vrouwen aan
de enquête hebben deelgenomen, hetgeen opmerkelijk genoemd mag worden
voor een zelf-selectief onderzoek over opvoeding. Voorts heeft de overgrote
meerderheid van de respondenten, ruim vier op de vijf, zelf kinderen en geeft
bijna één op de vier ouders aan zelf ooit advies ten aanzien van de opvoeding
van hun kinderen gezocht te hebben.
185 Met dank aan Coosje Hiskemuller en Marianne Janssen, journalisten van de Telegraaf.
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4.2.2 Onderzoek onder professionals
In de periode september-december 2009 zijn 201 personen, die zich in de
gemeente Den Haag beroepshalve met de opvang, ontwikkeling of hulpverlening
aan kinderen en jeugdigen bezighouden, geïnterviewd. Hetzij vis-a-vis hetzij
telefonisch met betrekking tot zowel hun kennis en begrip van ontwikkeling en
opvoeding als met betrekking tot hun opvattingen over opvoeding en ontwik
keling (114 personen) ofwel enkel met betrekking tot hun opvattingen over
opvoeding en ontwikkeling (87 personen). Voor het laatst genoemde onderwerp
zijn aan de professionals dezelfde vragen gesteld/stellingen voorgelegd als aan
de burgers. De respondenten zijn geworven via hun organisaties, die doorgaans
een ad hoc steekproef uit het bestand hebben getrokken, waarna door de onder
zoekers contact met de betrokkenen is gelegd.
Tabel 2 Demografische kenmerken professionals

Geslacht

Leeftijd

Heeft Kinderen

Aantal

%

Man
Vrouw

80
121

40
60

Totaal

201

100

25 – 34 jaar
35 – 44 jaar
45 – 54 jaar
55 – 64 jaar

67
93
30
11

33
46
14
7

Ja
Nee
Onbekend

143
56
2

71
27
1

Het is vrijwel onmogelijk valide uitspraken te doen over de representativiteit
van een steekproef professionals in deze, omdat er geen databanken beschikbaar
zijn op grond waarvan steekproef en populatiesamenstelling kan worden
vergeleken, respectievelijk steekproeftrek kenmerken kunnen worden bepaald.
De verzamelde gegevens hebben daarom geen andere pretentie dan wat de
onderzochte groep professionals in deze voor opvattingen heeft. Daarbij valt
bepaald niet uit te sluiten dat opvattingen van professionals van een bepaalde
organisatie, zoals een bepaalde school, duidelijk kan verschillen van die op
een andere school.
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Niettemin, zoals in het vervolg duidelijk zal worden, leveren de verzamelde
gegevens belangwekkende prikkels voor discussie over en aandacht voor
opvattingen over opvoeding onder professionals.

4.3 Resultaten
4.3.1 Onderzoek onder burgers
In het volgende worden allereerst de antwoorden van de groep burgers op elk
van de stellingen afzonderlijk gepresenteerd en besproken. Vervolgens wordt
onderzocht wat de samenhang is tussen de antwoorden op de stellingen en in
hoeverre deze te groeperen zijn onder meer algemene thema’s of concepten.
Zoals uit tabel 3 blijkt, is er op de eerste plaats een tweedeling in de steekproef
aan te wijzen. Met de stelling ‘Opvoeden hoef je niet te leren’ is de ene helft van
de respondenten het eens, terwijl de andere helft de stelling afwijst. Voorts is er
een duidelijke meerderheid, circa 60%, die de opvatting onderschrijft dat voor
opvoeding geen algemene richtlijnen te geven zijn omdat ieder kind anders is.
Tussen beide stellingen blijkt, zoals verderop nog zal worden uiteengezet, een
grote overlap in antwoorden. Vrijwel alle respondenten die vinden dat ‘je opvoeding
niet hoeft te leren’ zijn ook van mening dat er geen algemene richtlijnen voor
te geven zijn. Omgekeerd geldt dat van de degenen die opvoeden beschouwen
als iets dat je moet leren, driekwart van mening is dat er wel degelijk algemene
richtlijnen voor opvoeding te geven zijn. Het resterende kwart ziet het leren van
opvoeden blijkbaar als iets dat met betrekking tot de specifieke kenmerken van
een kind moet geschieden. Opvallend in de antwoorden op deze twee stellingen
is dat volwassenen zonder kinderen het opvoeden vaker zien als iets dat geleerd
moet worden en waarvoor algemene richtlijnen te geven zijn dan volwassenen
met kinderen. Intrigerend is het antwoord op de vraag, maar niet te geven op
basis van het onderhavige onderzoek, of dit verschil verklaard moet worden
vanuit ervaring of vanuit zelfrechtvaardiging van ouders. Immers wie kinderen
opvoedt of heeft opgevoed zonder daarbij informatie, advies of hulp te vragen,
zal vaker de mening huldigen dat dit ook niet nodig is. Los van het feit of men
daarmee zijn voordeel zou kunnen hebben gedaan. De antwoorden op de stelling
aangaande het ontbreken van opvoedingsgymnastiek tijdens de zwangerschap
wijzen op soortgelijke verschillen.
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De meerderheid van de volwassenen zonder kinderen vindt dat merkwaardig,
de meerderheid van de volwassenen met kinderen vindt dat niet. Tegen die
achtergrond is opmerkelijk dat zowel een meerderheid van ouders als van
volwassenen zonder kinderen van mening is dat ouders er goed aan doen zich af
en toe op hun kennis over opvoeding en ontwikkeling te laten testen. Onduidelijk
is of ouders hierbij ook aan zichzelf denken of vooral aan andere ouders, maar
niettemin blijft het feit dat een ruime meerderheid van de ouders zich voor een
dergelijke test uitspreekt opvallend.
Waar zowel ouders als vanzelfsprekend volwassenen zonder kinderen zeker aan
anderen dan zijzelf gedacht hebben is bij het beantwoorden van de vraag of ook
de ouders gestraft zouden moeten worden als hun pubers een misdrijf begaan.
Voor beide groepen geldt dat een meerderheid dat vindt, hoewel die meerderheid
onder volwassenen zonder kinderen aanzienlijk groter is.
Geen verschil is er tussen beide groepen voor wat betreft de rol van de school
als opvoeder. Steeds vindt circa 60% dat de scholen zich niet met opvoeden
moeten bezighouden, maar gewoon goed les moeten geven. Maar waarschijnlijk
is dat hier bij opvoeden vooral gedacht wordt aan het (gedeeltelijk) overnemen
van de ouderlijke verantwoordelijkheid in de opvoeding (scholen moeten niet op
de stoel van de ouder gaan zitten). Want op de vraag of les in sociale en emotionele
vaardigheden gunstige effecten heeft op pubers geeft de meerderheid van de ouders
hierop een bevestigend antwoord. Dit aantal is aanzienlijk groter dan die van
volwassenen zonder kinderen. Met andere woorden, ouders lijken in meerderheid
van oordeel dat de opvoedende taak van scholen tenminste is leerlingen
systematisch te ‘scholen’ in sociale en emotionele vaardigheden.
Tenslotte valt op dat op drie van de vier resterende vragen die betrekking hebben
op kennis (de vragen zes, acht, tien, 11) ouders doorgaans (wat beter) geïnformeerd
zijn dan volwassenen zonder kinderen.
De meerderheid van de ouders weet dat strenge opvoeding inderdaad niet leidt tot
minder crimineel gedrag, eerder omgekeerd, dat scheiding doorgaans inderdaad
niet in het belang van kinderen is en dat veel televisie kijken niet gunstig is voor
kinderen. Wat de meeste ouders en volwassenen niet weten, is dat deelname aan
georganiseerde sport geen garantie is voor socialer gedrag van kinderen buiten
het sportveld. Anders gezegd, er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs
voor gunstige effecten van sport op deze punten.
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Tabel 3 Stellingen en percentuele verdeling van antwoorden van burgers daarop
%

% Met
kinderen

% Zonder
kinderen

1. Opvoeden hoef je niet te leren

Eens
Oneens

48,1
51,9

49,7
50,3

40,2
59,8

2. Vindt u het merkwaardig dat
aanstaande ouders wel zwangerschapsgymnastiek maar geen
‘opvoedingsgymnastiek’ krijgen
aangeboden?

Eens
Oneens

47,9
52,1

45,8
54,2

56,5
43,5

3. Is het een goede zaak als ouders zich
af en toe laten testen op hun kennis
over opvoeding en ontwikkeling?

Eens
Oneens

57,7
42,3

54,6
45,4

69,6
30,4

4. Voor opvoeden zijn geen algemene
regels te geven, want ieder kind is
anders. Bent u het hiermee eens?

Eens
Oneens

60,6
39,4

62,2
37,8

5. Vindt u het een goede zaak dat als
pubers een misdrijf begaan, zowel
zij als hun ouders bestraft worden?

Eens
Oneens

60,5
39,3

58
42

71,9
28,1

6. Hoe strenger ouders hun kinderen
opvoeden, hoe kleiner de kans dat
die later het criminele pad opgaan.
Bent u het hiermee eens?

Eens
Oneens

33,6
66,4

31,7
68,3

40,7
59,3

7. Denkt u dat pubers die les krijgen in
sociale en emotionele vaardigheden
minder spijbelen en hogere cijfers
halen?

Eens
Oneens

66,4
33,6

67,8
32,2

58
42

8. Denkt u dat kinderen die aan
teamsport doen zich ook buiten het
sportveld socialer gedragen dan
andere kinderen?

Eens
Oneens

79,4
20,6

79,6
20,4

78,3
21,7

9. Scholen moeten zich niet met
opvoeden bezighouden maar met
gewoon goed lesgeven. Bent u het
hiermee eens?

Eens
Oneens

60,0
40,0

60,0
40,0

61,5
38,5

10. Een echtscheiding is meestal niet in
het belang van de kinderen die erbij
betrokken zijn. Bent u het hiermee
eens?

Eens
Oneens

77,7
22,3

78,7
21,3

74,3
25,7

11. Veel televisie kijken is goed voor
de ontwikkeling van kinderen.
Daar kunnen ze alleen maar van
leren. Bent u het hiermee eens?

Eens
Oneens

9,5
90,5

9,7
90,3

8,6
91,4
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53,3
46,7

4.3.1.a Samenhang tussen opvattingen over opvoeding: resultaten
van een factoranalyse
Uit het voorafgaande komt naar voren dat er vermoedelijk een aanzienlijke
overlap of samenhang bestaat tussen verschillende van de bevraagde stellingen.
Teneinde dat na te gaan is een factoranalyse uitgevoerd.186 De gekozen ortho
gonale oplossing leverde een drietal factoren op met eigenwaarde groter dan één.
De verklaarde totale variantie door deze factoren is 45,5%, hetgeen bevredigend
kan worden genoemd. Tabel 4 toont de factormatrix en de stellingen met ladingen
groter of gelijk aan 0.40. Uit de tabel blijkt dat negen van de elf stellingen een
lading van die grootte hebben op tenminste een factor.

186 Principale componentenanalyse met extractie aantal factoren op basis van eigenwaarden groter of
gelijk aan 1. Vergelijking tussen orthogonale en oblique oplossingen toonde nauwelijks verschillen
aan op grond waarvan in de tekst voor vermelde orthogonale oplossing is gekozen.
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Tabel 4 Factorladingen opvoedingsdimensies
Dimensie 1
Opvoeding als
kwestie van
kennis en
vaardigheid
Opvoeden hoef je niet te leren
Vindt u het merkwaardig dat aanstaande
ouders wel zwangerschapsgymnastiek
maar geen ‘opvoedingsgymnastiek’
aangeboden krijgen
Is het een goede zaak als ouders zich af
en toe laten testen op hun kennis over
opvoeding en ontwikkeling?
Voor opvoeden zijn geen algemene
regels te geven want ieder kind is
anders. Bent u het hiermee eens?

Dimensie 2
Ouderlijke
invloed en
criminaliteit

0.768
0.764

0.701

0.638

Vindt u het een goede zaak dat als
pubers een misdrijf begaan, zowel zij als
hun ouders bestraft worden?

0.706

Hoe strenger ouders hun kinderen
opvoeden, hoe kleiner de kans dat die
later het criminele pad opgaan. Bent u
het hiermee eens?

0.693

Denkt u dat pubers die op school les
krijgen in sociale en emotionele
vaardigheden minder spijbelen en
hogere cijfers halen?
Denkt u dat kinderen die aan teamsport
doen zich ook buiten het sportveld
socialer gedragen dan andere kinderen?
Scholen moeten zich niet met opvoeden
bezighouden maar met gewoon goed
lesgeven. Bent u het hiermee eens?

Dimensie 3
De opvoedende
invloed van
school en
sport

0.765

0.670

0.425

De matrix van factorladingen laat zich tamelijk eenduidig interpreteren. De eerste
factor (met een verklaarde variantie van circa 22%) lijkt vooral betrekking te hebben
op de mate waarin opvoeding wordt gezien als een proces waarin aan het ver
werven van kennis en het leren van vaardigheden juist wel of juist niet een grote
rol wordt toebedacht.
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De tweede factor (met een verklaarde variantie van circa 12%) lijkt vooral
betrekking te hebben op ouderlijke invloed en verantwoordelijkheid ten aanzien
van crimineel gedrag door kinderen. De derde factor (met een verklaarde variantie
van circa 11%) tenslotte lijkt het best te interpreteren als houding ten aanzien
van de opvoedende invloed van school en sport(vereniging).
Het gegeven dat het gaat om drie relatief onafhankelijke factoren geeft aanleiding
tot een tweetal overwegingen. De eerste is dat ongeacht of opvoeden nu wel of
niet als een kwestie van kennis en vaardigheid wordt gezien, ouders voor ontspoord
gedrag van hun kinderen verantwoordelijk (kunnen) worden gehouden. Het tweede
is dat er een opvoedende invloed aan school en sport wordt toegedacht die relatief
onafhankelijk is van de invloed van ouders. Blijkbaar wordt aan deze drie ‘actoren’
op het toneel van de opvoeding een eigenstandige rol toebedacht. Dat roept
de belangwekkende, maar op grond van de gegevens uit dit onderzoek niet te
beantwoorden vraag op hoe de eigenstandige verantwoordelijkheid van elk van
de drie spelers en de regie daarvan bij voorkeur gedacht wordt door de
volwassenen in ons land.
Kijkend naar de samenhang tussen de score van deelnemers op de eerste factor
‘Opvoeding als een kwestie van kennis en vaardigheid’ en andere kenmerken
valt het volgende op. Op de eerste plaats blijken vrouwen die opvatting vaker
te huldigen dan mannen. Er is eveneens een verband met leeftijd. Hoe jonger,
hoe vaker deze opvatting wordt gehuldigd. Ook is er een samenhang met adviesof hulpzoekgedrag. Degenen die ooit advies of hulp bij de opvoeding hebben
gezocht, hebben ook vaker de houding dat opvoeding en kwestie van kennis en
vaardigheid is. Daaruit kan overigens niet worden geconcludeerd dat het die
houding is die tot het zoeken van advies of hulp heeft geleid, het omgekeerde is
evengoed mogelijk. Het ooit hebben ontvangen van advies of hulp kan bij hebben
gedragen tot de houding dat opvoeden (ook) een kwestie van kennis en vaardig
heid is.
Voor wat betreft de tweede factor ‘Ouderlijke invloed op en verantwoordelijkheid
voor criminaliteit’ blijkt dat mannen sterker geneigd zijn ouders verantwoordelijk
en strafbaar te houden voor crimineel gedrag van hun kinderen en te geloven in
de preventieve werking van streng opvoeden dan vrouwen, ouderen zijn daartoe
sterker geneigd dan jongeren, mensen zonder kinderen sterker dan mensen met
kinderen.
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Ouders die nooit advies hebben gezocht voor de opvoeding van kinderen hebben
eveneens sterker de neiging ouders in het algemeen verantwoordelijk/strafbaar
te houden bij ontsporing van hun kind en ook meer te geloven in de preventieve
werking in deze van streng opvoeden.
Voor wat betreft de derde factor ‘De opvoedende invloed van school en
sport(vereniging)’ is er geen verschil tussen mannen en vrouwen in de mate
waarin die invloed verondersteld wordt te bestaan of wordt verwelkomd (wat
school betreft). Wel is er verband met leeftijd. Hoe ouder hoe minder in die
invloed wordt geloofd of deze wordt verwelkomd. Er is ook een verband met
advies zoeken. Degenen die dat ooit gedaan hebben geloven meer in en
verwelkomen ook meer de opvoedende invloed van school en sport.

4.3.2 Onderzoek onder professionals: resultaten
In tabel 5 worden de antwoorden van professionals op de 11 stellingen weer
gegeven en vergeleken met die van de burgers. Wat de professionals betreft valt
allereerst op dat zij op de stellingen die betrekking hebben op de leerbaarheid
van opvoeding of opvoeding als leerproces (de stellingen één tot en met vier)
duidelijk zeer veel uitgesprokener zijn dan de burgers. Een enkele uitzondering
daargelaten zijn vrijwel alle geïnterviewde professionals het oneens met de
stelling dat ‘je opvoeding niet hoeft te leren’. Daarnaast is een overgrote
meerderheid van oordeel dat voor opvoeding algemene regels te geven zijn, dat
het een goede zaak is dat ouders zich af en toe laten testen op hun kennis van
opvoeding en ontwikkeling en dat het inderdaad merkwaardig is dat er wel
zwangerschapsgymnastiek maar geen opvoedingsgymnastiek ter voorbereiding
op het ouderschap bestaat. Op het eerste gezicht mogen de verschillen met
burgers op deze punten weinig verwondering wekken, want in zekere zin kan het
verschil worden opgevat als een ‘preken voor eigen parochie’ door professionals.
Toch lijkt dat, als gekeken wordt naar de antwoordverschillen op een aantal
andere stellingen, een wat al te gemakkelijke verklaring. Aanzienlijk meer
professionals dan burgers blijken ook te geloven in het belang van verbinding
tussen de verschillende sectoren of actoren die zich met opvoeding bezighouden,
zoals de opvoedende rol van school en sport(vereniging) en de bijdrage die het
bijbrengen van sociale en emotionele vaardigheden aan de schoolhouding en
schoolcarrière van pubers kan leveren.
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Waar bijvoorbeeld nog niet de helft van de burgers aangeeft dat de school zich
niet moet bezighouden met opvoeden maar gewoon met goed lesgeven, is ruim
80% van de professionals, en dat blijkt ook voor leerkrachten te gelden, de mening
toegedaan dat de school ook een opvoedende taak heeft. Dat geloof in de effecti
viteit van verbinding tussen of samenwerken van verschillende partijen voor wat
betreft opvoeding en het gunstige effect daarvan op ontwikkeling vindt de nodige
steun in wetenschappelijk onderzoek.
Tabel 5 Stelling en percentuele verdeling van antwoorden
van burgers versus professionals
% Burgers

% Professionals

1. Opvoeden hoef je niet te leren

Eens
Oneens

48,1
51,9

6,4
93,6

2. Vindt u het merkwaardig
dat aanstaande ouders wel
zwangerschapsgymnastiek maar
geen ‘opvoedingsgymnastiek’
krijgen aangeboden?

Eens
Oneens

47,9
52,1

87,3
12,7

3. Is het een goede zaak als ouders zich
af en toe laten testen op hun kennis
over opvoeding en ontwikkeling?

Eens
Oneens

57,7
42,3

73,8
26,2

4. Voor opvoeden zijn geen algemene
regels te geven, want ieder kind is
anders. Bent u het hiermee eens?

Eens
Oneens

60,6
39,4

28,6
71,4

5. Vindt u het een goede zaak dat als
pubers een misdrijf begaan, zowel zij
als hun ouders bestraft worden?

Eens
Oneens

60,5
39,3

70
30

6. Hoe strenger ouders hun kinderen
opvoeden, hoe kleiner de kans dat
die later het criminele pad opgaan.
Bent u het hiermee eens?

Eens
Oneens

33,6
66,4

4,8
95,2

7. Denkt u dat pubers die les krijgen in
sociale en emotionele vaardigheden
minder spijbelen en hogere cijfers
halen?

Eens
Oneens

66,4
33,6

80,3
19,7

8. Denkt u dat kinderen die aan
teamsport doen zich ook buiten het
sportveld socialer gedragen dan
andere kinderen?

Eens
Oneens

79,4
20,6

90,5
9,5
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9. Scholen moeten zich niet met
opvoeden bezighouden maar met
gewoon goed lesgeven. Bent u het
hiermee eens?

Eens
Oneens

60,0
40,0

15,9
84,1

10. Een echtscheiding is meestal niet in
het belang van de kinderen die erbij
betrokken zijn. Bent u het hiermee
eens?

Eens
Oneens

77,7
22,3

61,3
38,7

11. Veel televisie kijken is goed voor de
ontwikkeling van kinderen. Daar
kunnen ze alleen maar van leren.
Bent u het hiermee eens?

Eens
Oneens

9,5
90,5

8,2
91,8

Het lijkt er overigens wel op, gezien onder andere de antwoorden op stelling 5
over de strafbaarheid van ouders als hun tiener een misdrijf begaat, dat ook voor
professionals ouders de eerste opvoedingsverantwoordelijken zijn en blijven.
De verschillen tussen burgers en professionals in de beantwoording van de
onderzochte stellingen, in het bijzonder die met betrekking tot de leerbaarheid
en ‘monitoring’ van opvoeding, doet een belangrijke vraag rijzen, te weten wat
effectieve manieren zijn om de houding van burgers ten aanzien van opvoeding
meer in overeenstemming te brengen met zowel de feiten als de houding en
opvattingen van degenen die zich beroepshalve met de ontwikkeling en
opvoeding van kinderen bezighouden. Want, ook dat is uit wetenschappelijk
onderzoek inmiddels duidelijk, de basis voor een cultuur van verbinding is het
delen van gemeenschappelijke uitgangspunten, in dit geval het uitgangspunt
dat opvoeding eerst en vooral ook opvoeding van de opvoeders vereist.

4.4 Conclusies en discussie
Er is, zo komt naar voren uit de resultaten van dit onderzoek, een duidelijke
tweedeling aan te wijzen onder burgers in het algemeen voor wat betreft
opvattingen over opvoeding. De ene helft huldigt de opvatting dat opvoeding in
belangrijke mate een kwestie van kennis en vaardigheid is, waarvoor algemene
richtlijnen te geven zijn en waarvoor geleerd moet worden. De andere helft
huldigt die opvattingen niet en lijkt opvoeding vooral te zien als een intuïtiefnatuurlijke aangelegenheid waarbij de opvoeder vooral op eigen inzichten
moet afgaan.
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Dit verschil in houding vertoont een duidelijke samenhang met het al dan
niet gezocht hebben van advies of hulp ten aanzien van opvoeding van eigen
kinderen. Er is ook een verband met generatie en geslacht. Jongeren geloven
meer in de leerbaarheid van opvoeding dan ouderen, en vrouwen meer dan
mannen.
Op al deze punten zijn er aanzienlijke verschillen tussen burgers en
professionals. Onder professionals is er geen sprake van een tweedeling,
integendeel. Vrijwel alle ondervraagde professionals zien opvoeding als in
belangrijke mate een kwestie van kennis en vaardigheid waarvoor algemene
richtlijnen te geven zijn die bevorderd kunnen worden en bij voorkeur ook
gemonitord, af en toe getest.
Professionals wijzen vrijwel allemaal ook de preventieve werking van strenge
opvoeding als middel tegen criminaliteit af – iets waarin ze door wetenschappelijk
onderzoek gesteund worden. Daarentegen gelooft één op de drie burgers wel in
die preventieve werking. Dat blijken overigens met name mannen en ouderen
te zijn. Opvallend is wel de overeenkomst tussen burgers en professionals in
de verantwoordelijkheid en daarmee in de strafbaarheid van ouders als kinderen
ontsporen. Voor beide groepen geldt dat een ruime meerderheid die verantwoorde
lijkheid aan ouders toewijst. Onder professionals is die groep zelfs groter dan
onder burgers. Wat de burgers betreft valt daarbij op dat degenen die meer
geloven in de preventieve werking van strenge opvoeding en in de strafbaarheid
van ouders bij ontsporing van kinderen ook veel minder vaak advies bij de
opvoeding hebben gezocht. Hier lijken we wel op een heuse paradox te stuiten.
Degenen die meer geloven in de (exclusieve?) opvoedingsverantwoordelijkheid
van ouders, zijn minder geneigd tot het zoeken van hulp bij opvoeding. Dat
suggereert de houding dat het zoeken van hulp en advies niet tot het repertoire
van de echt verantwoordelijke ouder behoren.
Uit de resultaten blijkt verder dat aan school en sport(vereniging) door de meeste
deelnemers een opvoedende invloed wordt toegewezen. Voor scholen lijkt die
opvoedende rol vooral te worden toegedicht in termen van het systematisch
aanleren aan kinderen van sociale en emotionele vaardigheden in lesvorm en
niet in termen van opvoeden in algemene zin. In dat opzicht is er opnieuw een
aanzienlijk verschil met professionals, die bijna allemaal aan de school zowel
een algemene opvoedende taak als een specifieke sociale en emotionele
vaardigheidstaak toewijzen.
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Wat dat laatste betreft blijken overigens ook de meeste burgers goed op de hoogte
van het feit dat daarop gerichte lesprogramma’s een positief effect hebben op
schoolhouding en gedrag en op leerprestaties. Wat de meeste burgers en meer
nog de professionals overschatten is de invloed van deelname aan georganiseerde
sport op sociaal gedrag van kinderen buiten het sportveld. Waar er geen over
tuigend wetenschappelijk bewijs is voor een duidelijke positieve invloed van sport
in deze, menen de meeste deelnemers niettemin dat deze wel bestaat.
Een voorbehoud dat bij de resultaten van de twee beschreven onderzoeken
moet worden gemaakt, is dat voor beide steekproeven geen representativiteit kan
worden geclaimd. Voor de burgersteekproef, ondanks haar grootte, ruim 2.200
deelnemers, kan geen landelijke of gemeentelijke representativiteit worden
geclaimd, vanwege het karakter van zelfselectie. Het is daarom mogelijk dat het
merendeel van de burger-respondenten vanwege een mogelijk conservatievere
en meer strenge of punitieve houding ten aanzien van maatschappelijke kwesties
zoals opvoeding gemotiveerd zijn geweest om deel te nemen. Tegelijkertijd moet
worden vastgesteld dat aangezien het gaat om een zelf-selectieve steekproef het
opmerkelijk is dat het percentage deelnemende mannen (iets) groter is dan
vrouwen. Voor een onderwerp als opvoeding dat veelal toch eerder voor een
‘vrouwelijk’ dan een ‘mannelijk’ thema doorgaat is dat bijna als een progressieve
zelfselectie te duiden.
Voor de steekproef van professionals kan eveneens geen representativiteit worden
geclaimd, omdat er geen databanken beschikbaar zijn op grond waarvan steek
proef en populatie-samenstelling kunnen worden vergeleken, respectievelijk
steekproeftrek kenmerken kunnen worden bepaald. De verzamelde gegevens
hebben daarom geen andere pretentie dan wat de onderzochte groep professionals
in deze voor opvattingen heeft. Daarbij valt bepaald niet uit te sluiten dat opvatt
ingen van professionals van een bepaalde organisatie, zoals een bepaalde school,
in deze duidelijk kan verschillen van die van een andere school. Een en ander
neemt niet weg dat de bevindingen voor beide groepen te denken geven en
duidelijke prikkels vormen voor discussie en verkenning aangaande opvattingen
over opvoeding en verschillen tussen burgers en professionals daarbij.
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Wat de burgers betreft lijkt de bevinding van een tweedeling in de steekproef ten
aanzien van opvoeding als kwestie van (te leren) kennis en vaardigheden op een
bredere betekenis van de gevonden resultaten te wijzen. Immers deze tweedeling
doet sterk denken aan de tweedeling tussen ‘nature’ en ‘nurture’ als centraal
proces van ontwikkeling en opvoeding, die al eeuwen het debat tussen pedagogen
en andere geleerden en deskundigen met betrekking tot opvoeding beheerst.
Blijkbaar bevindt het denken over opvoeding en daarmee ook het maatschappelijk
debat erover, voor zover daar sprake van is, zich nog altijd in dat eeuwenoude
spanningsveld.
Wat de professionals betreft lijkt het dat deze over het algemeen, mede op basis
van meer kennis en inzicht, het uitgangspunt delen dat opvoeding naast liefde
en warmte ook een proces is van kennis en vaardigheid, en dat als basis voor hun
bezig zijn met de ontwikkeling van kinderen hanteren. Het feit dat die houding
door de ene helft van de ouders wordt gedeeld, maar door de andere helft niet,
stelt de professionele opvoeder en zijn of haar organisaties, voor een lastig
probleem. De ouders die het uitgangspunt van professionals delen zijn ook
degenen die vaker hun hulp of advies zoeken. De ouder die vindt dat opvoeding
niet geleerd hoeft te worden, heeft ook aan de professional geen of minder
boodschap. Het zou daarom goed kunnen zijn dat die groep ouders die hulp of
advies het meest nodig heeft, daar het minst vaak om vraagt. Het valt bepaald
niet uit te sluiten dat de professionals tot op heden nagelaten hebben om te doen
wat in wezen hun allereerste taak is, te weten opvoeders op te voeden om om te
onderkennen wanneer en van wie ze hulp of advies nodig hebben of goed kunnen
gebruiken, en de houding aan te leren dat daarvan gebruik te maken geen
zwaktebod maar kracht is.
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5. Slot: de toekomst van opvoeding

De tijd lijkt aangebroken voor de wereld van de professionele opvoeders om
de kloof te dichten die er in de bevolking, zowel in huis, op straat, in school als
achter de beleidstafel, bestaat met betrekking tot de noodzaak of wenselijkheid
opvoeden te leren. De kern van die poging is een duidelijk antwoord, zowel in
houdingen als in voorzieningen, op deze vraag: tot welke kennis, welk begrip en
welke vaardigheden aangaande ontwikkeling en opvoeding moeten opvoeders
zo drempelloos mogelijk toegang hebben om hun natuurlijke vermogen tot zorg
en ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk naar de oppervlakte te brengen
en in de praktijk te brengen? De strekking van het Internationale Verdrag voor
de Rechten van het Kind is dat kinderen recht hebben op ‘deskundige’ opvoeders.
Al te lang heeft de opvatting overheerst dat die deskundigheid van anderen dan
de dagelijkse opvoeders moet komen, en dan vooral in situaties waarin het misgaat
of dreigt mis te gaan. De ontwikkeling en opvoeding van kinderen is te belangrijk
voor de toekomst van individuen en van de samenleving in haar geheel om
deskundigheid te beschouwen als de kwaliteit van bepaalde beroepsgroepen of
functionarissen. Een beschaving zal met name herkend worden aan de deskundig
heid van de ‘doorsnee’ opvoeder in haar midden. In het gezin, op school, op het
sportveld. De opvoeding van de toekomst is, kortom, vooral de opvoeding van
opvoeders. En wel op een zodanige toegankelijke en stimulerende manier dat
geen opvoeder zich meer aan zijn of haar opvoeding tot opvoeder wil onttrekken.
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Bijlage 2 Volledige scores vragenlijst 1
Domein
(vraag)

Totaal
professionals

Leerkrachten

Overige
professionals

Burgers

% Correct

% Incorrect

% Correct % Incorrect

% Correct % Incorrect

% Correct % Incorrect

(21a) Glim		 lachen

61,3

38,7

60,4

39,6

61,7

38,3

28,1

71,9

(21b) Eerste
		 woordjes

75,6

24,4

71

29

77,2

22,8

58

42

(21c) Communi		 catie door
		 wijzen

41,8

58,2

42,1

57,9

41,7

58,3

26,4

73,6

(21d) Doen
		 alsof

58,9

41,1

53,9

46,1

60,7

39,3

35,9

64,1

(21e) Zich
		 schamen

27,8

72,2

28,9

71,1

27,5

72,5

21,9

78,1

(29) Stil zitten

93

7

92,1

7,9

93,4

5,7

81,5

18,5

(24) Huilen van
		 een baby

69

31

61,8

38,2

71,6

28,4

70,8

29,2

(59) Belang van
		 spelen

50,1

49,9

51,3

48,7

49,8

50,2

33,1

66,9

(22a) Motieven
		 van een
		 peuter

46

54

43,4

56,6

46,9

53,1

71,5

28,5

(22b) Motieven
		 van een
		 peuter

95,8

4,2

93,4

6,6

96,7

3,3

80,6

19,4

(22c) Motieven
		 van een
		 peuter

95,8

4,2

96,1

3,9

95,7

4,3

86,7

13,3

(26)
		
		
		

Instrumentele
agressiepiek

80,8

19,2

82,9

17,1

80,2

19,8

71,8

28,2

(30)
		
		
		

Ongehoorzaamheid
2 jaar

84,7

15,3

82,9

17,1

85,3

14,7

65,9

34,1

Domein 1
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(25)
		
		
		
		

Opnemen
van
omgeving
en erop
reageren

38,7

61,3

38,2

61,8

38,9

61,1

10,3

89,7

(27) Stemming
		 ouder
		 aanvoelen

57,1

42,9

56,6

98,7

57,4

98,1

13,4

86,6

(28)
		
		
		
		

57,2

42,8

53,9

46,1

58,3

41,7

23,9

76,1

Gevoel van
eigenwaarde
ontwikkelen

Canonscore
domein 1

64,6%

63,1%

65,2%

48,7%

Domein 2
(31) Borst		 voeding

93,4

6,6

89,5

10,5

94,8

5,2

86,9

13,1

(33)
		
		
		

Overgewicht en
ontbijten
pubers

84,7

15,3

85,5

14,5

84,4

15,6

81

19

(32) Bewegings		 norm

69,7

30,3

78,9

21,1

66,4

33,6

73,3

26,7

(34) Slaap		 behoefte
		 pubers

83,3

16,7

78,9

21,1

84,4

15,6

79

21

(35) Cannabis
		 en
		 harddrugs

59,9

40,1

56,6

43,4

61,1

38,9

61,8

38,2

(36) Alcohol en
		 hersenen

89,9

10,1

93,4

6,6

88,6

11,4

89,3

10,7

(37) TV en
		 seksuele
		 relaties

51,2

48,8

43,4

56,6

54

46

62,5

37,5

(58)
		
		
		

58,5

41,5

60,5

39,5

57,7

42,3

21,4

78,6

Leeftijd
volgroeid
zijn
hersenen

Canonscore
domein 2

		

73,8%

73,3%

73,9%

69,4%
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Domein
(vraag)

Totaal
professionals

Leerkrachten

Overige
professionals

Burgers

% Correct % Incorrect

% Correct % Incorrect

% Correct % Incorrect

% Correct % Incorrect

Domein 3
(43a) Ver		 wennen
		 baby

60,6

39,4

59,2

40,8

61,1

38,9

32,1

67,9

(43b Ver		 wennen
		 peuter

80,5

19,5

77,6

22,4

81,5

18,5

79,5

20,5

(43c) Ver		 wennen
		 peuter

44,9

55,1

51,3

48,7

42,7

57,3

36,3

63,7

(43d) Ver		 wennen
		 kleuter

78

22

76,3

23,7

78,7

21,3

48,8

51,2

(47a) Niet
		 reageren
		 huilende
		 baby

71,1

28,9

73,3

26,7

70,1

29,9

49,3

50,7

(47b) Niet
		 reageren
		 huilende
		 baby (2)

86,4

13,6

93,4

6,6

83,9

16,1

76,9

23,1

(47c) Niet
		 reageren
		 huilende
		 baby (3)

44,9

55,1

39,5

60,5

46,9

53,1

31,9

68,1

(47d) Niet
		 reageren
		 huilende
		 baby (4)

87,1

12,9

89,5

10,5

86,3

13,7

77,3

22,7

(42) Driftbuien
		 peuters

48,8

51,2

48,7

51,3

48,8

51,2

32,3

67,7

(49) Ruzies
		 broers en
		 zussen

74,2

25,8

80,3

19,7

72

28

53,8

46,2

(44) Toegeef		 lijkheid bij
		 pubers

90,2

9,8

93,4

6,6

89,1

10,9

65,5

34,5

(40a) Fysieke
		 straf
		 0-1 jaar

92,7

7,3

92,1

7,9

92,9

7,1

92,4

7,6
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(40b)Fysieke
		 straf
		 1-5 jaar

75,6

24,4

72,4

27,6

76,8

23,2

52,3

47,7

(40c) Fysieke
		 straf
		 6-12 jaar

78,4

21,6

77,6

22,4

78,7

21,3

63,3

36,7

(40d)Fysieke
		 straf ouder
		 dan
		 12 jaar

91,3

8,7

93,4

6,6

90,5

9,5

86,1

13,9

(41)
		
		
		

77,4

22,6

71,1

28,9

79,6

20,4

88,1

11,9

Fysieke
straf en
agressie
kind

Canonscore
domein 3

73,9%

74,3%

73,7%

60,4%

Domein 4
(50)
		
		
		

Invloed
ouders
agressie
kind

54,7

45,3

51,3

48,7

55,9

44,1

39

61

(40) Invloed
		 huiselijk
		 geweld

85,7

14,3

85,5

14,5

85,8

14,2

65,3

34,7

(46)
		
		
		

Invloed
vader op
zelfvertrouwen

81,2

18,8

89,5

10,5

78,2

21,8

83,4

16,6

(48)
		
		
		

Invloed
homoseksueel
ouderpaar

53

47

53,9

46,1

52,6

47,4

68,3

31,7

(51)
		
		
		

Invloed
werken
ouders op
band kind

73,5

26,5

68,4

31,6

75,4

24,6

66,7

33,3

Canonscore
domein 4

		

69,6%

69,7%

69,6%

64,5%
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Domein
(vraag)

Totaal
professionals

Leerkrachten

Overige
professionals

Burgers

% Correct

% Incorrect

% Correct % Incorrect

% Correct % Incorrect

% Correct % Incorrect

(23) Nut van
		 voorlezen

78,8

21,2

81,6

18,4

78,6

21,4

71,9

28,1

(60)
		
		
		

Taalontwikkeling
en TV

77,7

22,3

77,6

22,4

77,7

22,3

71,4

28,6

(62)
		
		
		

Leervermogen
aangeboren

93,4

6,6

94,7

5,3

92,9

7,1

78,3

21,7

(63)
		
		
		
		
		

Intelligentie
verschillen
en omgevingsinvloeden

84,3

15,7

85,5

14,5

83,9

16,1

56,6

43,4

(61)
		
		
		
		

Eerste
levenservaringen
en schoolloopbaan

88,2

11,8

89,5

10,5

87,5

12,5

57,6

42,4

(52) Helpen
		 met
		 huiswerk

94,8

5,2

100

0

92,9

7,1

93,6

6,4

(53)
		
		
		
		
		

Echtscheidingsinvloed op
schoolsucces

55,4

44,6

61,8

38,2

53,1

46,9

84,4

15,6

(54)
		
		
		
		

Ouderbetrokkenheid en
schoolsucces

65,2

34,8

63,2

36,8

65,9

34,1

67,3

32,7

Domein 5
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(55)
		
		
		
		
		
		

Sociaal
emotionele
vaardigheden en
schoolsucces

Canonscore
domein 5

14,6

85,4

72,5%

11,8

88,2

74%

15,6

84,4

72%

22,4

77,6

67,1%

Domein 6
(56)
		
		
		

Invloed
ouders op
vriendenkeuze

(57)
		
		
		
		

Invloed
vrienden
op
crimineel
gedrag

Canonscore
domein 6

54

46

48,7

51,3

55,9

44,1

42,8

57,2

30,7

69,3

38,2

61,8

28

72

27,5

72,5

42,4%

43,5%

42%

35,1%

Domein 7
(38) Kwaliteit

79,4

20,6

71,1

28,9

82,5

17,5

63,8

36,2

(39) Leidster		 kinder
		 ratio

21,6

78,4

19,7

80,3

22,3

77,7

9,8

90,2

Canonscore
domein 7

50,5%

45,5%

52,4%

36,8%

Totaal score

68,8%

68,6%

68,9%

56%
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Bijlage 3 Vragenlijst 1
		
(van hoogste naar laagste score)
Score vragenlijst Canon 1 – hoogste naar laagste score
Items

% Correct professionals

% Correct burgers

(22b) Motieven van een peuter

95,8

80,6

(22c) Motieven van een peuter

95,8

86,7

(52) Helpen met huiswerk

94,8

93,6

(62) Leervermogen aangeboren

93,4

78,3

(31) Borstvoeding

93,4

86,9

93

81,5

(40a) Fysieke straf 0-1 jaar

92,7

92,4

(40d)Fysieke straf ouder dan 12 jaar

91,3

86,1

(44) Toegeeflijkheid bij pubers

90,2

65,5

(36) Alcohol en hersenen

89,9

89,3

(61) Eerste levenservaringen en
		 schoolloopbaan

88,2

57,6

(47d) Niet reageren huilende baby (4)

87,1

77,3

(47b) Niet reageren huilende baby (2)

86,4

76,9

(40) Invloed huiselijk geweld

85,7

65,3

(30) Ongehoorzaamheid 2 jaar

84,7

65,9

(33) Overgewicht en ontbijten
		 pubers

84,7

81

(63) Intelligentie verschillen en
		 omgevingsinvloeden

84,3

56,6

(34) Slaapbehoefte pubers

83,3

79

(46) Invloed vader op zelfvertrouwen

81,2

83,4

(26) Instrumentele agressiepiek

80,8

71,8

(29) Stil zitten
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(43b) Verwennen peuter

80,5

79,5

(38) Kwaliteit

79,4

63,8

(23) Nut van voorlezen

78,8

71,9

(40c) Fysieke straf 6-12 jaar

78,4

63,3

78

48,8

(60) Taalontwikkeling en TV

77,7

71,4

(41) Fysieke straf en agressie kind

77,4

88,1

(21b) Eerste woordjes

75,6

58

(40b)Fysieke straf 1-5 jaar

75,6

52,3

(49) Ruzies broers en zussen

74,2

53,8

(51) Invloed werken ouders op
		 band kind

73,5

66,7

(47a) Niet reageren huilende baby

71,1

49,3

69,7

73,3

69

70,8

(54) Ouderbetrokkenheid en
		 schoolsucces

65,2

67,3

(21a) Glimlachen

61,3

28,1

(43a) Verwennen baby

60,6

32,1

(35) Cannabis en harddrugs

59,9

61,8

(21d) Doen alsof

58,9

35,9

(58) Leeftijd volgroeid zijn hersenen

58,5

21,4

(28) Gevoel van eigenwaarde
		 ontwikkelen

57,2

23,9

(27) Stemming ouder aanvoelen

57,1

13,4

(53) Echtscheidingsinvloed op
		 schoolsucces

55,4

84,4

(50) Invloed ouders agressie kind

54,7

39

(56) Invloed ouders op
		 vriendenkeuze

54

42,8

(48) Invloed homoseksueel
		 ouderpaar

53

68,3

(43d) Verwennen kleuter

(32) Bewegingsnorm
(24) Huilen van een baby
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(37) TV en seksuele relaties

51,2

62,5

(59) Belang van spelen

50,1

33,1

(42) Driftbuien peuters

48,8

32,3

46

71,5

(43c) Verwennen peuter

44,9

36,3

(47c) Niet reageren huilende baby (3)

44,9

31,9

(21c) Communicatie door wijzen

41,8

26,4

(25) Opnemen van omgeving en
		 erop reageren

38,7

10,3

(57) Invloed vrienden op
		 crimineel gedrag

30,7

27,5

(21e) Zich schamen

27,8

21,9

(39) Leidster-kinder ratio

21,6

9,8

(55) Sociaal emotionele
		 vaardigheden en schoolsucces

14,6

22,4

(22a) Motieven van een peuter
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Bijlage 4 Vragenlijst 2
		
(van hoogste naar laagste score)
Score vragenlijst Canon 2 – hoogste naar laagste score
Item

% Correct

% Incorrect

% Weet ik niet

(74) Alcohol en hersenen

96,5

2,6

0,9

(39b) Motieven van een peuter 2

94,5

5,5

-

(67) Veranderende houding goed en kwaad

94,4

5,6

-

(77) Steun ouders

93,8

4,4

1,8

(87) Korte termijn denken

90,3

9,7

-

(37) Troosten & verwennen baby

90,1

7,7

2,2

(39c) Motieven van een peuter 3

67,6

10,1

1,1

(91) Stemmingswisselingen

86,8

10,5

2,6

(38) Speelgoed delen

86,8

12,1

1,1

(35) Eetgedrag

85,7

9,9

4,4

(64) Bewegingsnorm

84,7

13,1

2,2

(21b) Huilen

84,6

12,1

3,3

(75) Vroegrijpe tieners en cognitie

83,3

16,7

-

(44) Streng opvoeden

79,1

13,2

7,7

(81) Invloed jongeren en zelfbeeld

78,9

19,3

1,8

(50) Invloed geweld op TV 2

77,8

21,1

1,1

(4)		 Zintuigen

73,3

24,5

2,2

73

21,6

5,4

(15) Stemming ouder aanvoelen

72,1

26,8

1,1

(89) Pubers en ongevoeligheid voor belonen

71,7

23,9

4,4

(9)		 Lichamelijk groei

70,3

17,6

12,1

(63) Begrip tijd en week

69,7

30,3

1,1

(21a) Huilen

69,2

29,7

1,1

(70) Meest voorkomende psychische
		 of gedragsprobleem
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(19) Goede relatie met eigen ouders

69,2

26,4

4,4

69

15,9

15,1

(95) Vatbaarheid verslavingen en jongeren

68,4

28,9

2,6

(6)		 Huilen

68,1

26,4

5,5

(39a) Motieven van een peuter 1

88,8

33,3

-

(56) Stilzitten en concentreren

66,3

33,7

-

(49) Invloed geweld op TV 1

65,6

33,3

1,1

(36) Band met baby

64,8

34,1

1,1

(47) Invloed ouders gelijk geslacht

64,8

26,4

8,8

(99) Cannabis en harddrugs

63,7

30,1

6,2

(17) Depressie vader en wereldbeeld/
		 zelfvertrouwen kind

63,3

21,2

15,6

(60) Begrip goed en slecht

61,8

38,2

-

(97) Bioritme en jongeren

60,5

16,7

22,8

(7)		 Onrustig slapen

60,4

29,7

9,9

(52) Eerste stapje

60,4

38,5

1,1

(94) Begeleid alcohol drinken

59,6

36

4,4

(5)		 Activiteiten

59,3

40,7

-

(59) Verschil meer en minder

59,3

39,6

1,1

(66) Logisch denken

59,3

40,7

-

(42) Twee zusjes

58,2

38,5

3,3

(88) Pubers en ongevoeligheid voor straf

57,9

37,7

4,4

57

35,1

7,9

(18) Depressie ouders en angst

56,2

38,2

5,6

(100) TV en seksuele relaties

55,4

32,1

12,5

(41) Driftbuien peuter

54,9

42,9

2,2

(40) In zichzelf praten

54,9

38,5

6,6

(76) Vroegrijpe tieners en criminaliteit

(96) Puberteit en ethische dilemma’s
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(23) Bekende stem herkennen

54,4

44,5

1,1

(57) Vrienden en vijanden

54,4

38,9

6,7

(45) Kind van tafel laten gaan

53,8

44

2,2

(68) Acceptatie door leeftijdsgenoten

52,7

44

3,3

(101) Ongewenst gedrag en vrienden

51,8

45,6

2,6

50

48,9

1,1

(90) Risico nemen

49,6

43,4

7,1

(13) Lachen

49,5

48,3

2,2

(69) Hersenen volgroeid

49,4

50,6

-

(84) Gevoeligheid invloed
		 leeftijdsgenoten en ouders

49,1

45,5

5,4

48,2

50

1,8

(71) Slaapbehoefte pubers

48,2

51,8

-

(33) Huilen van een baby

47,3

45,1

7,7

(26) Eigen naam herkennen

46,2

49,4

4,4

(8)		 Cognitieve ontwikkeling

46,2

51,6

2,2

(54) Liedjes zingen, verhaaltjes luisteren

44

54,9

1,1

(62) Dagdromen en toekomst

44

49,4

6,6

(73) Filosoferen en zin van bestaan

42,1

55,3

2,6

(12) Ouders en fantasiespel

40,7

56

3,3

(25) Bal volgen

40,7

54,9

4,4

(29) Gedrag nadoen

39,6

59,3

1,1

(92) Inlevingsvermogen

39,5

52,6

7,9

(82) Ouderbetrokkenheid en vrienden

38,9

56,6

4,4

(93) Herkennen emoties en verdriet

37,7

40,4

21,9

(98) Invloed leerkracht

37,7

56,1

6,1

(46) Invloed agressief gedrag
		 en zwangerschap

36,3

56

7,7

(24) Rechtop zitten

Invloed ouders op vriendenkeuze
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(16) Communicatie door te wijzen

36

62,9

1,1

(83) Vrienden en diverse activiteiten

36

56,1

7,9

(43) Reageren driftbui

35,6

64,4

-

(61) Toename gevoeligheid voor gevoelens
		 van anderen

34,4

63,4

2,2

(65) Alles willen weten

34,1

63,7

2,2

33

67

-

(14) Wereld opnemen en erop reageren

31,9

64,8

3,3

(78) Zelfbeeld, psychische en
		 gedragsproblemen tijdens de puberteit

31,6

64,9

3,5

(79) Onafhankelijkheid en slapen

31,6

66,7

1,8

(32) Voorwerpen in boek aanwijzen

30,8

68,1

1,1

(80) Invloed ouders op school
		 en beroepskeuze

28,9

67,5

3,5

(30) Nee begrijpen

24,4

74,5

1,1

(20) Negatieve relatie met eigen ouders

24,2

71,4

4,4

(53) Zitten maar niet omhoog hijsen

23,1

75,8

1,1

23

76,1

0,9

22,2

66,7

11,1

(27) Onafhankelijkheid tonen

22

76,9

1,1

(51) Verschil in fantasie en realiteit

22

76,9

1,1

(48) Stellingen over straffen

22

73,6

4,4

(11) Fantasiespel

17,6

82,4

-

(28) Huilen

17,6

76,9

5,5

(31) Gezichtsuitdrukking nadoen

13,2

83,5

3,3

(58) Logica verhaal

13,2

85,7

1,1

(34) Brabbelen van een baby

12,1

85,7

2,2

(10) Ontwikkelingsvolgorde

8,9

91,1

-

(86) Zelfbeeld & criminaliteit

8,8

87,7

3,5

(22) Eerste echte woord

(72) Reflecteren eigen denken
(55) Nieuwe woorden leren

Gemiddelde Canonscore
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52,8%

Bijlage 5 Vragenlijst Canon 1

Intro
In opdracht van de gemeente Den Haag voeren wij een onderzoek uit naar
de opvattingen van mensen over opvoeding en ontwikkeling van kinderen en
jongeren. Als het goed is, heeft u hierover recent een brief ontvangen. Zou ik u
daarover enkele vragen mogen stellen?

Vraag 01
Enq.: NOTEER GESLACHT VAN DE
RESPONDENT
1)
2)

man
vrouw

Vraag 02 INTRO
Er volgen nu eerst enkele algemene
vragen.
Vraag 02A
Wat is uw geboortejaar?

Vraag 02B
Wat is uw burgerlijke staat?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

gehuwd
samenwonend
alleenwonend
weduwe/weduwnaar
inwonende bij ouders
wil niet zeggen

Vraag 03
Heeft u kinderen? Dit is incl. eventuele
stiefkinderen en adoptiekinderen en
zonder eventuele pleegkinderen.

Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 9999
1)
2)
3)

		

ja
nee
wil niet zeggen
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Als Vraag 03 is 1 dan door naar
Vraag 05A
Als Vraag 03 is 3 dan door naar
Afsluiting 2
Vraag 04
Als Vraag 03 is 2:
Zou u in de toekomst kinderen willen?
1)
2)
3)
4)
5)

ja
misschien / nog niet duidelijk
nee
weet niet
wil niet zeggen

Als Vraag 03 is 2 dan door naar Vraag 10
Vraag 05A
Hoeveel kinderen heeft u? Dit is incl.
eventuele stiefkinderen
en adoptiekinderen en zonder
eventuele pleegkinderen.

Vraag 05B1
Hoeveel van uw kinderen zijn een
jongen en hoeveel zijn een meisje?
Als Vraag 05A is 1: Is uw kind een
jongen of een meisje?
Als Vraag 05A is 1 Enq.: Indien maar 1
kind, dan bij 1 van de twee iets
invullen. Bij de andere dan een 0.
Vraag 05C
En hoe oud is uw oudste kind?
Als Vraag 05A is 1: En hoe oud is uw
kind?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Als Vraag 05A is 1 dan door naar
Vraag 05D
Vraag 05C1
Wat zijn de leeftijden van uw andere
kinderen?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99

Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
kind(eren)
Als Vraag 05A is 99 dan door naar
Afsluiting 2
Vraag 05BINTR
We willen over uw kinderen graag een
paar algemene gegevens weten.
Als Vraag 05A is 1:
We willen over uw kind graag een paar
algemene gegevens weten.
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Vraag 05D
Hoeveel van uw <antwoord op vraag
5a> kinderen zijn:
Als Vraag 05A is 1: Is uw kind uw
biologische kind, een adoptiekind of
een stiefkind?
1)
2)
3)

uw biologische kinderen:
uw adoptie kinderen:
uw stiefkinderen:

Vraag 05E1
Woont uw oudste kind fulltime bij u?
Als Vraag 05A is 1: Woont uw kind
fulltime bij u?
1)
2)
3)

ja
nee
wil niet zeggen

Vraag 05E1_1
Als Vraag 05E1 is groter dan 1:
Woont uw oudste kind een deel van
de tijd bij u?
En als Vraag 05A is 1: Woont uw kind
een deel van de tijd bij u?
1)
2)
3)

ja
nee
wil niet zeggen

Vraag 05E4
Als Vraag 05A is groter dan 1 en als
Vraag 05E2 is groter dan 1:
Wonen er van uw andere kinderen,
kinderen een deel van de tijd bij u?
En als Vraag 05A is 2: Woont uw andere
kind een deel van de tijd bij u?
1)
2)
3)

ja
nee
wil niet zeggen

Vraag 05E5
Als Vraag 05A is groter dan 2 en als
Vraag 05E4 is 1:
Kunt u aangeven hoeveel van uw
andere kinderen een deel van de tijd
bij u wonen?
• een deel van de tijd thuiswonend

Vraag 05E2
Als Vraag 05A is groter dan 1:
Wonen al uw andere kinderen fulltime
bij u?
En als Vraag 05A is 2: Woont uw andere
kind fulltime bij u?
1)
2)
3)

ja
nee
wil niet zeggen

Vraag 05E3
Als Vraag 05A is groter dan 2 en als
Vraag 05E2 is groter dan 1:
Kunt u aangeven hoeveel van uw
andere kinderen fulltime bij u wonen?

Vraag 06
Als Vraag 05E1_1 is 2 of Vraag 05E4 is 2:
Hoe vaak heeft u, over het algemeen,
contact met uw kind of kinderen die
elders woont of wonen?
1)
2)
3)
4)
5)

regelmatig
af en toe
zelden
nooit
wil niet zeggen

• fulltime thuiswonend
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Vraag 06A1
Als Vraag 06 is 4:
Zou u willen vertellen sinds hoe lange
tijd u geen contact meer met dit kind/
deze kinderen heeft?

Vraag 05F1
Als Vraag 05F is 1:
Hoeveel uur wordt er gemiddeld
per week gebruik gemaakt van
kinderopvang?

Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Bij 1 van de drie iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0.

Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Enq.: Stel 1 kind gaat 27 uur per week,
dan 27 uur invullen. Indien er 2
kinderen zijn

1)
2)
3)

weken
maanden
jaren

Indien er een kind jonger dan 13 jaar
in het gezin woont dan naar vraag 05F,
ander door naar vraag 07
Vraag 05F
Wordt er in uw huishouden door een
van de kinderen gebruik gemaakt van.
Als Vraag 05A is 1: Wordt er door uw
kind gebruik gemaakt van:
1)

2)

3)
4)
5)

194

kinderopvang (ENQ.:
dit is voor kinderen van
0-4 jaar)
buitenschoolse opvang
(ENQ.: dit is voor kinderen
van 4-12 jaar)
een officiële gastouder
GEEN van deze
wil niet zeggen

Bijlage 5

• en beiden gaan 27 uur per week,
dan ook 27 uur invullen.
Vraag 05F2
Als Vraag 05F is 2:
Hoeveel uur wordt er gemiddeld
per week gebruik gemaakt van
buitenschoolse opvang?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Vraag 05F3
Als Vraag 05F is 3:
Hoeveel uur wordt er gemiddeld per
week gebruik gemaakt van een officiële
gastouder?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99

Vraag 05G
Wordt er in uw huishouden gebruik
gemaakt van andere soort opvang voor
uw kind(eren)?
1)
2)
3)

ja
nee
wil niet zeggen

Vraag 05G1
Als Vraag 05G is 1:
Wie verzorgt die opvang?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

grootouder(s)
andere familie
buren
vrienden
anderen, namelijk...
wil niet zeggen

Als Vraag 02A is groter dan 1973
dan door naar Vraag 10
Vraag 07
Als Vraag 02A is kleiner dan 1974:
Heeft u kleinkinderen?
1)
2)
3)

ja
nee
wil niet zeggen

Vraag 08
Hoeveel kleinkinderen heeft u?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Als Vraag 08 is 99 dan door naar
Vraag 10
Vraag 09A1
Als Vraag 08 is 1:
Is uw kleinkind een jongen of
een meisje?
1)
2)
3)

jongen
meisje
wil niet zeggen

Vraag 09A2
Als Vraag 08 is 1:
En hoe oud is hij/zij?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Vraag 09B1
Als Vraag 08 is groter dan 1:
Is uw oudste kleinkind een jongen
of een meisje?
1)
2)
3)

jongen
meisje
wil niet zeggen

Als Vraag 07 is groter dan 1 dan
door naar Vraag 10
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Vraag 09B2
En hoe oud is hij/zij?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Vraag 09C1
Als Vraag 08 is groter dan 1:
En is uw jongste kleinkind een jongen
of een meisje?
1)
2)
3)

jongen
meisje
wil niet zeggen

Vraag 09C2
Als Vraag 08 is groter dan 1:
En hoe oud is hij/zij?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z.
is 99 jaar.
Vraag 10
Zijn er op dit moment eventuele
pleegkinderen, kleinkinderen,
buurkinderen, oppaskinderen of
andere kinderen (zoals school
vriendjes, neefjes) voor wie u met
enige regelmaat zorgt?
1)
2)
3)

ja
nee
wil niet zeggen

Vraag 12
Als Vraag 10 is 1:
Hoeveel uur zorgt u per week
gemiddeld voor dit kind of deze
kinderen?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Indien uit voorgaande antwoorden blijkt
dat er een tienerouder in het gezin woont,
dan naar Vraag OPM, anders door naar
vraag 14
Vraag OPM
Uit de door u gegeven antwoorden
blijkt dat u kleinkinderen heeft en dat
uw oudste kind 17 jaar of jonger is.
Kan het kloppen dat er bij uw oudste
kind sprake is van een tienerouder?
1)
2)
3)

Vraag OPM2
Als Vraag OPM is 1:
Graag zouden wij dit interview met
dit kind willen voortzetten. Is dat
mogelijk?
1)
2)
3)
4)
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ja
nee
wil niet zeggen

ja
nee, ouder van tienerouder
wil dit niet
nee, tienerouder wil zelf niet
nee, tienerouder woont niet
op dit adres

Vraag OPM3
Als Vraag OPM2 is groter dan 1:
Dat respecteren wij. Graag zouden
wij dan dit interview met u willen
voortzetten.
Vraag OPM4
Als Vraag OPM2 is 1:
Goedemorgen/-middag/-avond
mevrouw/mijnheer, u spreekt met...
van Stratus Marktonderzoek. In
opdracht van de gemeente Den Haag
voeren wij een onderzoek uit naar
de opvattingen van mensen over
opvoeding en ontwikkeling van
kinderen en jongeren. Als het goed is,
heeft de gemeente Den Haag u of uw
ouder hierover recent een brief
gestuurd.Graag zou u daarover enkele
vragen willen stellen.
Vraag 14
Ouders zijn belangrijk in de opvoeding
van de kinderen. Maar bij het
opgroeien en opvoeden van kinderen
en jongeren zijn ook anderen
betrokken.
Wie spelen er volgens u, naast
de ouders nog meer een rol?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

		

8) buren, vrienden van ouders
9) vrienden van kinderen
(nog) anders, te weten:...
10) weet niet
11) wil niet zeggen
Vraag 15A
Ik noem u een aantal eigenschappen.
Welke van deze vindt u het
allerbelangrijkst voor een kind of een
jongere om te hebben of te leren?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

verantwoordelijkheidsgevoel
rekening houden met anderen
gehoorzaam zijn aan ouders
gezond verstand tonen
goed je best doen
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 15B
En welke van deze eigenschappen
komt voor u in belangrijkheid daarna?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

verantwoordelijkheidsgevoel
rekening houden met anderen
gehoorzaam zijn aan ouders
gezond verstand tonen
goed je best doen
weet niet
wil niet zeggen

andere kinderen in het gezin
ooms/tantes
opa/oma
overige familie
school
sportvereniging
kerk / moskee / andere 		
geloofsgemeenschap
Bijlage 5
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Vraag 16
Als Vraag 03 is 1 of vraag 07 is 1:
Deze vraag gaat over hoe zeker u zich
voelt bij het opvoeden van uw kinderen
of, als uw kinderen al volwassen zijn,
hoe zeker u zich vroeger voelde bij
het opvoeden van uw kinderen.
Voelt of voelde u zich bij het opvoeden
van uw kinderen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

meestal zeker
vaker zeker dan onzeker
vaker onzeker dan zeker
meestal onzeker
weet niet
wil niet zeggen

Alle mannen en vrouwen zonder
biologische kinderen gaan door naar
vraag 20 1:
(=Als Vraag 01 is 1 of Als Vraag 01 is 2 en
Vraag 03 is 2 of Vraag 01 is 2 en vraag
05D is groter dan 0)
Vraag 17
De volgende 3 vragen gaan over
gewoontes tijdens de zwangerschap.
Uiteraard bent u vrij om te bepalen of
u ons hierover informatie wilt geven.
Heeft u tijdens een of meer
zwangerschappen gerookt?
1)
2)
3)
4)
5)
198

ja, een enkele keer
ja, met zekere regelmaat
ja, zeer geregeld
nee
wil niet zeggen
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Vraag 18
Hebt u tijdens een of meer
zwangerschappen alcohol gebruikt?
1)
2)
3)
4)
5)

ja, een enkele keer
ja, met zekere regelmaat
ja, zeer geregeld
nee
wil niet zeggen

Vraag 19
Hebt u tijdens een of meer
zwangerschappen soft drugs gebruikt?
ENQ.: Indien toelichting wordt
gevraagd: softdrugs is bijv. een joint
roken, spacecake eten.
1)
2)
3)
4)
5)

ja, een enkele keer
ja, met zekere regelmaat
ja, zeer geregeld
nee
wil niet zeggen

Vrouwen met biologische kinderen
gaan door naar Vraag 21INTRO
Vraag 20_1
Zijn de volgende 2 stellingen over
zwangerschap volgens u juist of
onjuist?

Alcoholgebruik tijdens zwangerschap
wordt ontraden, maar 1 glas per week
kan geen kwaad.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 20_2
Niet alleen roken tijdens de
zwangerschap is schadelijk voor
de ongeboren baby, ook verblijf in
rokerige ruimtes, het zogenoemde
meeroken, is slecht voor de ongeboren
baby.
Is deze stelling volgens u juist of
onjuist?
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 21INTRO
Er volgen nu enkele algemene vragen
die gaan over de ontwikkelingsfase
die kinderen doormaken.
Vraag 21A1
Op welke leeftijd denkt u, kunnen
de meeste kinderen glimlachen?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.

Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Enq.: Bij 1 van de 3 iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0.
Vraag 21B1
Op welke leeftijd denkt u, kunnen
de meeste kinderen de eerste woordjes
zeggen?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Enq.: Bij 1 van de 3 iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0.
Vraag 21C1
Vanaf welke leeftijd denkt u, dat de
meeste kinderen iets duidelijk kunnen
maken door te wijzen naar dingen?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Enq.: Bij 1 van de 3 iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0.
Vraag 21D1
Op welke leeftijd denkt u, kunnen
de meeste kinderen net-alsof doen en
een fantasie spel spelen?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Enq.: Bij 1 van de 3 iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0.
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Vraag 21E1
Op welke leeftijd denkt u, kunnen
de meeste kinderen zich schamen over
iets dat ze gedaan hebben?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0
Vraag 22INTRO
Stel dat een kind van 12 maanden
de TV steeds aan en uit doet, terwijl
de ouders aan het kijken zijn. Je kunt
nooit precies weten waarom het kind
dit doet.
Kunt u voor de volgende redenen die
ik ga noemen aangeven of u denkt dat
het waarschijnlijk is dat dit de reden
van het kind om de TV steeds aan en
uit te doen?
Vraag 22A
Het kind doet dit om aandacht te
krijgen van zijn/haar ouders.
(Een kind van 12 maanden doet de TV
steeds aan en uit, terwijl de ouders aan
het kijken zijn.)
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Denkt u dat dit waarschijnlijk is
of onwaarschijnlijk?
1)
2)
3)
4)

waarschijnlijk
onwaarschijnlijk
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 22B
Het kind vindt het leuk om te leren wat
er gebeurt wanneer het de knopjes
indrukt.
(Een kind van 12 maanden doet de TV
steeds aan en uit, terwijl de ouders aan
het kijken zijn.)
Denkt u dat dit waarschijnlijk is
of onwaarschijnlijk?
1)
2)
3)
4)

waarschijnlijk
onwaarschijnlijk
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 22C
Het kind doet dit omdat het ergens
boos om is, en probeert de ouders
terug te pakken.
(Een kind van 12 maanden doet de TV
steeds aan en uit, terwijl de ouders aan
het kijken zijn.)

Denkt u dat dit waarschijnlijk is
of onwaarschijnlijk?
1)
2)
3)
4)

waarschijnlijk
onwaarschijnlijk
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 23_1
Vanaf welke leeftijd denkt u, dat voor
kinderen voorlezen nuttig is voor hun
ontwikkeling in het algemeen?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0.
Vraag 24
Is de volgende stelling volgens u juist
of onjuist?
Het is normaal als een baby van
ongeveer 2 of 3 maanden oud, één uur
per dag huilt.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 25_1
Op welke leeftijd denkt u, dat een kind
de wereld om zich heen begint op te
nemen en er op begint te reageren?

		

U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0.
Vraag 26_1
Als kinderen iets willen bereiken zijn
ze vaak lichamelijk agressief; dan
pakken ze bijv. speelgoed gewoon af of
duwen ze een ander kind aan de kant.
Op welke leeftijd komt deze agressie
het meest voor?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0.
Vraag 27_1
Vanaf welke leeftijd denkt u dat een
kind de stemming van de ouder,
bijvoorbeeld boos of depressief, kan
aanvoelen en erdoor beïnvloed kan
worden?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Enq.: Bij 1 van de 3 iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0.
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Vraag 28_1
Op welke leeftijd denkt u dat de
meeste kinderen hun gevoel van
eigenwaarde beginnen te ontwikkelen?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0.
Vraag 29
Mag van een kind van 3 jaar oud
verwacht worden dat het een uur rustig
stil kan zitten, zoals bijvoorbeeld in
een restaurant of in de kerk?
1)
2)
3)
4)

ja, dat mag verwacht worden
nee, dat mag niet verwacht 		
worden
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 30
Is de volgende stelling naar
uw mening juist of onjuist?

Vraag 31INTRO
Er volgen nu enkele vragen over de
gezondheid van kinderen en jongeren.
Wilt u steeds het eerste antwoord
geven dat in u opkomt?
Vraag 31
Is de volgende stelling volgens u juist
of onjuist?
Een kind dat de eerste levensmaanden
borstvoeding heeft gehad, heeft later
een grotere kans op overgewicht dan
een kind dat flesvoeding heeft gehad.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 32
Hoeveek tijd per dag moet iemand tot
18 jaar voor een gezonde lichamelijke
ontwikkeling ten minste actief
bewegen?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.

Als een kind van 2 jaar oud, goed is
opgevoed, zal het meestal gehoorzaam
zijn.
1)
2)
3)
4)
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juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen
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Vraag 33
Is de volgende stelling naar uw
mening juist of onjuist?
Pubers die meestal hun ontbijt
overslaan, lopen meer risico om
te zwaar te worden dan pubers die
meestal wel ontbijten.

1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 34
Pubers willen vaak laat naar bed.
Hierover volgt de volgende vraag.
Hebben pubers volgens u meer,
minder of evenveel slaap nodig als
volwassenen?
1)
2)
3)
4)
5)

meer slaap
evenveel slaap
minder slaap
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 35
Is de volgende stelling naar
uw mening juist of onjuist?
Het gebruik van cannabis in de
puberleeftijd geeft op latere leeftijd een
hoger risico op harddruggebruik.

Vraag 36
Zijn de effecten van alcohol even
schadelijk, minder schadelijk of meer
schadelijk voor de hersenen van een
16-jarige, dan voor een volwassene?
1)
2)
3)
4)
5)

meer schadelijk
even schadelijk
minder schadelijk
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 37
Is de volgende stelling juist of onjuist?
Als een kind of tiener vaak kijkt naar
seks op TV, vergroot dit de kans dat hij
of zij zelf op jongere leeftijd aan een
seksuele relatie begint dan een kind
dat niet vaak naar seks op TV kijkt.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Enq.: Eventueel helpen met cannabis,
is weed, het roken van joints.
1)
2)
3)
4)

		

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen
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Vraag 38
Ik noem u twee stellingen over
kinderopvang. Welke is volgens u
het meest juist?
1. Opvang thuis is altijd beter voor
de ontwikkeling van baby’s dan
opvang buitenshuis.

Vraag 40_1
Kunt u voor elk van de volgende
leeftijdscategorieën die ik ga
opnoemen, zeggen of u het gepast
vindt dat een kind van die leeftijd,
als het straf verdient, als straf een
tik krijgt?
Voor een kind tussen 0 en 1 jaar.

2. Kinderopvang van voldoende
kwaliteit heeft geen negatieve
invloed op de ontwikkeling
van baby’s.
1)
2)
3)
4)

stelling 1 is juist
stelling 2 is juist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 39
Hoeveel peuters (dat zij kinderen van
anderhalf tot drie jaar) zou een leidster
in een kinderdagverblijf per dag
maximaal kunnen opvangen zonder
dat de ontwikkeling van het kind in
gevaar komt?

1)
2)
3)
4)

gepast
niet gepast
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 40_2
Voor een peuter of kleuter van
1 tot en met 5 jaar.
(Vindt u het gepast vindt dat een kind
van die leeftijd, als het straf verdient,
als straf een tik krijgt?)
1)
2)
3)
4)

gepast
niet gepast
weet niet
wil niet zeggen

Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
Vraag 40INTRO
De volgende vragen gaan over
opvoeding en gedrag van kinderen
en jongeren.
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Vraag 40_3
Voor een schoolkind van 6 tot en
met 12 jaar.
(Vindt u het gepast vindt dat een kind
van die leeftijd, als het straf verdient,
als straf een tik krijgt?)

1)
2)
3)
4)

gepast
niet gepast
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 40_4
Voor een kind ouder dan 12 jaar.
(Vindt u het gepast vindt dat een kind
van die leeftijd, als het straf verdient,
als straf een tik krijgt?)
1)
2)
3)
4)

gepast
niet gepast
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 41
Is de volgende stelling volgens u juist
of onjuist?
Kinderen die met een zekere regel
maat lichamelijke straf krijgen, zullen
zich als volwassene beter kunnen
beheersen bij het straffen van hun
kinderen.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 42
Als een kind van twee of drie jaar een
driftbui krijgt, is er een aantal dingen
dat je kunt doen. Welke reactie van de
volgende 4 is volgens u de beste om
de driftbui te laten stoppen?

		

1)

het kind afleiden met iets
dat het leuk vindt
2) het driftige gedrag negeren
3) het kind duidelijk vertellen dat
het dit gedrag moet stoppen
4) het kind vastpakken en
zo kalmeren
5) weet niet
6) wil niet zeggen
Vraag 43INTRO
Ik noem u enkele dingen die ouders
of verzorgers kunnen doen in de
opvoeding.
Kunt u bij iedere situatie aangeven of
u het gedrag van de ouder of verzorger
gepast vindt of dat u vindt dat het kind
hierdoor te weinig leert met regels en
grenzen om te gaan?
Vraag 43A
Een 3 maanden oude baby oppakken
elke keer als het huilt.
Vindt u dit gepast of vindt u dat het
kind hierdoor te weinig leert met
regels en grenzen om te gaan?
1)
2)
3)
4)

gepast
kind leert hierdoor te weinig
met regels en grenzen omgaan
weet niet
wil niet zeggen
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Vraag 43B
Een 1-jarig kind elke avond in slaap
wiegen omdat het anders niet wil gaan
slapen.
(Vindt u dit gepast of vindt u dat
het kind hierdoor te weinig leert met
regels en grenzen om te gaan?)
1)
2)
3)
4)

gepast
kind leert hierdoor te weinig
met regels en grenzen omgaan
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 43C
Een 2-jarig kind van tafel laten gaan
om te spelen voordat de rest van
de familie met de maaltijd klaar is.
(Vindt u dit gepast of vindt u dat
het kind hierdoor te weinig leert met
regels en grenzen om te gaan?)
1)
2)
3)
4)

gepast
kind leert hierdoor te weinig
met regels en grenzen omgaan
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 43D
Een 6-jarig kind laten kiezen wat hij/
zij elke dag voor kleding aan wil naar
school.
(Vindt u dit gepast of vindt u dat
het kind hierdoor te weinig leert met
regels en grenzen om te gaan?)
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1)
2)
3)
4)

gepast
kind leert hierdoor te weinig
met regels en grenzen omgaan
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 44
Is de volgende stelling volgens u juist
of onjuist?
Pubers met ouders die erg toegeeflijk
zijn bij het opvoeden, zijn vaker
opgewekt en vrijmoedig dan andere
pubers.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 45INTRO
Er volgen nu enkele vragen die gaan
over verschillende invloeden op de
ontwikkeling van kinderen.
Vraag 45
Ouders kunnen de mate waarin een
kind zich agressief gaat gedragen sterk
beïnvloeden. Is de volgende stelling
hierover volgens u juist of onjuist?
Deze invloed van ouders kan al
plaatsvinden tijdens de zwangerschap.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 46
Is de volgende stelling volgens u juist
of onjuist?

Vraag 47B
De baby zal hierdoor leren
onafhankelijk te zijn.

Kinderen ontwikkelen meer
zelfvertrouwen als hun vader een
actieve rol in hun leven speelt.

(Ouders van een baby van 2 à 3
maanden oud reageren meestal niet
op gehuil van het kind.)

1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 47INTRO
Stel dat ouders van een baby van 2 à 3
maanden oud, meestal niet reageren
op gehuil van het kind. Hoe
waarschijnlijk is het volgens u dat
daardoor de volgende dingen
gebeuren?
Vraag 47A
De baby zal hierdoor leren dat het
nauwelijks invloed kan uitoefenen op
de dingen die met hem of haar
gebeuren.
(Ouders van een baby van 2 à 3
maanden oud reageren meestal niet op
gehuil van het kind.)

Vindt u dit waarschijnlijk of
onwaarschijnlijk?
1)
2)
3)
4)

waarschijnlijk
onwaarschijnlijk
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 47C
De hersenontwikkeling van de baby zal
hierdoor minder voorspoedig verlopen.
(Ouders van een baby van 2 à 3
maanden oud reageren meestal niet
op gehuil van het kind.)
Vindt u dit waarschijnlijk of
onwaarschijnlijk?
1)
2)
3)
4)

waarschijnlijk
onwaarschijnlijk
weet niet
wil niet zeggen

Vindt u dit waarschijnlijk of
onwaarschijnlijk?
1)
2)
3)
4)

		

waarschijnlijk
onwaarschijnlijk
weet niet
wil niet zeggen
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Vraag 47D
De baby zal hierdoor later minder
last van stress hebben.
(Ouders van een baby van 2 à 3
maanden oud reageren meestal niet
op gehuil van het kind.)
Vindt u dit waarschijnlijk of
onwaarschijnlijk?
1)
2)
3)
4)

waarschijnlijk
onwaarschijnlijk
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 48
Is de volgende stelling volgens
u juist of onjuist?
Een kind dat wordt opgevoed door
twee ouders van hetzelfde geslacht zal
daardoor de eigen seksuele identiteit
anders ontwikkelen dan wanneer het
door twee ouders van verschillend
geslacht zou worden opgevoed.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 49
Broers en zussen hebben vaak ruzie,
en vaak ook hevige ruzies. Is de
volgende stelling hierover naar
uw mening juist of onjuist?
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Als ouder of verzorger kun je ze
die ruzies het beste altijd zelf laten
uitvechten, dan gaan ze het snelst
voorbij.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 50
Ik noem u nog een aantal stellingen.
Kunt u aangeven of deze volgens u
juist of onjuist zijn?
Een kind van een half jaar of jonger
dat getuige is van geweld, bijvoorbeeld
het ziet de ene ouder de andere slaan,
zal daarvan op lange termijn geen
nadelige gevolgen ervaren, omdat
kinderen van een half jaar of jonger
dit nog niet kunnen onthouden.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 51
Kinderen van ouders die niet
buitenshuis werken, hebben normaal
gesproken een hechtere band met hun
ouders dan kinderen van ouders die
wel buitenshuis werken.

(Is de volgende stelling volgens u juist
of onjuist?)
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 52
Als je een kind wilt helpen bij het leren
van schoolwerk, heeft het al een
helpend effect als je het kind opgaven
en oplossingen uit het schoolwerk
aan je uit laat leggen.
(Is de volgende stelling volgens
u juist of onjuist?)
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 53
Scheiding van ouders heeft dikwijls
een nadelige invloed op de school
carrière van pubers.
(Is de volgende stelling juist of
onjuist?)
1)
2)
3)
4)

		

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 54
Als kinderen naar de middelbare
school gaan, raken ouders vaak minder
betrokken bij hun school.
Is de volgende stelling hierover
volgens u juist of onjuist?
Hoe groter het aantal ouders dat
betrokken is bij een school, hoe beter
daardoor de gemiddelde school
prestaties van de leerlingen
op die school zijn.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 55
Als kinderen op school sociale en
emotionele vaardigheden aangeleerd
krijgen, en als daarvoor lesuren
gebruikt worden die eerst aan
bijvoorbeeld Engels of Biologie werden
besteed, zal de prestatie van de
leerlingen in die schoolvakken dan
achteruit gaan, hetzelfde blijven of
vooruit gaan?
1)
2)
3)
4)
5)

prestaties zullen achteruit gaan
prestaties zullen hetzelfde
blijven
prestaties zullen vooruit gaan
weet niet
wil niet zeggen
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Vraag 56
Is de volgende stelling juist of onjuist?
Op het soort vrienden dat pubers
kiezen hebben ouders vrijwel geen
invloed.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 57
Kinderen gaan in de puberteit nogal
eens samen met vrienden gedrag
vertonen wat opvoeders niet leuk
vinden, zoals teveel drinken, blowen
of crimineel gedrag.

1)
2)
3)
4)

stelling 1 is juist
stelling 2 is juist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 58INTRO
Er volgen nu enkele vragen die gaan
over de ontwikkeling van kinderen in
het algemeen.
Vraag 58
Vanaf welke leeftijd zijn hersenen van
een mens volgroeid, en veranderen
ze dus niet meer door verdere groei,
maar alleen nog door de manier
waarop ze gebruikt worden? Wilt u
een antwoord geven in jaren?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.

Ik noem u twee stellingen over de
invloed van vrienden op zulk gedrag.
Wilt u de stelling kiezen die volgens
u het meest juist is?
1. Meestal is het zo dat een puber al
neiging tot het ongewenste gedrag
vertoont en zelf de vrienden erbij
zoekt die dit gedrag ook vertonen.

Vraag 59_1
Vanaf welke leeftijd denkt u dat spelen
belangrijk is voor de ontwikkeling van
een kind?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.

2. Meestal is het zo dat de puber in
aanraking komt met jongeren die
het ongewenste gedrag vertonen
en hem of haar overhalen om
dit gedrag ook uit te voeren.
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Vraag 60
Is de volgende stelling naar
uw mening juist of onjuist?

Kinderen hebben voor hun
taalontwikkeling evenveel aan het
horen van iemand die op de TV
spreekt als aan het horen van iemand
die in dezelfde kamer tegen hen
spreekt.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 61
Sommige mensen beweren dat de
eerste levenservaringen van kinderen
van grote invloed zijn op hun latere
schoolresultaten.
Anderen beweren dat kinderen tot
één jaar nog te jong zijn om daarvan
iets mee te krijgen en dat hun eerste
levenservaringen hun schoolresultaten
niet kunnen beïnvloeden.
Waar bent u het meer mee eens?
1)
2)

3)
4)

		

eerste levenservaringen hebben
veel invloed op schoolresultaten
eerste levenservaringen hebben
weinig invloed op 			
schoolresultaten
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 62
Is de volgende stelling naar
uw mening juist of onjuist?
Hoe goed een kind zal kunnen leren,
staat bij de geboorte zo goed als vast,
en kan niet erg toenemen of afnemen
door de manier waarop men met het
kind omgaat.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 63
De volgende stelling gaat over
de verschillen die er bestaan in
intelligentie tussen kinderen. Is de
stelling volgens u juist of onjuist?
De verschillen in intelligentie tussen
kinderen worden voornamelijk bepaald
door aanleg en erfelijkheid. Ouders of
omgeving hebben daarop maar erg
weinig invloed.
1)
2)
3)
4)

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen
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Vraag 65
De Verenigde Naties heeft een verdrag
inzake de rechten van het kind
vastgesteld, dat ook door Nederland
is ondertekend.
Wist u dat er zo’n verdrag bestaat?
1)
2)
3)

ja
nee
wil niet zeggen

Als Vraag 65 is groter dan 1 dan door
naar Vraag 64INTRO
Vraag 66
Bent u bekend met de inhoud van
dit verdrag?
1)
2)
3)

ja
nee
wil niet zeggen

Als Vraag 66 is groter dan 1 dan door
naar Vraag 64INTRO
Vraag 67
Kunt u één of meer bepalingen uit
het verdrag noemen?
1)
2)
3)
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ja, te weten: ...
nee
wil niet zeggen
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Vraag 64INTRO
Er volgen nu enkele algemene vragen
over dit onderzoek en over opvoeding.
Vraag 64A
Wat vindt u ervan dat de gemeente
Den Haag dit onderzoek naar
opvoeden doet?
1)
2)
3)
4)

goed
niet nodig
geen mening
wil niet zeggen

Vraag 64B
Als Vraag 64A is 1
Kunt u uw antwoord toelichten?
Waarom vindt u dit positief?
Vraag 64C
Als Vraag 64A is 2
Kunt u uw antwoord toelichten?
Waarom vindt u dit niet nodig?
Als Vraag 03 is 2 en V10 is 2 dan door
naar Vraag 74INTRO
Vraag 68
Hebt u wel eens informatie of
ondersteuning met betrekking tot
opvoeding gezocht?
1)
2)
3)
4)

ja
nee
weet niet
wil niet zeggen

Als Vraag 68 is groter dan 1 dan
door naar Vraag 70
Vraag 69
Welke bronnen heeft u geraadpleegd?
Enq.: MEER ANTWOORDEN
MOGELIJK.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

internet
cursus/workshop
boeken
consultatiebureau
huisarts
(nog) anders, te weten: ...
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 70
Hebt u wel eens een opvoedcursus
in Den Haag gevolgd?
1)
2)
3)
4)

ja, te weten: ... (Enq.: welke?)
nee
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 71
Als Vraag 70 is 1
Vond u die cursus aan uw
verwachtingen voldoen?
1)
2)
3)
4)
5)

		

ja, voldeed aan verwachting
ja, was boven verwachting
nee, voldeed niet
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 72
Hebt u in Den Haag wel eens bij een
instantie aangeklopt voor problemen
in de opvoeding of ontwikkeling van
uw kind of kinderen, of voor
problemen die op de opvoeding of
ontwikkeling van invloed kunnen zijn,
(zoals eigen psychische problemen)?
1)
2)
3)
4)

ja, te weten: ... (Enq.: welke?)
nee
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 73A
Bent u op dit moment geïnteresseerd
in informatie en advies of hulp op het
gebied van opvoeding?
1)
2)
3)
4)

ja
nee
weet niet/geen mening
wil niet zeggen

Vraag 73B
Als Vraag 73A is 1
Waar zou u deze informatie of
ondersteuning willen krijgen?
Enq.: Indien respondent niets weet,
helpen met suggesties: bijvoorbeeld via
het consultatiebureau, via de school of
schoolarts, via de opvang of créche of
het buurthuis of het stadsdeelkantoor.
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Vraag 74INTRO
We zijn nu bij het laatste deel van
de vragenlijst. We zouden graag wat
algemene gegevens over uzelf willen
weten. Dit om later goed de verschillen
te kunnen zien tussen verschillende
groepen, zoals mannen en vrouwen
of oudere en jongere mensen.
Vraag 74
In welk land bent u geboren?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Nederland
Nederlandse Antillen
Suriname
Turkije
Marokko
Indonesië
Duitsland
België
Frankrijk
Engeland
Spanje
China
anders, te weten: ...
wil niet zeggen

Vraag 75
Als Vraag 74 is groter dan 1:
Hoeveel jaar woont u al in Nederland?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99.
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Vraag 76
In welk land is uw moeder geboren?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Nederland
Nederlandse Antillen
Suriname
Turkije
Marokko
Indonesië
Duitsland
België
Frankrijk
Engeland
Spanje
China
anders, te weten: ...
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 77
En in welk land is uw vader geboren?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Nederland
Nederlandse Antillen
Suriname
Turkije
Marokko
Indonesië
Duitsland
België
Frankrijk
Engeland
Spanje
China
anders, te weten: ...
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 78
Tot welke geloofsovertuiging rekent
u zichzelf?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Protestant Christendom
Rooms katholiek
Islam
Boeddhisme
Hindoeïsme
Jodendom
anders, te weten: ...
geen
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 79
Hoeveel u per week sport of beweegt
u actief?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

minder dan 1 uur p/w
tussen 1 en 3 uur p/w
tussen 3 en 5 uur p/w
meer dan 5 uur p/w
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 80
Wat is uw hoogste afgeronde
opleiding?

7)

buitenlands diploma,
te vergelijken met het Ned.
diploma.
8) anders, te weten: ...
9) weet niet
10) wil niet zeggen
Vraag 81
Wat voor betaald werk of welk beroep
oefent u uit of heeft u het laatst
uitgeoefend?
1)
2)
3)

leerkracht / leraar / onderwijzer
ander, namelijk...
wil niet zeggen

Vraag 82
Als Vraag 81 is 1 en Vraag 02A is groter
dan 1942
Bent u leerkracht op het
basisonderwijs of voortgezetonderwijs?
1)
2)
3)

ja
nee
wil niet zeggen

Als Vraag 82 is groter dan 1 dan door
naar Vraag ANTW1

1)
2)
3)

lager onderwijs
MAVO/LBO/VMBO
HAVO/VWO/Atheneum/		
Gymnasium
4) MBO
5) HBO/Bachelor
6) WO/Master
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Vraag 83
Waar geeft u les? Is dat ...
Enq.: MEER ANTWOORDEN
MOGELIJK.
1)
2)
3)
4)

in het basisonderwijs
in het voortgezet onderwijs
(nog) anders, namelijk: ...
wil niet zeggen

Als Vraag 83 is groter dan 2 dan door
naar Vraag ANTW1

Vraag 85
Als Vraag 83 is 1:
Tot welk schooltype rekent u
uw school? Is dat ...
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Openbaar onderwijs
Protestant Christelijk onderwijs
Rooms Katholiek onderwijs
Islamitische school
Montesori school
(bijzonder) neutraal onderwijs
Internationale school
anders, te weten: ...
wil niet zeggen

Als Vraag 83 is 2 dan door naar Vraag 86
dan door naar Vraag ANTW1.
Vraag 84
Als Vraag 83 is 1:
In welke groep of groepen geeft u
momenteel les?
Enq.: MEER ANTWOORDEN
MOGELIJK.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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groep 0
groep 1
groep 2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8
anders, te weten: ...
wil niet zeggen
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Vraag 86
Als Vraag 83 is 2:
Op welk schooltype geeft u, het
merendeel van uw tijd, les?
Enq.: EVENTUEEL HELPEN.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

VWO/Gymnasium/Atheneum
HAVO
VMBO theoretische leerweg
VMBO kader
combinatie van bovenstaande
anders, te weten: ...
wil niet zeggen

Vraag 87
Als Vraag 83 is 2:
Tot welk schooltype rekent u
uw school? Is dat ...
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Openbaar onderwijs
Protestant Christelijk onderwijs
Rooms Katholiek onderwijs
Islamitische school
Montesori school
(bijzonder) neutraal onderwijs
Internationale school
anders, te weten: ...
wil niet zeggen

Afsluiting
Nogmaals hartelijk voor uw mede
werking. Ik wens u verder een prettige
dag/avond.
Afsluiting 2
Dan waren dit al mijn vragen. Helaas
behoort u niet tot de doelgroep van het
onderzoek. Deze informatie is voor het
onderzoek van belang. Ik dank u voor
uw medewerking en ik wens u een
prettige dag/avond.

Vraag ANTW1
Dan waren dit al mijn vragen.
Hartelijk dank voor uw tijd en
deelname.
Bent u benieuwd naar de juiste
antwoorden op de gestelde vragen,
zoals die door de wetenschap zijn
onderzocht?
1)
2)

ja
nee

Vraag ANTW2
Als Vraag ANTW1 is 1:
De informatie komt op een website
beschikbaar. Het webadres kan u
terzijndertijd toegezonden worden
per e-mail. Zou ik dan uw e-mailadres
noteren?
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Bijlage 6 Vragenlijst Canon onderzoek deel 2

Intro
Goedemorgen/-middag/-avond mevrouw/meneer, u spreekt met ...
van het Lectoraat Jeugd en Opvoeding van de Haagse Hogeschool. In opdracht
van de gemeente Den Haag voeren wij een onderzoek uit naar de kennis onder
professionals van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren en naar
opvattingen die men heeft over opvoeding. Het interview bestaat voornamelijk uit
meerkeuzevragen waarvan ik de antwoordopties zal oplezen, stellingen waar u
juist of onjuist op kunt antwoorden en enkele openvragen, ik zal steeds duidelijk
aangeven op welke manier u kunt antwoorden. Het gaat erom dat u, op de vragen
die ik u stel, zo snel mogelijk antwoord geeft. Dus dat u het antwoord geeft
waarvan u op het eerste gezicht meent dat het, het juiste is. Mocht u een vraag
niet goed hebben gehoord of begrepen, dan zal ik deze nog een keer stellen.
Is alles duidelijk? Dan beginnen we nu met het interview.
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Allereerst stel ik u enkele vragen over
de opvoedingsvragen/problemen waar
u dagelijks mee te maken heeft.
1. Over welke onderwerpen gaan
de meeste opvoedingsvragen die
u krijgt?
∏∏ Slaapproblemen
∏∏ Bezorgdheid ontwikkeling van
het kind
∏∏ Opvoedingsaanpak algemeen
∏∏ Straf geven/grenzen stellen
∏∏ Niet luisteren/ongehoorzaam
∏∏ Koppig/dwars/opstandig
∏∏ Informatie over voorziening
∏∏ Claimgedrag/aandacht vragen
∏∏ Voeding/ eetproblemen
∏∏ Driftbuien
∏∏ Druk/hyperactief/onrustig
∏∏ Moeilijk temperament
∏∏ Omgangsregeling/ echtscheiding
∏∏ Anders, te weten …
2. Wat is volgens u de voornaamste
oorzaak van deze opvoedingsproblemen? (Deze vraag allereerst
als open vraag stellen)
∏∏ Gedragsproblemen van het kind
∏∏ Beperkte 				
opvoedingsvaardigheden van
de ouder
∏∏ Emotionele problemen van
het kind
∏∏ Achterstand in de ontwikkeling
van het kind
∏∏ (Lichamelijke) ziekte van
het kind
∏∏ Gebrek aan kennis of 		
inlevingsvermogen bij ouders
		

∏∏ Ouders verwachten teveel
van kinderen
∏∏ Communicatieproblemen tussen
ouders
∏∏ Anders, te weten …
3. Kunt u een inschatting geven
van de zwaarte van de vragen of
problemen in de opvoeding.
Hoeveel procent van de
opvoedingsvragen is volgens u
alledaagse opvoedingsvragen en
hoeveel procent is volgens u
ernstige opvoedingsvragen?
Nu ga ik u een aantal vragen stellen over
de lichamelijke, cognitieve, sociale en
emotionele ontwikkeling van kinderen
tussen 0 en 11 jaar.
4. Welk van de volgende zintuigen
is net na de geboorte het minst
ontwikkeld?
∏∏ a. horen
∏∏ b. proeven
∏∏ c. zien
∏∏ d. aanraken/voelen
∏∏ e. weet ik niet
5. Welk van de volgende activiteiten
ontwikkelt zich als eerste bij
baby’s?
∏∏ a. alleen kunnen zitten
∏∏ b. een kubus vastpakken
(zo groot als het handje)
∏∏ c. handklap spelletjes spelen 		
(‘pappagaaitje leef je nog’)
∏∏ d. kruipen
∏∏ e. weet ik niet
Bijlage 6

219

6. Juist of onjuist? Kinderen huilen
het meest de eerste paar dagen
nadat zij zijn geboren, gedurende
de eerste weken neemt het huilen
geleidelijk af.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
7. Juist of onjuist? Zodra de meeste
baby’s beginnen te kruipen en
lopen, komt het vaak voor dat
ze een tijdlang onrustig slapen.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
8. Welk van de volgende
vaardigheden speelt de
belangrijkste rol in de cognitieve
ontwikkeling, dat wil zeggen in
de ontwikkeling van denken en
begrip van de wereld, van baby’s
in het eerste jaar?
∏∏ a. kruipen
∏∏ b. grijpen
∏∏ c. rollen van achter naar voor
∏∏ d. het hoofd omhoog en stil 		
		 kunnen houden
∏∏ e. weet ik niet
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9. Het stimuleren van welk van
de volgende zintuigen leidt bij
uitstek tot de productie van
specifieke stoffen in de hersenen
die de lichamelijke groei
stimuleren?
∏∏ a. zien
∏∏ b. horen
∏∏ c. proeven
∏∏ d. aanraken
∏∏ e. weet ik niet
10. Wat is de noodzakelijke
ontwikkelingsvolgorde?
∏∏ a. zitten, lopen, kruipen
∏∏ b. zitten, kruipen, lopen
∏∏ c. zitten, kruipen, staan, lopen
∏∏ d. zitten, staan, lopen
∏∏ e. kruipen, zitten, staan, lopen
11. Op welke leeftijd, denkt u, kunnen
de meeste kinderen net-alsof doen
en een fantasie spel spelen?
(Antwoord niet hardop voorlezen)
∏∏ 6 maanden of jonger
∏∏ 7 maanden
∏∏ 8 maanden
∏∏ 9 maanden
∏∏ 10 maanden
∏∏ 11 maanden
∏∏ 12 tot 17 maanden
∏∏ 18 tot 24 maanden
∏∏ Ouder dan 2 jaar

12. Is de volgende stelling volgens
u juist of onjuist? Als ouders
meedoen met fantasiespelletjes,
dan zijn deze doorgaans meer
gedetailleerd en rijker van inhoud
dan wanneer peuters alleen
fantasiespelletjes spelen.
∏∏ Juist
∏∏ Onjuist
∏∏ Weet ik niet
13. Vanaf welke leeftijd kunnen
de meeste kinderen voor het eerst
lachen in reactie op anderen?
∏∏ a. Tussen 6 en 10 weken
∏∏ b. tussen 3 en 4 maanden
∏∏ c. tussen 10 en 12 maanden
∏∏ d. vanaf 18 maanden
∏∏ e. weet ik niet
14. Op welke leeftijd denkt u, begint
een kind de wereld om zich heen
in zich op te nemen en er op te
reageren? (Antwoorden niet
hardop voorlezen)
∏∏ Vanaf de geboorte
∏∏ Ongeveer de eerste week
∏∏ 2 tot 3 weken
∏∏ 1 maand
∏∏ 2 maanden
∏∏ 3 maanden
∏∏ 4 maanden
∏∏ 5 maanden
∏∏ 6 maanden
∏∏ 7 tot 11 maanden
∏∏ Ongeveer een jaar of ouder
∏∏ Weet ik niet

		

15. Vanaf welke leeftijd denkt u
dat een kind de stemming van
de ouder, bijvoorbeeld boos of
depressief, kan aanvoelen en
erdoor beïnvloed kan worden?
(Antwoorden niet hardop
voorlezen)
∏∏ Vanaf de geboorte
∏∏ Ongeveer de eerste week
∏∏ 2 tot 3 weken
∏∏ 1 maand
∏∏ 2 maanden
∏∏ 3 maanden
∏∏ 4 maanden
∏∏ 5 maanden
∏∏ 6 maanden
∏∏ 7 tot 11 maanden
∏∏ Ongeveer een jaar of ouder
∏∏ Weet ik niet
16. Vanaf welke leeftijd denkt u, dat
de meeste kinderen iets duidelijk
kunnen maken door te wijzen naar
dingen? (Antwoorden niet hardop
voorlezen)
∏∏ Jonger dan 1 maand
∏∏ 1 maand
∏∏ 2 maanden
∏∏ 3 maanden
∏∏ 4 maanden
∏∏ 5 maanden
∏∏ 6 maanden
∏∏ 7 tot 10 maanden
∏∏ 11 tot 12 maanden
∏∏ Een jaar
∏∏ Twee jaar
∏∏ Drie jaar en ouder
∏∏ Weet ik niet
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17. Juist of onjuist? Depressie
bij vaders leidt doorgaans tot
de ontwikkeling van een negatief
wereldbeeld en weinig
zelfvertrouwen bij hun kinderen
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
18. Juist of onjuist? Kinderen met
depressieve ouders hebben
de neiging om hun ouders
en anderen als beangstigend
te ervaren.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
19. Is de volgende stelling volgen
u juist of onjuist? Mannen en
vrouwen die een goede band met
hun eigen ouders hebben of
hebben gehad, zijn vaak betere
ouders vlak na de geboorte en
tijdens de eerste levensjaren dan
ouders die geen goede bande met
hun eigen ouders hebben gehad.
∏∏ Juist
∏∏ Onjuist
∏∏ Weet ik niet

20. Is de volgende stelling volgen
u juist of onjuist? Vaders en
moeders die een negatieve relatie
met hun eigen ouders hebben
gehad zijn over het algemeen
minder succesvol in het opbouwen
van een gezonde relatie met hun
eigen kinderen.
∏∏ Juist
∏∏ Onjuist
∏∏ Weet ik niet
21. Stel dat ouders van een baby van
2 à 3 maanden oud, meestal niet
reageren op gehuild van het kind.
Hoe waarschijnlijk is het volgens
u dat daardoor de volgende dingen
gebeuren?
A. De hersenontwikkeling van
de baby zal hierdoor minder
voorspoedig verlopen.
∏∏ Waarschijnlijk
∏∏ Onwaarschijnlijk
∏∏ Weet ik niet
B. De baby zal hierdoor later minder
last van stress hebben.
∏∏ Waarschijnlijk
∏∏ Onwaarschijnlijk
∏∏ Weet ik niet
Nu volgen er een aantal vragen waarop ik
u zal vragen te kiezen uit een van de
volgende antwoordcategorieën: 0-1 maand,
1-4 maanden, 4-8 maanden, 8-12
maanden, 12-18 maanden en 18-24
maanden en ouder.
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22. Vanaf welke leeftijd kunnen
de meeste baby’s hun eerste echte
woord zeggen, hiermee wordt
bedoeld wanneer zij voor het eerst
een persoon of voorwerp juist
kunnen benoemen?
∏∏ 0 –1 maanden
∏∏ 1 – 4 maanden
∏∏ 4 – 8 maanden
∏∏ 8 – 12 maanden
∏∏ 12 – 18 maanden
∏∏ 18 – 24 maanden en ouder
∏∏ Weet ik niet
23. Vanaf welke leeftijd kunnen
de meeste baby’s een bekende
stem, zoals die van de ouder
herkennen?
∏∏ 0 –1 maanden
∏∏ 1 – 4 maanden
∏∏ 4 – 8 maanden
∏∏ 8 – 12 maanden
∏∏ 12 – 18 maanden
∏∏ 18 – 24 maanden en ouder
∏∏ Weet ik niet
24. Vanaf welke leeftijd kunnen
de meeste baby’s rechtop zitten
zonder ondersteuning?
∏∏ 0 –1 maanden
∏∏ 1 – 4 maanden
∏∏ 4 – 8 maanden
∏∏ 8 – 12 maanden
∏∏ 12 – 18 maanden
∏∏ 18 – 24 maanden en ouder
∏∏ Weet ik niet

		

25. Vanaf welke leeftijd kunnen
de meeste baby’s een bal volgen
terwijl deze achter een doos
verdwijnt en vervolgens de doos
opzij schuiven om de bal te pakken?
∏∏ 0 –1 maanden
∏∏ 1 – 4 maanden
∏∏ 4 – 8 maanden
∏∏ 8 – 12 maanden
∏∏ 12 – 18 maanden
∏∏ 18 – 24 maanden en ouder
∏∏ Weet ik niet
26. Vanaf welke leeftijd kunnen
de meeste baby’s hun eigen naam
herkennen?
∏∏ 0 –1 maanden
∏∏ 1 – 4 maanden
∏∏ 4 – 8 maanden
∏∏ 8 – 12 maanden
∏∏ 12 – 18 maanden
∏∏ 18 – 24 maanden en ouder
∏∏ Weet ik niet
27. Vanaf welke leeftijd kunnen
de meeste baby’s speelgoed of eten
op de grond gooien om op die
manier hun onafhankelijkheid
te tonen?
∏∏ 0 –1 maanden
∏∏ 1 – 4 maanden
∏∏ 4 – 8 maanden
∏∏ 8 – 12 maanden
∏∏ 12 – 18 maanden
∏∏ 18 – 24 maanden en ouder
∏∏ Weet ik niet
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28. Vanaf welke leeftijd kunnen
de meeste baby’s huilen omdat zij
zich vervelen en niet alleen omdat
zij honger hebben, moe zijn of een
vieze luier hebben?
∏∏ 0 –1 maanden
∏∏ 1 – 4 maanden
∏∏ 4 – 8 maanden
∏∏ 8 – 12 maanden
∏∏ 12 – 18 maanden
∏∏ 18 – 24 maanden en ouder
∏∏ Weet ik niet
29. Vanaf welke leeftijd kunnen
de meeste baby’s het gedrag van
een volwassene nadoen, zoals
nadoen hoe een ouder de tafel met
een doek afneemt?
∏∏ 0 –1 maanden
∏∏ 1 – 4 maanden
∏∏ 4 – 8 maanden
∏∏ 8 – 12 maanden
∏∏ 12 – 18 maanden
∏∏ 18 – 24 maanden en ouder
∏∏ Weet ik niet
30. Vanaf welke leeftijd kunnen
de meeste baby’s begrijpen wat
het betekent als een ouder nee
(dat de ouder een grens trekt) zegt?
∏∏ 0 –1 maanden
∏∏ 1 – 4 maanden
∏∏ 4 – 8 maanden
∏∏ 8 – 12 maanden
∏∏ 12 – 18 maanden
∏∏ 18 – 24 maanden en ouder
∏∏ Weet ik niet
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31. Vanaf welke leeftijd kunnen
de meeste baby’s met hun ouders
om de beurt elkaars gezichtsuitdrukkingen nadoen?
∏∏ 0 –1 maanden
∏∏ 1 – 4 maanden
∏∏ 4 – 8 maanden
∏∏ 8 – 12 maanden
∏∏ 12 – 18 maanden
∏∏ 18 – 24 maanden en ouder
∏∏ Weet ik niet
32. Vanaf welke leeftijd kunnen
de meeste baby’s wijzen naar
plaatjes van voorwerpen in
een boek als een volwassene
de namen van deze voorwerpen
opnoemt?
∏∏ 0 –1 maanden
∏∏ 1 – 4 maanden
∏∏ 4 – 8 maanden
∏∏ 8 – 12 maanden
∏∏ 12 – 18 maanden
∏∏ 18 – 24 maanden en ouder
∏∏ Weet ik niet
33. Juist of onjuist? In de eerste
maanden na de geboorte, huilt zo’n
kwart van de baby’s 3,5 uur per dag
of langer.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet

34. Juist of onjuist? Omstreeks
5 maanden beginnen de meeste
baby’s minder te huilen. Ze
beginnen dan te brabbelen, zich
makkelijker te bewegen en kunnen
zich op andere manieren uiten dan
voornamelijk door te huilen.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
35. Juist of onjuist? Veel jonge
kinderen (van 0 tot 5 jaar) hebben
problemen met eten, zoals niet
willen eten tijdens de maaltijd,
regelmatig heel weinig eten,
bepaalde soorten voeding steevast
afwijzen of alleen maar willen
gebruiken als gecombineerd met
andere stoffen (zoals zoet).
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
36. Juist of onjuist? Sommige ouders
krijgen pas een band met hun baby
als de baby naar hen begint te
kijken en lachen.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet

37. Juist of onjuist? Hoe vaker je
een huilende baby (tussen 3 en 6
maanden) troost door hem of haar
vast te houden of tegen hem of
haar te praten, hoe meer je
het kind verwent.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
38. Juist of onjuist? De meeste
kinderen van circa 18 maanden
(anderhalf jaar) werken geregeld
samen en delen hun speelgoed
met leeftijdsgenootjes.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
39. Stel dat een kind van 12 maanden
de TV steeds aan en uit doet,
terwijl de ouders aan het kijken
zijn. Je kunt nooit precies weten
waarom het kind dit doet. Kunt u
voor de volgende redenen die ik ga
noemen aangeven of u denkt dat
het waarschijnlijk of onwaarschijnlijk is dat dit de reden is
waarom het kind de TV steeds aan
en uit doet?
A. Het kind doet dit om aandacht
te krijgen van zijn/haar ouders.
∏∏ Waarschijnlijk
∏∏ onwaarschijnlijk
∏∏ Weet ik niet
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B. Het kind vindt het leuk om te leren
wat er gebeurt wanneer het
de knopjes indrukt.
∏∏ Waarschijnlijk
∏∏ Onwaarschijnlijk
∏∏ Weet ik niet
C. Het kind doet dit omdat het ergens
boos om is en probeert de ouders
terug te pakken.
∏∏ Waarschijnlijk
∏∏ Onwaarschijnlijk
∏∏ Weet ik niet
40. Is de volgende stelling volgens u
juist of onjuist? Kinderen praten in
zich zelf als opdrachten moeilijk
zijn en zij onzeker zijn over hoe zij
verder moeten gaan.
∏∏ Juist
∏∏ Onjuist
∏∏ Weet ik niet
41. Juist of onjuist? De meeste
kinderen tussen 2 en 3 jaar hebben
driftbuien zonder duidelijke
aanleiding.
∏∏ Juist
∏∏ Onjuist
∏∏ Weet ik niet
42. Welk van de volgende stellingen
over twee zusjes, een 3jarige en
een 6-jarige, die ruzie hebben is
volgens u juist?
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Stelling 1: De 3jarige zal waarschijnlijk
proberen de ruzie op te lossen door te
slaan of grijpen, terwijl de 6jarige het
probleem zal proberen op te lossen
door een compromis te sluiten en het
probleem proberen op te lossen zonder
volwassenen erbij te betrekken.
Stelling 2: De 3jarige zal waarschijnlijk
proberen de ruzie op te lossen door te
smeken om zijn of haar zin door te
drammen, terwijl de 6jarige vol zal
houden dat het jongere zusje moet
gehoorzamen.
∏∏ Stelling 1 is juist, Stelling 2 is
onjuist
∏∏ Stelling 2 is juist, Stelling 1 is
onjuist
∏∏ Weet ik niet
43. Als een kind van twee of drie jaar
een driftbui krijgt, is er een aantal
dingen dat je kunt doen. Welke
reactie van de volgende 4 is
volgens u de beste om de driftbui
te laten stoppen?
∏∏ a. het kind afleiden met iets dat
het leuk vindt
∏∏ b. het driftige gedrag negeren
∏∏ c. het kind duidelijk vertellen dat
het dit gedrag moet stoppen
∏∏ d. het kind vastpakken en zo 		
kalmeren
∏∏ e. weet ik niet

44. Juist of onjuist? Ouders die hun
kinderen te streng opvoeden
hebben kinderen die later moeite
hebben met het nemen van
beslissingen en het uiten van
behoeften.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
45. Vindt u het gepast een 2jarig kind
eerder van tafel te laten gaan om
te spelen terwijl de rest van de
familie nog met de maaltijd bezig
is of vindt u dat het kind hierdoor
te weinig leert met regels en
grenzen om te gaan?
∏∏ a. gepast
∏∏ b. het kind leert te weinig met
regels en grenzen om te gaan
∏∏ c. weet ik niet
46. Ouders kunnen de mate waarin
een kind zich agressief gaat
gedragen sterk beïnvloeden.
Is de volgende stelling hierover
volgens u juist of onjuist? Deze
invloed van ouders op later
agressief gedrag van hun kind
kan al plaatsvinden tijdens
de zwangerschap.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet

		

47. Juist of onjuist? Een kind dat wordt
opgevoed door twee ouders van
hetzelfde geslacht zal daardoor
de eigen seksuele identiteit anders
ontwikkelen dan wanneer het door
twee ouders van verschillend
geslacht zou worden opgevoed.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
48. Welk van de volgende stellingen
over het geven van straf is juist?
Kinderen die met een zekere
regelmaat gestraft worden …
∏∏ a. vermijden vaak de straffende
ouder
∏∏ b. zijn voornamelijk 		
teruggetrokken en passief 		
buitenshuis
∏∏ c. kunnen hierdoor permanente
veranderingen in hun gedrag
vertonen (positief of negatief)
∏∏ d. weet ik niet
49. Is de volgende stelling volgens u
juist of onjuist? Het kijken naar
geweld op TV heeft dezelfde
invloed op agressieve als op
niet-agressieve kinderen.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
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50. Is de volgende stelling volgens u
juist of onjuist? Het kijken van
geweld op TV verhoogt de kans op
agressief gedrag niet?
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
51. Vanaf welke leeftijd kunnen
de meeste kinderen het verschil
tussen fantasie en realiteit
onderscheiden?
∏∏ a. 3 jaar
∏∏ b. 5 jaar
∏∏ c. 7 jaar
∏∏ d. 9 jaar
∏∏ e. weet ik niet
52. De meeste kinderen zetten
hun eerste stappen tussen.
∏∏ a. 8 en 9 maanden
∏∏ b. 10 en 12 maanden
∏∏ c. 11 en 15 maanden
∏∏ d. 15 en 21 maanden
∏∏ e. 18 en 24 maanden
∏∏ f. weet ik niet
53. Als een baby rechtop kan zitten
zonder ondersteuning en
omrollen, lachen en naar dingen
reiken, maar zichzelf nog niet
omhoog hijsen, hoe oud is
die dan?
∏∏ a. 3 maanden
∏∏ b. 4 maanden
∏∏ c. 6 maanden
∏∏ d. 8 maanden
∏∏ e. 9 maanden
∏∏ f. weet ik niet
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54. Lisa kan liedjes zingen, naar
verhaaltjes luisteren, zomaar
spontaan iets delen, letters
herkennen en schrijven en ze heeft
zojuist haar telefoonnummer en
adres geleerd. Hoe oud is Lisa naar
alle waarschijnlijkheid?
∏∏ a. 4 jaar
∏∏ b. 5 jaar
∏∏ c. 6 jaar
∏∏ d. 7 jaar
∏∏ e. 8 jaar
∏∏ f. weet ik niet
55. Hoeveel nieuwe woordjes leren
de meeste kinderen tussen 6 en 8
jaar gemiddeld genomen per dag?
∏∏ a. 5
∏∏ b. 10
∏∏ c. 15
∏∏ d. 20
∏∏ e. weet ik niet
56. Juist of onjuist? De meeste
kinderen tussen de 6 en 8 jaar
kunnen nauwelijks langer dan 15
tot 20 minuten stilzitten en zich
concentreren op een activiteit.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet

57. Juist of onjuist? De meeste
kinderen tussen de 9 en 11 jaar
hebben gemiddeld 5 beste vrienden
en op zijn minst 1 vijand (die
overigens vaak wisselt).
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
58. Vanaf welke leeftijd begrijpen
de meeste kinderen dat verhalen
een inleiding, een midden en een
slot hebben?
∏∏ a. 2 – 3 jaar
∏∏ b. 4 – 5 jaar
∏∏ c. 6 – 7 jaar
∏∏ d. 8 – 9 jaar
∏∏ e. weet ik niet
59. Vanaf welke leeftijd begrijpen
de meeste kinderen het verschil
tussen meer, hetzelfde en minder?
∏∏ a. 4 – 5 jaar
∏∏ b. 6 – 7 jaar
∏∏ c. 8 – 9 jaar
∏∏ d. 10 – 11 jaar
∏∏ e. weet ik niet
60. Vanaf welke leeftijd ontwikkelen
de meeste kinderen begrip van
goed en slecht?
∏∏ a. 4 – 5 jaar
∏∏ b. 6 – 7 jaar
∏∏ c. 8 – 9 jaar
∏∏ d. 10 – 11 jaar
∏∏ e. weet ik niet

		

61. Vanaf welke leeftijd neemt bij
de meeste kinderen de gevoeligheid voor de gevoelens van
anderen sterk toe en weten zij
bijvoorbeeld heel goed wanneer
een ander kind boos is?
∏∏ a. 4 – 5 jaar
∏∏ b. 6 – 7 jaar
∏∏ c. 8 – 9 jaar
∏∏ d. 10 – 11 jaar
∏∏ e. weet ik niet
62. Vanaf welke leeftijd beginnen
de meeste kinderen met
dagdromen over de toekomst?
∏∏ a. 3 tot 5
∏∏ b. 6 tot 8
∏∏ c. 9 tot 11
∏∏ d. 12 tot 14
∏∏ e. weet ik niet
63. Vanaf welke leeftijd kennen
de meeste kinderen het begrip
tijd en kennen zij de dagen van
de week?
∏∏ a. 3 tot 5
∏∏ b. 6 tot 8
∏∏ c. 9 tot 11
∏∏ d. 12 tot 14
∏∏ e. weet ik niet
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64. Hoeveel minuten moet een kind
of jongere per dag lichamelijk
actief bewegen volgens
deskundigen? (het mag ook in
meerdere blokken).
∏∏ a. 30 minuten
∏∏ b. 60 minuten
∏∏ c. 90 minuten
∏∏ d. 120 minuten
∏∏ e. weet ik niet

67. Vanaf welke leeftijd beginnen
de meeste kinderen hun houding
ten opzichte van goed en kwaad
te veranderen van absoluut zwart/
wit naar het meewegen van
omstandigheden?
∏∏ a. 3 tot 5 jaar
∏∏ b. 5 tot 7 jaar
∏∏ c. 7 tot 11 jaar
∏∏ d. weet ik niet

65. Vanaf welke leeftijd willen
de meeste kinderen weten hoe
alles in elkaar steekt, inclusief hun
eigen lichaam en leven en dood?
∏∏ a. 3 tot 5 jaar
∏∏ b. 5 tot 7 jaar
∏∏ c. 7 tot 9 jaar
∏∏ d. 9 jaar en ouder
∏∏ e. weet ik niet

68. Geaccepteerd worden of niet door
leeftijdsgenoten:
∏∏ a. heeft bij kinderen geen
gevolgen voor de latere
psychische aanpassing
∏∏ b. is een zwakke voorspeller
van hoe goed het kind zich later
zal aanpassen
∏∏ c. is een sterke voorspeller
van hoe goed het kind zich nu
en later zal aanpassen
∏∏ d. duidt aan hoe goed het kind
zich nu aanpast, maar niet hoe
het zich later zal aanpassen
∏∏ e. weet ik niet

66. In welke leeftijdfase beginnen
de meeste kinderen logisch te
denken? Kinderen ontwikkelen in
deze periode het vermogen om
verbanden te leggen. Ze kunnen
in deze periode zich de dingen
voorstellen zonder het concreet
te hoeven zien.
∏∏ a. 3 tot 5 jaar
∏∏ b. 5 tot 7 jaar
∏∏ c. 7 tot 11 jaar
∏∏ d. weet ik niet
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69. Vanaf welke leeftijd zijn
de hersenen van een mens
volgroeid en veranderen ze dus
niet meer door verdere groei, maar
alleen nog door de manier waarop
ze gebruikt worden? Kunt u
antwoord geven in jaren?
Nu volgen er een aantal vragen over
de lichamelijke, cognitieve, sociale en
emotionele ontwikkeling van jongeren na
de puberteit vanaf 12-13 jaar tot 16-17
jaar.
70. Wat is het meest voorkomende
psychische of gedragsprobleem in
de puberteit?
∏∏ a. anorexia
∏∏ b. depressie
∏∏ c. crimineel gedrag
∏∏ d. schizofrenie
∏∏ e. weet ik niet
71. Hoeveel uur moet een tiener
gemiddeld slapen?
∏∏ a. 7/7.5 uur
∏∏ b. 8/8.5 uur
∏∏ c. 9/9.5 uur
∏∏ d. 10/10.5 uur
∏∏ e. weet ik niet

		

72. Tijdens welke periode vindt
een cruciale ontwikkeling plaats
van het vermogen om te kunnen
denken over het eigen denken, om
te kunnen reflecteren over het
eigen denken?
∏∏ a. tussen de 10 en 12 jaar
∏∏ b. tussen de 12 en 14 jaar
∏∏ c. tussen de 14 en 16 jaar
∏∏ d. vanaf 16 jaar en ouder
∏∏ e. weet ik niet
73. Vanaf welke leeftijd beginnen
de meeste jongeren te filosoferen
over de zin van het leven en de
betekenis van hun eigen bestaan?
∏∏ a. tussen 11 – 13 jaar
∏∏ b. tussen 14 – 16 jaar
∏∏ c. tussen 17 – 19 jaar
∏∏ d. weet ik niet
74. Zijn de effecten van alcohol even
schadelijk, minder schadelijk of
schadelijker voor de hersenen
van een 16jarige, dan voor een
volwassene?
∏∏ a. even schadelijk
∏∏ b. minder schadelijk
∏∏ c. schadelijker
∏∏ d. weet ik niet
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75. Juist of onjuist? Vroegrijpe tieners
(lichamelijke ontwikkeling) zijn
ook cognitief (in termen van
denken en redeneren) vroeger
ontwikkeld dan hun leeftijdsgenoten.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
76. Juist of onjuist? Jongeren die zich
vroeg ontwikkelen hebben een
kleinere kans om het criminele
pad op te gaan dan jongeren
die zich laat ontwikkelen.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
77. Juist of onjuist? De steun die
een ouder aan een jongere biedt
beïnvloedt de kwaliteit van de
relaties die de jongere heeft met
leeftijdsgenoten zowel in
de puberteit als later.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
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78. Juist of onjuist? Jongeren met
een negatief zelfbeeld tijdens
de puberteit hebben meer kans om
depressief en angstig te worden
maar hebben geen grotere kans
om crimineel gedrag en
agressiviteit te vertonen.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
79. Juist of onjuist? Tijdens de
puberteit streven jongeren naar
onafhankelijkheid. Zo is het feit
dat zij later willen gaan slapen een
teken dat zij meer vrijheid en
losgelaten willen worden.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
80. Juist of onjuist? Tijdens de
puberteit richten pubers zich
vooral op leeftijdsgenoten.
Als gevolg hebben ouders veel
minder invloed op de school en
beroepskeuzes van hun pubers.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet

81. Juist of onjuist? Jongeren met
een positief zelfbeeld lopen net zo
veel risico om te worden beïnvloed
door leeftijdsgenoten dan jongeren
met een negatief zelfbeeld.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
82. Juist of onjuist? Reden dat
een puber zich aansluit bij een
groep ‘slechte’ jongeren is vaak
dat ouders niet betrokken zijn en
niet zozeer doordat die groep
de jongere aanspoort mee te doen.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
83. Juist of onjuist? Omdat jongeren
in de puberteit veel willen
ontdekken zoeken zij vrienden
die aan andere activiteiten waarden
hechten dan zijzelf, zoals bijvoorbeeld sporten of muziek
maken.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet

		

84. Juist of onjuist? Jongeren
verschillen aanzienlijk in de mate
waarin ze gevoelig zijn voor
de invloed van leeftijdsgenoten.
Dat verschil heeft vooral te maken
met hun karakter en heel weinig
met hun relatie met hun ouders.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
85. Juist of onjuist? Op het soort
vrienden dat jongeren kiezen
hebben ouders weinig of geen
invloed.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
86. Juist of onjuist? Hoe groter
het zelfvertrouwen en hoe
positiever het zelfbeeld van
jongeren, hoe geringer de kans
op crimineel gedrag.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
87. Juist of onjuist? Pubers denken
alleen aan de korte termijn
gevolgen van hun gedrag.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
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88. Juist of onjuist? Pubers zijn tijdens
risicovolle keuzes ongevoelig
voor straf.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
89. Juist of onjuist? Pubers zijn tijdens
risicovolle keuzes ongevoelig
voor beloningen.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
90. Juist of onjuist? Vergeleken met
voorafgaande en volgende periodes
nemen jongeren tussen de 10
en 14 jaar de meeste risico’s.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
91. Juist of onjuist? Tussen de 14 en 16
jaar hebben de meeste
adolescenten veel
stemmingswisselingen.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
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92. Juist of onjuist? Adolescenten
hebben moeite met het correct
‘lezen’ van gezichtsuitdrukkingen
en hebben hierdoor minder
inlevingsvermogen.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
93. Juist of onjuist? Tussen het 12de
en 14de levensjaar neemt het
vermogen om emoties als woede
en verdriet correct te herkennen
tijdelijk af. (optioneel)
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
94. Juist of onjuist? Begeleid alcohol
drinken, onder het toezicht van
ouders, leert jongeren doorgaans
verantwoord met drank om
te gaan.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
95. Juist of onjuist? Jongeren zijn
vatbaarder voor verslaving aan
alcohol en drugs dan volwassenen.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet

96. Juist of onjuist? De puberteit is
de ideale periode om met kinderen
over ethische dilemma’s te praten.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
97. Juist of onjuist? De meeste
adolescenten hebben last van een
verschuivend bioritme; rond het
15de levensjaar wordt de interne
klok ongeveer 1,5 uur achteruit
gezet.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
98. Juist of onjuist? Jongeren
ontplooien zich op school beter
als leraren een achtergrondrol
aannemen en leerlingen zich
vooral zelfstandig, op eigen kracht
moeten ontwikkelen dan wanneer
leraren centraal staan.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
99. Juist of onjuist? Het gebruik van
cannabis in de puberleeftijd geeft
op latere leeftijd een hoger risico
op harddruggebruik.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet

		

100. Juist of onjuist? Als een kind
		 of tiener vaak kijkt naar seks op
		 TV, vergroot dit de kans dat hij
		 of zij zelf op jongere leeftijd aan
		 een seksuele relatie begint dan
		 een kind dat niet vaak naar seks
		 op TV kijkt.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
101. Kinderen gaan in de puberteit
		 nogal eens samen met vrienden
		 gedrag vertonen dat opvoeders
		 ongewenst vinden, zoals teveel
		 drinken, blowen of crimineel
		 gedrag. Is de volgende stelling
		 hierover juist of onjuist?
		 Meestal is het zo dat een puber
		 al neiging tot het ongewenste
		 gedrag vertoont en zelf
		 de vrienden erbij zoekt die
		 dit gedrag ook vertonen.
∏∏ a. juist
∏∏ b. onjuist
∏∏ c. weet ik niet
Nu volgen er een aantal opvattingen over
opvoeding, kunt u telkens aangeven of u
het eens of oneens bent.
1. Opvoeden hoef je niet te leren
∏∏ Eens
∏∏ Oneens
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2. Vindt u het merkwaardig
dat aanstaande ouders wel
zwangerschapsgymnastiek maar
geen ‘opvoedingsgymnastiek’
krijgen aangeboden?
∏∏ Eens
∏∏ Oneens
3. Is het een goede zaak als ouders
zich af en toe laten testen op hun
kennis over opvoeding en
ontwikkeling?
∏∏ Eens
∏∏ Oneens
4. Voor opvoeden zijn geen algemene
regels te geven, want ieder kind is
anders. Bent u het hiermee eens?
∏∏ Eens
∏∏ Oneens
5. Vindt u het een goede zaak dat als
pubers een misdrijf begaan, zowel
zij als hun ouders bestraft worden?
∏∏ Eens
∏∏ Oneens
6. Hoe strenger ouders hun kinderen
opvoeden, hoe kleiner de kans dat
die later het criminele pad opgaan.
Bent u het hiermee eens?
∏∏ Eens
∏∏ Oneens

236

Bijlage 6

7. Denkt u dat pubers die les krijgen
in sociale en emotionele
vaardigheden minder spijbelen
en hogere cijfers krijgen?
∏∏ Eens
∏∏ Oneens
8. Denkt u dat kinderen die aan
teamsport doen zich ook buiten
het sportveld socialer gedragen
dan andere kinderen?
∏∏ Eens
∏∏ Oneens
9. Scholen moeten zich niet met
opvoeden bezighouden maar met
gewoon goed lesgeven. Bent u
het hiermee eens?
∏∏ Eens
∏∏ Oneens
10. Een echtscheiding is meestal niet
in het belang van de kinderen
die erbij betrokken zijn. Bent u
het hiermee eens?
∏∏ Eens
∏∏ Oneens
11. Veel televisie kijken is goed voor
de ontwikkeling van kinderen.
Daar kunnen ze alleen maar van
leren. Bent u het hiermee eens?
∏∏ Eens
∏∏ Oneens

