Programma’s voor
Levensvaardigheden
op school
achtergronden, ontwikkeling en
evaluatie van onderwijs in sociale
en emotionele vaardigheden

Carolien Gravesteijn

Programma’s voor
Levensvaardigheden op school
Achtergronden, ontwikkeling en
evaluatie van onderwijs in sociale en
emotionele vaardigheden

Skills for Life programs in school
Foundation, development and evaluation of social
and emotional skills education programs
(With a summary in English)

Proefschrift
ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht
op gezag van de rector magnificus, prof.dr. J.C. Stoof, ingevolge het
besluit van het college voor promoties in het openbaar te verdedigen
op vrijdag 17 december 2010 des middags te 2.30 uur
door
Johanna Caroline Gravesteijn
geboren op 6 september 1965 te Amsterdam

Promotor: Prof.dr. M. de Winter

Dit proefschrift werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het
Centrum voor Lectoraten en Onderzoek en het Lectoraat Jeugd en Opvoeding van
De Haagse Hogeschool en het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en
Ziektepreventie (nigz).

Leden beoordelingscommissie:
Prof.dr. T. Wubbels
Prof.dr. M.C.H. Donker
Prof.dr. C.M.H. Hosman
Prof.dr. W. Slot
Prof.dr. T. van Yperen

Inhoud

Ten geleide

8

Inleiding		

9

DEEL 1 PROGRAMMATHEORIE

15

1 Ontstaansgeschiedenis van Levensvaardigheden
1.1 Inleiding
1.2 Geschiedenis van Levensvaardigheden
1.3 Rotterdams Preventief Jeugd Beleid
2 Literatuuronderzoek

16
16
18
24

2.1 Inleiding
2.2 Methode
2.3 Steekproef, onderzoeksdesign, meetinstrumenten,
kenmerken van programmaontvangers en effecten
2.4 Programmakenmerken en effecten
2.5 Conclusies en discussie
3 Het Rotterdamse Levensvaardigheden-programma
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

16

24
24
34
42
46
50

Inleiding
Individuele vaardigheden
Inter– en intrapersoonlijke vaardigheden
Algemene en probleemspecifieke situaties
Interactieve didactische methoden
Programmamateriaal
Training leerkrachten
Conclusie en discussie

50
51
51
52
54
63
63
64

DEEL 2 EFFECTSTUDIES NAAR LEVENSVAARDIGHEDEN

67

6

4 Studie 1

68

5 Studie 2

76

6 Studie 3

83

7 Studie 4

94

Programma’s voor Levensvaardigheden op school

DEEL 3 SKILLS FOR LIFE PROGRAMMA’S:
DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN
8 Literatuuroverzicht van Nederlandse studies
8.1
8.2
8.3
8.4

Inleiding
Methode
Resultaten
Conclusie en discussie

9 Reviews en meta-analyses van buitenlandse studies
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

Inleiding
Methode
Resultaten
Design-karakteristieken
Algemene uitkomsten
Heterogeniteit en diversiteit
Amerikaanse versus niet-Amerikaanse studies
Kenmerken van Skills for Life programma’s
Conclusie en discussie

10 Een nieuw programma Levensvaardigheden
10.1 Inleiding
10.2 Overeenkomsten tussen eerdere versies en de
vierde versie van Levensvaardigheden
10.3 Verschillen tussen eerdere versies en de
vierde versie van Levensvaardigheden
10.4 De vierde versie van Levensvaardigheden samengevat
10.5 Conclusie
11 Desiderata voor de toekomst

109
110
110
110
112
122
124
124
125
126
127
127
135
140
144
150
154
154
154
156
162
165
166

Bijlage 1 Vaardigheden geïdentificeerd door de
World Health Organization

176

Bijlage 2 Schriftelijke evaluatie derde versie Levensvaardigheden

178

Literatuur

182

Samenvatting

204

Summary		

206

Dankwoord

209

Curriculum Vitae

212

Inhoud

7

Ten geleide

D

it proefschrift beschrijft de geschiedenis, de achtergronden en de opbreng
sten van het programma Levensvaardigheden, een lesprogramma ter bevorde
ring van de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen in het voortgezet
onderwijs. Het programma is gestart in 1997 op verzoek van de gemeente Rotterdam.
Sindsdien heeft het programma op basis van onderzoek en praktijkervaringen een reeks
aanpassingen ondergaan.
In dit proefschrift worden de verschillende fasen van de ontwikkeling van— en het
werk aan het programma vanaf het begin op geleide van de tijd in afzonderlijke hoofd
stukken gerapporteerd. Eerst worden de initiatieven beschreven die indertijd hebben geleid tot het voornemen een Nederlands Skills for Life– of Levensvaardigheden-programma
te ontwikkelen. Vervolgens wordt de literatuurstudie beschreven die mede de grondslag
heeft gevormd voor de eerste versie van het programma in 1997. Aansluitend wordt er
gerapporteerd over de drie verschillende versies die het programma Levensvaardigheden
sindsdien heeft doorlopen, en de empirische onderzoeken die daarvoor de grondslag heb
ben gevormd. Vervolgens geeft dit proefschrift ook de huidige nationale en internationale
stand van kennis aangaande Skills for Life programma’s weer op basis van een tweetal
literatuurreviews. Het sluit af met een beschrijving van de vierde en meest recente versie
van Levensvaardigheden en de wijze waarop voor de samenstelling daarvan gebruik is
gemaakt van de thans beschikbare kennis. Deze versie wordt momenteel onderzocht in
een samenwerkingsverband van Haagse Hogeschool, tno-Leiden Kwaliteit van Leven en
het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (nigz).
Met het in dit proefschrift beschreven onderzoek wordt nagestreefd dat het programma Levensvaardigheden uiteindelijk een zelfstandig onderdeel wordt van het curriculum
in het voortgezet onderwijs. Niet alleen vanwege de sociale en emotionele ontwikkeling
die het programma beoogt te bevorderen, maar ook vanwege de positieve bijdrage die
dergelijke programma’s kunnen hebben op de schoolprestaties en –motivatie, en daarmee
op de maatschappelijke kansen van kinderen en jongeren.
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Inleiding

Dit proefschrift gaat over de achtergrond, inhoud en evaluatie van preventieve programma’s die zich richten op het bevorderen van sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren binnen het onderwijs, ook wel Skills for Life programma’s genoemd
(World Health Organization; who, 1997). Skills for Life programma’s zijn bestemd voor
alle kinderen en jongeren, en maken dus geen onderscheid tussen jeugdigen met en zonder problemen. De programma’s hebben als doel om te voorkomen dat zich bij kinderen
en jongeren situaties en problemen voordoen die een belemmering vormen voor hun
sociale participatie en integratie en zodoende het uitoefenen van zinvolle rollen in de
samenleving ondermijnen (who, 1997; Diekstra, Spierings & Vlaanderen, 1996).
Van correctieve naar preventieve programma’s

Internationaal gezien ontstaat de belangstelling voor en ontwikkeling van Skills for Life
programma’s in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Tot die tijd richtten
deze programma’s zich op kinderen en jongeren met een problematische psychosociale
en emotionele ontwikkeling, de zogenaamde correctieve of therapeutische programma’s.
Deze programma’s, die ontstonden als reactie op bestaande problemen met een maatschappelijke grote zichtbaarheid, waren gericht op het verminderen van probleemgedrag,
zoals crimineel gedrag, antisociaal gedrag, suïcidaliteit en genotmiddelenmisbruik, maar
niet op het voorkomen ervan (Catalano, 1998). Pas met de wetenschappelijke evaluatie
van deze correctieve programma’s, die in maatschappelijk zin teleurstellende langere termijn effecten opleverde, verschoof de aandacht naar preventieve programma’s (zie o.a.
Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak & Hawkins,1998). In deze programma’s worden kin
deren en jongeren weerbaar gemaakt en ondersteund voordat problemen ontstaan door
het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden en het bevorderen van positieve
houdingen en gedragingen. De preventieve programma’s kregen vorm door componenten
op te nemen uit assertiviteitstrainingen en psychotherapieën die gericht waren op individuen met problemen.
Assertiviteitstrainingen, aanvankelijk gebruikt als trainingen van individuele volwassenen in groepsverband (Wolpe & Lazarus, 1966), werden vanaf eind jaren zeventig en
begin jaren tachtig ook in toenemende mate gebruikt voor volwassenen die nog geen
probleemgedrag vertoonden en vervolgens ook voor jong-volwassenen en adolescenten
(Englander-Golden, 1983; Pentz, 1980; Rotheram & Armstrong, 1980). In Nederland werd
deze ontwikkeling onder andere zichtbaar in het competentiemodel of taakvaardigheidsInleiding
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model van Slot (1988). Dit model ontstond toen een groep gedragstherapeuten van het
toenmalige Paedologisch Instituut in Amsterdam een gedragsmatige vaardigheidstraining
voor delinquente adolescenten ontwikkelde, positief evalueerde en vervolgens een bredere
toepassing, dat wil zeggen ook voor jongeren in het algemeen toedichtten (Bartels, Heiner,
de Kruijff & Slot, 1977; Bartels, 1986). Een kenmerk van dit programma is de nadruk op
nieuw aan te leren vaardigheden, onder het motto: niet afleren, maar aanleren. Om nieuwe vaardigheden aan te leren, werd aangesloten bij het concept van ontwikkelingstaken.
De nadruk in het competentiemodel of taakvaardigheidsmodel ligt op het stimuleren van
vaardigheden die nodig zijn voor het vervullen van ontwikkelingstaken waarvoor kinderen en jongeren in het dagelijks leven worden gesteld, zodat probleemgedrag voorkomen
en prosociaal gedrag bevorderd kan worden.
Ook werden pogingen ondernomen om elementen uit het brede scala aan psychotherapieën op te nemen in programma’s voor alle kinderen en jongeren. Bestaande therapeutische of correctieve componenten, die effectief waren gebleken of waarvan verwacht werd
dat ze effectief waren, werden preventief toegepast. Ze werden gebruikt in onderwijsprogramma’s voor kinderen en jongeren die (nog) geen probleemgedrag vertoonden. Een
voorbeeld van een dergelijk programma was het Rationeel Emotieve Educatie Programma
dat zowel in de Verenigde Staten als in Nederland geïmplementeerd werd (ree: Knaus,
1974; zie Diekstra, Knaus & Ruys, 1982). Dit programma kwam tot stand toen een groep
psychologen uit New York besloot om basisprincipes van de cognitieve gedragstherapie
en rationeel-emotieve therapie van Ellis (1962) te gebruiken in een sociaal-emotioneel
curriculum voor basisschoolkinderen. Het ree–programma had als doel kinderen op
cognitief-gedragsmatige wijze zelfredzaamheidsvaardigheden aan te leren.
Preventief Jeugd Beleid

Vanaf de jaren tachtig werd in verschillende landen, waaronder Nederland, steeds meer
prioriteit gegeven aan het vroegtijdig onderkennen van risicofactoren en gedragingen en
het voorkomen van psychosociale problemen. Initiatieven om dit te bevorderen werden
sterk gestimuleerd door de Wereld Gezondheids Organisatie (who). Om dit te bewerkstelligen werd aangedrongen op een Preventief Jeugd Beleid in verschillende landen. In
ons land werd de verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering daarvan grotendeels bij de gemeenten gelegd. Eén van de gemeenten die als eerste daar op grote schaal
werk van maakte, was de gemeente Rotterdam (zie Diekstra, Spierings & Vlaanderen,
1996). De doelstellingen van het Rotterdams Preventief Jeugd Beleid werden als volgt
geformuleerd: voorkomen dat er situaties ontstaan of blijven bestaan, die (1) bij daarvoor kwetsbare kinderen en jongeren kunnen leiden tot sociaal-emotionele en gedrags
problemen en die (2) ernstige schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen, de directe
omgeving en/of de samenleving.
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Bij de concrete invulling van het Rotterdams Preventieve Jeugdbeleid werd onder andere
voorgesteld een Skills for Life programma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs
te ontwikkelen, implementeren en evalueren: het programma Levensvaardigheden. Dit
voorstel kreeg binnen de gemeente brede steun, zowel politiek-bestuurlijk als vanuit het
onderwijs.
Bevorderen van sociale en emotionele vaardigheden binnen school

De ontvankelijkheid voor programma’s zoals Levensvaardigheden in het Rotterdamse beleid en onderwijs werd ook groter omdat er in de jaren negentig binnen het onderwijs een
accentverschuiving optrad. De aandacht was niet langer exclusief gericht op de cognitieve
of academische ontwikkeling van leerlingen, maar er onstond ook meer aandacht voor
hun sociale en emotionele ontwikkeling (zie o.a. Veugelers, 1996). De school zou kinderen en jongeren moeten voorbereiden op latere deelname aan de samenleving, door niet
alleen hun kennis en academische vaardigheden,
��������������������������������������������������
maar ook hun persoonlijkheidsontwikkeling en waardevorming te bevorderen.
De overheid nam in dit verband initiatieven, zoals de instelling van de werkgroep
Platform Pedagogische Opdracht van het Onderwijs door de toenmalige Minister van
Onderwijs Ritzen. Deze werkgroep had als doel, de discussie over de pedagogische taak
van de school te stimuleren. Daarnaast diende het Platform te inventariseren hoe, in welke
mate en op welke manier het onderwerp op dat moment leefde in en rond het onderwijs. Dit mondde uit in het rapport ‘De school van je leven’ (Publicatie van het Platform
Pedagogische Opdracht van het Onderwijs, 1995). Drie aspecten van de pedagogische
opdracht van het onderwijs stonden centraal in het rapport: (1) de voorbereiding van
leerlingen op het leven in een democratische samenleving; (2) de relatie tussen onderwijs
en levensbeschouwing, en (3) de verhoudingen binnen scholen. De nadruk kwam vooral
te liggen op de kwaliteit van de pedagogische relatie tussen leraar en leerling binnen en
buiten de klas. Het rapport was de samenvatting van opvattingen, ervaringen en wensen
die het Platform had gesignaleerd in tien debatten, workshops en een internationaal seminar met wetenschappers, schoolleiders, beleidspersonen, docenten in het basisonderwijs
en voortgezet onderwijs, ouders en leerlingen in de onder- en bovenbouw. Conclusies van
de werkgroep waren onder andere dat het onderwijs een opvoedings-of pedagogische opdracht had, dat scholen zodanig georganiseerd moesten worden dat de randvoorwaarden
voor een goede pedagogische relatie optimaal waren en dat elke school de visie die ten
grondslag lag aan haar pedagogische beleid, expliciet moest maken. Deze conclusies hadden de weg vrij gemaakt voor een brede maatschappelijke discussie over de opvoedende
rol van het onderwijs en een toenemende belangstelling voor de pedagogische opdracht
van de school.
Ook werden door de overheid eind jaren negentig de bestaande kerndoelen voor het
Inleiding
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basisonderwijs aangepast1. Terwijl in de kerndoelen van 1993 de vakgebieden nog centraal
stonden, werden deze eind jaren negentig aangevuld met vakoverstijgende gebieden. Deze
vakoverstijgende gebieden richtten zich op de sociaal-emotionele en maatschappelijke
ontwikkeling van kinderen (zie www.slo.nl; Letschert, 20092). Voorbeelden daarvan zijn:
stimuleren van sociaal gedrag, zelfstandigheidsontwikkeling, verbeteren van werkhouding, ontwikkeling van het zelfbeeld en kunnen beheersen van gedragsimpulsen (zie www.
slo.nl). Voor de uitvoering van de kerndoelen met betrekking tot de vakoverstijgende gebieden werden geen richtlijnen aangeleverd. Onduidelijk bleef daarmee op welke wijze
vorderingen op deze gebieden zouden moeten worden gemeten. Het gevolg hiervan was
dat de implementatie van het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden geheel aan
het onderwijs zelf overgelaten werd. Scholen kregen de mogelijkheid dit op ad-hoc basis
te doen. Ze konden ook het initiatief nemen om dit op systematische wijze in te voeren
bijvoorbeeld in de vorm van lesprogramma’s. Hiermee werd de basis gelegd voor de wenselijkheid om programma’s zoals Levensvaardigheden te ontwikkelen, implementeren en
evalueren.
Inhoud proefschrift

Dit proefschrift gaat enerzijds over de achtergrond, ontwikkeling en evaluatie van het
lesprogramma Levensvaardigheden dat tussen 1997 en 2004 als onderdeel van het Rot
terdams Preventief Jeugd Beleid tot stand kwam. Anderzijds beschrijft het de kennis die er
thans is met betrekking tot kenmerken en effecten van Skills for Life programma’s in het
algemeen in binnen- en buitenland. De kenmerken van recente effectieve Skills for Life
programma’s zijn vervolgens gebruikt om een nieuwe programma Levensvaardigheden
te ontwikkelen.
Het proefschrift bevat drie delen.
Het eerste deel beschrijft de programmatheorie van het Rotterdamse programma
Levensvaardigheden. Het programma heeft als doel sociale en emotionele vaardigheden
van jongeren in de leeftijd van dertien tot en met zeventien jaar te bevorderen. Het eerste
deel bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat over de ontstaansgeschiedenis van het
programma Levensvaardigheden, tegen de achtergrond van het ontstaan en de inhoud van
het Rotterdams Preventief Jeugd Beleid. Hoofdstuk 2 beschrijft het literatuuronderzoek
tot en met 1997 dat de grondslag vormde voor het programma Levensvaardigheden zoals
1 Deze kerndoelen werden in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
ontwikkeld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (slo). Voor het voortgezet onderwijs ontbraken
deze kerndoelen destijds. Deze werden pas in 2006 geformuleerd.
2 Informatie verkregen middels telefonisch contact met prof.dr. J.F.M. Letschert. In 2006 werden deze
kerndoelen nogmaals aangepast en werden de vakoverstijgende doelen er voor een belangrijk deel weer
uitgehaald omdat deze niet meetbaar waren. Zie ook Greven & Letschert (2006).
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het op dat moment werd ingevoerd. Op basis van dit literatuuronderzoek zijn kenmerken van effectieve Skills for Life programma’s voor jongeren in binnen- en buitenland
geïnventariseerd. De manier waarop deze kenmerken zijn uitgewerkt in het programma
Levensvaardigheden wordt besproken in hoofdstuk 3.
Het tweede deel van dit proefschrift beschrijft drie effectstudies van het programma
Levensvaardigheden. In de periode van 1997 tot en met 2004 onderging het programma diverse veranderingen en uitbreidingen op basis van deze effectstudies. In hoofdstuk 4 wordt het onderzoek besproken naar de effectiviteit van de eerste versie van het
programma Levensvaardigheden. Op basis van uitkomsten van dit onderzoek zijn het
lesprogramma, de docententraining en het onderzoeksdesign aangepast. Het aangepaste
programma is vervolgens opnieuw onderzocht op effectiviteit. Deze tweede studie wordt
in hoofdstuk 5 besproken. Op basis van uitkomsten van de tweede studie zijn nogmaals
het lesprogramma, de docententraining en het onderzoeksdesign aangepast. In studie 3 en
studie 4, beschreven in hoofdstuk 6 en 7, is de effectiviteit van de derde programmaversie
onderzocht.
Het derde deel van het proefschrift biedt een overzicht van de huidige stand van zaken
met betrekking tot de effectiviteit en kenmerken van Skills for Life programma’s op basis
van literatuuroverzichten van Nederlandse en buitenlandse programma’s. In hoofdstuk
8 worden effecten en kenmerken van Nederlandse recente Skills for Life programma’s
beschreven. Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van effecten en kenmerken van buitenlandse
Skills for Life programma’s. In hoofdstuk 10 wordt op basis van uitkomsten van hoofdstuk 8 en 9 de inhoud van een nieuw programma Levensvaardigheden gepresenteerd.
Hoofdstuk 11 tenslotte behandelt vragen die in dit proefschrift nog niet of onvoldoende
beantwoord konden worden.

Inleiding
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DEEL 1
PROGRAMMATHEORIE

1

Ontstaansgeschiedenis van
Levensvaardigheden

1.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis van het programma Levensvaardigheden beschreven. Aangezien de ontwikkeling van dit programma plaatsvond onder de paraplu van
het Rotterdams Preventief Jeugd Beleid, wordt ook ook op de inhoud hiervan ingegaan3.

1.2 Geschiedenis van Levensvaardigheden

In de jaren tachtig vond een verschuiving plaats in de manier waarop er omgegaan werd
met problemen van kinderen en jongeren. Er werd vaker gekozen voor preventie in plaats
van te ‘wachten’ tot problemen optreden om ze daarna te behandelen. In 1989 gaf de who
de opdracht een studie te verrichten naar preventieve interventies in de adolescentie
periode. Deze studie mondde uit een speciale editie van het tijdschrift Crisis: ‘Preventive
Interventions in Adolescence’, onder redactie van Diekstra (1989). In deze publicatie
werden vier preventieve programma’s beschreven die ingrepen op risicofactoren of predictoren van probleemgedrag bij jongeren. Hierbij ging het om programma’s voor alcoholgebruik en -misbruik (Perry, 1989), drugsgebruik (Botvin, Schinke & Orlandi, 1989),
onveilig seksueel gedrag (Ennew, 1989) en suïcidaliteit (Mulder, Methorst & Diekstra,
1989). Tevens werd een programma, ‘Skills for Adolescence’ (Sprunger & Pallaux, 1989)
beschreven dat niet direct gericht was op de preventie van specifiek probleemgedrag, maar
op het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden en het stimuleren van een positief
zelfbeeld voor jongeren, mede ter preventie van problemen in het algemeen.
In de betreffende publicatie werd geconcludeerd dat theorieën en interventies zich
vaak concentreerden op één bepaalde opvoedings- of ontwikkelingsfactor, instantie of
probleem, en dat de samenhang met andere factoren, instanties of problemen dikwijls
verwaarloosd werd. Er werd in de publicatie tegen die achtergrond onder andere gepleit
voor het ontwikkelen van programma’s, zoals Skills for Life programma’s die zich richten
op clusters van (samenhangende) problemen in plaats van afzonderlijke problemen.

3 De inhoud hiervan werd gepubliceerd onder de titel ‘Keerpunten—naar een geestelijk gezond jeugdbeleid’ (Diekstra, Spierings & Vlaanderen, 1996)
16

Programma’s voor Levensvaardigheden op school

Jeugd in Ontwikkeling

In Nederland nam begin jaren negentig de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid (wrr) het initiatief een project ‘Jeugd’ te beginnen. De raad besloot tot een studie
over de jeugd waarin de volgende vraag centraal stond: ‘Welke zijn, tegen de achtergrond
van de huidige stand van wetenschappelijke kennis van de ontwikkelingsprocessen,
–behoeften en –problemen, de noodzakelijke respectievelijk gewenste condities voor een
zo optimaal mogelijke lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en
jeugdigen?’ Deze studie, Jeugd in Ontwikkeling, bestond uit een beschrijving van de lichamelijke, psychologische en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie nul tot en met achttien jaar (Diekstra, 1992)4.
In verschillende hoofdstukken werd beschreven op welke wijze ontwikkelingsproblemen verminderd, respectievelijk voorkómen konden worden. Hiertoe werd onder andere
een overzicht gegeven van de principes van preventieve en correctieve interventies bij
kinderen en jeugdigen met een (verhoogd) risico op ontwikkelingsproblemen en van de
toenmalige kennis over de effectiviteit van dergelijke interventies. Eén van de conclusies
was dat de mate waarin een kind zich succesvol ontwikkelt, afhangt van de wisselwerking
tussen individuele kenmerken en beschikbare sociale ondersteuning uit de omgeving
waarin het kind opgroeit. Tevens werd geconcludeerd dat probleemgedrag bij jongeren
voornamelijk behandeld werd met behulp van specifieke correctieve interventies met een
ad-hockarakter. De Nederlandse auteurs concludeerden dat het effect van dit soort interventies gering was. Evenals in de eerder genoemde editie van het tijdschrift Crisis werd
ook hier geconcludeerd dat de versnippering op dit gebied groot was: probleemgroepen of
problemen werden meestal niet in samenhang met andere problemen of groepen onderzocht. Bovendien, zo luidde een andere conclusie, richtten wetenschappelijke studies zich
vaak op een enkel verontrustend fenomeen of gedragspatroon dat op dat moment in de
publieke belangstelling stond. De Stuurgroep Toekomstscenario’s Gezondheidszorg had
twee jaar eerder (1990) daarvoor de kwalificatie ‘buitengewoon onoverzichtelijk’ gebruikt.
Jeugd en Samenleving

Een aanvullende visie op een aantal aanbevelingen en conclusies uit de wrr-studie werd
gepubliceerd in een artikel in Jeugd en Samenleving (Diekstra, 1993). In dit artikel werd
gepleit voor een nationaal programma voor het opvoeden van opvoeders en monitoren
van de jeugd. Geconstateerd werd dat ouders niet de enige primaire opvoeders zijn, maar
dat anderen zoals professionals in het onderwijs, de zorg en de media, evenals de overheid
ook rechtstreeks invloed uitoefenen op (de kwaliteit van) de opvoedings- en ontwikke4 Deskundigen die meewerkten aan de studie waren Kohnstamm, Oudenhoven, Simons, Van den
Brande, Diekstra en Heymans (wrr, 1992).
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lingssituaties van kinderen en jeugdigen. In het artikel werd benadrukt dat politici, wetenschappers, onderwijzend personeel en het grote publiek zich met name richtten op een
minderheid van kinderen en jongeren met een verhoogd risico op ontwikkelingsproblemen. Te weinig aandacht werd, volgens de auteur, besteed aan de ‘normale’ meerderheid.
Maar ook ‘normale’ kinderen en jongeren kunnen in gevoelige perioden probleemgedrag
gaan vertonen, zoals alcohol- en drugsmisbruik (Rutter & Smith, 1995). In het artikel werd
gepleit voor een Nationaal Centrum voor Opvoeding en Ontwikkeling dat drie taken zou
moeten vervullen, te weten: (1) monitoring van de (lichamelijke, sociale en psychologische) ontwikkeling en ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongeren en de terugkoppeling hiervan naar opvoeders en relevante instanties; (2) het opvoeden van opvoeders;
oftewel het bewerkstelligen van een houdings- en gedragsverandering bij ouders, andere
direct bij de opvoeding betrokkenen, de overheid en het grote publiek, door voorlichting
en educatie, en (3) het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van zowel preventieve als
correctieve interventieprogramma’s met een evenwichtige nadruk op lichamelijke, psychologische en sociale factoren en problemen.
Bij de ontwikkeling van het Rotterdams Preventief Jeugd Beleid hebben de inhoud
van de studie Jeugd in Ontwikkeling van de WRR en het artikel in Jeugd en Samenleving een
invloedrijke rol gespeeld.

1.3 Rotterdams Preventief Jeugd Beleid
1.3.1 Inhoud Rotterdams Preventief Jeugd Beleid
Uitgangspunt van het Rotterdams Preventief Jeugd Beleid was versterkte aandacht voor
(1) de ontwikkeling van kinderen en jongeren door die ontwikkeling systematisch te volgen en te begeleiden; (2) het belang van opvoeding en ouderschap, en (3) een pedagogisch
klimaat op scholen en in buurten. Dit beleid beoogde te komen tot een effectief, programmatisch geheel van preventieve en correctieve interventies. Deze interventies hadden als
doel het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren, voorkomen
van gedrags- en emotionele problemen, verminderen van het in aanraking komen met
politie en justitie, verlagen van school-uitval en verhogen van sociale participatie.
In Keerpunten werd voor het volgen van kinderen en jongeren in hun ontwikkeling een gegevensbank voorgesteld. Met deze ‘Monitor op de Rotterdamse Jeugd’ werd
systematisch informatie over de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling en ontwikkelingsproblemen van kinderen en jeugdigen verzameld. Dit gebeurde via de scholen en
op verschillende leeftijdsmomenten. De verzamelde informatie werd vervolgens teruggekoppeld naar scholen, maar ook naar relevante gemeentelijke diensten en organisaties.
Naast deze gegevensbank werd in Keerpunten een matrix beschreven voor het beleid
ten aanzien van interventies. In deze matrix werden interventies aan de hand van twee
dimensies gecategoriseerd, namelijk de dimensie preventief versus correctief en de dimen18
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sie individuele versus groeps/sociaal gericht. De matrix was ontleend aan het werk van
de Duitse ontwikkelingspsycholoog Hurrelmann (1990). Hij verstond onder preventieve
interventies: interventies die zich richten op het voorkomen van mogelijke stoornissen in
de (gezonde) ontwikkeling van kinderen en jongeren. Deze interventies worden uitgevoerd nog voordat er van probleemgedrag sprake is, met het doel te voorkomen dat zich
in de volwassenheid of eerder problemen voordoen. Onder correctieve interventies verstond
Hurrelman (1990): interventies die zich richten op het verminderen en waar mogelijk
elimineren van reeds aanwezige stoornissen. Deze interventies worden uitgevoerd nadat
probleemgedragingen zichtbaar geworden zijn.
Een interventie is individueel als de interventieactiviteit gericht is op het individu, en de
bedoeling is individuele houdingen, gedrag, vaardigheden en gewoontes te beïnvloeden
of te veranderen. De interventie is groeps/sociaal gericht als die bedoeld is om het gedrag
van (sociale) groepen zoals gezin en buurt te beïnvloeden of te veranderen zodat sociale
leefsituaties verbeteren.
Uitgangspunt voor het gebruik van de matrix in Keerpunten was het streven naar een
evenwichtige verdeling van voorzieningen en activiteiten over de vier categorieën van
interventies.
Tabel 1 toont de matrix met de vier typen interventiemaatregelen, samen met een
aantal voorbeelden van interventies zoals beschreven in Keerpunten (zie voor een nadere
beschrijving Keerpunten, Diekstra e.a., 1996).
Tabel 1. Matrix met interventiemaatregelen
Individueel gericht
Preventief Trainen van individuele
vaardigheden/competenties
• Levensvaardigheden
• Leerlingbemiddeling
Correctief Gedragsmodificatie
• Gezinsbehandeling
• Pedagogische ondersteuning/
advisering op consultatiebureau’s

Groeps-/sociaal gericht
Verbeteren van sociale leefsituatie
• Creëren van mogelijkheden voor
participatie (jeugdpanels)
(Re)construeren sociale netwerken
• Herstructureren van de buurt

1.3.2 Levensvaardigheden binnen het Rotterdams Preventief Jeugd Beleid
Zoals uit tabel 1 blijkt werd in Keerpunten het programma Levensvaardigheden binnen
de matrix van Hurrelmann (1990) voorgesteld als een preventief en op het individu gericht programma. Het richt zich op het aanleren van individuele sociale en emotionele
vaardigheden, in het vervolg inter– en intrapersoonlijke vaardigheden genoemd (Tobler,
1986)5. In Keerpunten werd gepleit Levensvaardigheden in schoolverband, in de klas, aan
5 Tobler (1986) deelde ‘social and life skills’ op in interpersoonlijk en intrapersoonlijk. Voor deze in
deling is in dit proefschrift gekozen omdat verscheidene onderzoekers hiermee de nodige ervaring
opgedaan hadden bij het inventariseren van de inhoud van verschillende programma’s, ook na 1997 (zie
bijvoorbeeld Tobler (1986); Tobler, Roona, Ochshorn, Marshall, Streke & Stackpole (2000); Faggiano,
Vigna-Taglianti, Versino, Zambon, Borraccino & Lemma, 2008).
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te bieden en te richten op de leeftijdsgroep 13 tot en met 17 jaar.
In het volgende wordt uiteengezet welke de argumenten voor deze keuzen zijn.
Deze argumenten waren niet afkomstig uit Keerpunten, maar gebaseerd op literatuur
over de betreffende thema’s tot en met 1997, het jaar waarin met de ontwikkeling van
Levensvaardigheden werd gestart.
Waarom een schoolprogramma?

Een eerste reden om Levensvaardigheden binnen school aan te bieden, was dat jongeren
daar een groot deel van de tijd doorbrengen met groepen in uiteenlopende situaties. Ze
doen zowel in de klas als op het schoolplein uiteenlopende sociale ervaringen op, zoals
pest- of roddelgedrag op het schoolplein of situaties waarin ze moeten concurreren met
klasgenoten. Met deze situaties moeten jongeren, gezamenlijk en met behulp van vol
wassenen adequaat leren omgaan. Een programma zoals Levensvaardigheden biedt leerkrachten en ander schoolpersoneel de mogelijkheid jongeren hierin te ondersteunen en
hen zodoende mede in sociaal en emotioneel opzicht voor te bereiden op latere deelname
aan de samenleving. Uit verschillende onderzoeken (o.a. Maher & Zins, 1987; Durlak &
Wells, 1997; Elias et al., 1997; who, 1997) bleek dat het ondersteunen van jongeren door het
bevorderen van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden positieve veranderingen teweeg
kan brengen, zoals een toename van zelfcontrole, verbetering van de kwaliteit van relaties
en het adequaat omgaan met sociale situaties. Hierbij is het van belang dat leerkrachten
ook zelf de vaardigheden ‘voorleven’, bijvoorbeeld door te laten zien op welke manier je
ervoor kunt zorgen dat conflictsituaties niet escaleren of hoe je kunt samenwerken of hulp
vragen (Bandura, 1986).
Een tweede reden om Levensvaardigheden binnen de school aan te bieden, was dat kinderen en jongeren met verschillende culturele en sociaal-economische achtergronden binnen de school moeten leren en moeten ‘leven’. Het Platform Pedagogische Opdracht van
het Onderwijs (1995) formuleerde als één van de belangrijkste problemen in Nederland,
dat er weinig respect voor opvattingen van anderen bestond, zowel binnen de school als
in de samenleving. Jongeren met verschillende achtergronden moeten op school met el
kaar omgaan, leren en samenwerken en moeten daarvoor bepaalde basisvaardigheden
beheersen. Hiervoor is het van belang dat ze de mogelijkheid krijgen op school hun erva
ringen op elkaar af te stemmen en samen opvattingen en omgangsvormen te construeren
en vaardigheden aan te leren (Heymans, 1992, De Winter, 1995). De aandacht voor het
gezamenlijk leren van vaardigheden was overigens niet nieuw. Al in het begin van de vorige eeuw waren in de praktijk van het onderwijs benaderingen ontwikkeld die elementen
bevatten van deze opvattingen, zoals de opvattingen van Dewey (1923). Hij pleitte voor een
democratische leerwijze (‘democratic way of life’). De kern daarvan was dat kinderen en
jongeren de belangen van elkaar en van de groep erkennen, participeren in gezamenlijke
20
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oefeningen, leren via gemeenschappelijke activiteiten en dat daarnaast de mogelijkheid en
de context geboden worden om tot gemeenschappelijk vastgestelde regels en activiteiten
te komen.
Ten slotte heeft het bevorderen van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden door
middel van programma’s binnen school volgens auteurs als Goleman (1995) en Elias et
al. (1997) een gunstige invloed op de houding ten aanzien van school en de academische
prestaties van jongeren. Zij kunnen zichzelf als gevolg van het programma bijvoorbeeld
beter disciplineren en motiveren, een positiever zelfbeeld ontwikkelen of zich veiliger
voelen in de groep.
Dat alles neemt niet weg dat er ook beperkingen zijn bij het aanbieden van programma’s zoals Levensvaardigheden binnen de school. Dergelijke programma’s zijn niet alleen
gericht op binnenschoolse resultaten, zoals vermindering van voortijdig schoolverlaten
of spijbelgedrag, maar ook op effecten die zowel buiten als binnen de school van belang
zijn, zoals conflicthantering, interpersoonlijke vaardigheden en adequaat omgaan met
negatieve emoties. Volgens verschillende auteurs (o.a. Gresham, 1997; Stokes & Baer, 1977;
Stokes & Osnes, 1989) kan dit generaliseren van effecten problemen opleveren in de zin
dat de geleerde inter- en intrapersoonlijke vaardigheden niet zonder meer worden toegepast in situaties waarin geen training heeft plaatsgevonden (Gresham, 1997). Volgens
auteurs zoals Gresham (1997), Schinke & Gilchrist (1984), Dodge, Pettit, McClaskey &
Brown (1986) en Haring (1992) kan het generaliseren van gedrag naar andere contexten
bevorderd worden door jongeren tijdens het programma met verschillende herkenbare
contexten in aanraking te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door in rollenspelen situaties te
gebruiken die zich afspelen in de buurt of thuis.
Een andere beperking heeft te maken met het feit dat het realiseren van program
ma’s als Levensvaardigheden binnen school georganiseerd moet worden. Er moet draagvlak voor worden gecreëerd, en (curriculum-)tijd, ruimte en geld vrijgemaakt worden.
Leerkrachten moeten voldoende uitgerust worden om het programma te geven. Dat betekent doorgaans dat ze erin getraind moeten worden. Om een programma duurzaam
onderdeel van de schoolcultuur en het curriculum te maken, moet de training op gezette
tijden worden herhaald. Kortom, het invoeren en handhaven van zo’n programma vraagt
het nodige van de schoolorganisatie.
Waarom in de klas?

In Keerpunten werd voorgesteld Levensvaardigheden in klasverband aan te bieden. Hier
voor waren verschillende redenen aan te wijzen.
Een argument hiervoor was dat de klas voor jongeren een ‘maatschappelijke oefenruimte’ vormt (De Winter, 1995). De klas biedt een gestructureerde leeromgeving, waarin
jongeren de ruimte en tijd krijgen om (nieuwe) vaardigheden te leren in uiteenlopende
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sociale (conflict-)situaties, door deze te observeren, te oefenen en feedback te krijgen.
Een tweede argument was dat uit onderzoek bleek dat Skills for Life programma’s vei
ligheid in de klas kunnen creëren en participatie van kinderen en jongeren aan het leerproces kunnen stimuleren (Elias et al., 1997). In een dergelijke omgeving neemt volgens
Elias et al. (1997) de betrokkenheid van kinderen en jongeren op elkaar toe. Dit was, zoals
eerder beschreven, ook een argument om Levensvaardigheden binnen school aan te bieden. Een derde argument was, ten slotte, dat jongeren in de klas de mogelijkheid krijgen
opvattingen over omgangsvormen met elkaar te bespreken, op elkaar af te stemmen en te
oefenen. Zo kunnen gezamenlijke omgangsvormen geconstrueerd worden die vervolgens
onderwerp en een gunstige omgeving in de lessen Levensvaardigheden vormen.
Een beperking van het in klasverband aanbieden van het programma is dat meestal
niet alle leerkrachten bekend zijn met de inhoud van het programma en niet zijn toegerust
met de daarin centraal staande vaardigheden. Dit heeft ook te maken met de structuur
van het voortgezet onderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen, in tegenstelling tot leerlingen van het basisonderwijs, les van verschillende leerkrachten. Dit
betekent dat het moeilijk is deze programma’s schoolbreed te inplementeren. Dit kan het
generaliseren van resultaten van programma’s bemoeilijken.
Waarom jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar?

Waarom was het van belang Levensvaardigheden aan jongeren in de leeftijd van 13 tot en
met 17 jaar aan te bieden?
Een eerste reden was dat zich in deze periode een zogenaamde ‘postpuberteitjump’
voordoet in problematisch gedrag (zie Rutter & Smith, 1995). Bepaald gedrag, zoals suïcidaliteit, depressief gedrag, vandalisme, interpersoonlijk agressief gedrag en de neiging om
te experimenteren met drugs en alcohol, komt in deze periode frequenter en in heftiger
mate voor dan in de voorafgaande periode. Hoewel deze gedragingen doorgaans van voorbijgaande aard zijn, kunnen ze op de lange termijn negatieve fysieke, sociale en emotionele
consequenties hebben (Elliot & Gresham, 1993). Het kan daarom van belang zijn in deze
periode te interveniëren om de aanleg te bevorderen van gedragspatronen die adequaat
sociaal-emotioneel functioneren stimuleren, zoals het leren sturen van gevoelens, weerstand bieden aan leeftijdsgenoten, onderhandelen en adequaat oplossen van conflicten.
Een tweede reden om Levensvaardigheden op deze leeftijd aan te bieden, was dat vaar
digheden in deze periode als het ware opnieuw of op een ander niveau moeten worden
geleerd. Lichamelijke en psychosociale ontwikkelingen en nieuwe verwachtingen van de
omgeving maken dit noodzakelijk. Van jongeren wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze in
staat zijn intieme en seksuele relaties op adequate wijze vorm te geven en in toenemende
mate, binnen geldende regels en codes, voor hun eigen belang op te komen (Meeus, 1994;
Slot & Spanjaard, 1996; De Wit, Veer, van der & Slot, 1995). Acceptatie en afwijzing door
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leeft ijdsgenoten speelt een grotere rol dan in de kindertijd (Buhrmester, 1990; Igra & Irwin,
1996). Vriendschappen worden belangrijker en complexer en interpersoonlijke conflicten
spelen een meer prominente rol dan in de kindertijd (Buhrmester, 1990; Gibson-Cline,
1996). Er ontstaan in toenemende mate ‘peergroups’ op basis van vriendschappen, vriendenclubjes en subculturen (Kohnstamm, 1997). Jongeren die niet bij deze ‘peergroups’
horen, lopen een grote kans buitengesloten of gepest te worden. Om door leeftijdsgenoten
geaccepteerd te worden en deel uit te maken van netwerken van leeftijdsgenoten worden
er volgens Buhrmester (1990) steeds meer eisen gesteld aan de vaardigheden, sociale contacten en vriendschappen in deze leeftijdsfase. Youniss & Smollar (1985) stellen dat van
jongeren wordt verwacht dat zij, meer dan in de kindertijd, de vaardigheid bezitten om gesprekken te voeren en persoonlijke informatie te delen of juist geheim te houden. Sociale
interacties en relaties worden complexer en volwassener en van jongeren wordt meer
onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid verwacht (Hansen, St. Lawrence & Christoff,
1989). Ook wordt van hen verwacht dat zij nieuwe interpersoonlijke conflictsituaties die
horen bij de volwassenheid, adequaat kunnen hanteren (Gibson-Cline, 1996). Andere auteurs noemen veranderingen in benodigde emotionele of intrapersoonlijke vaardigheden.
Zo stellen Parke & Ladd (1992) dat van jongeren meer dan in de kindertijd gevraagd wordt
dat zij zich niet alleen richten op hun eigen behoeften, maar ook de emotionele toestand
van anderen kunnen inschatten, daarop anticiperen en er adequaat op reageren. Het aanleren van ontwikkelingsgerichte inter- en intrapersoonlijke vaardigheden kan jongeren
erop voorbereiden problemen en interpersoonlijke conflicten die karakteristiek zijn voor
deze periode adequaat op te lossen (Slot & Spanjaard, 1996).
Het aanbieden van een Skills for Life programma aan jongeren heeft echter ook een
beperking. De weerstand van jongeren tegen Skills for Life programma’s kan een lastig
probleem zijn. Jongeren streven naar autonomie en willen zich graag volwassen en verantwoordelijk voelen, met als mogelijk gevolg dat ze zich afzetten tegen programma’s waarbij
ze het idee krijgen dat hun gedrag en opvattingen gestuurd worden en ze niet vrijwillig
kunnen participeren (Hansen, et al., 1989; De Winter, 1995).
Het programma Levensvaardigheden stond in het rapport ‘Keerpunten’ (Diekstra e.a.,
1996) in globale termen beschreven. De verdere invulling en ontwikkeling ervan moest
via literatuuronderzoek, verkenningen bij de doelgroep (jongeren) en relevante volwas
senen (ouders, leerkrachten), effectstudies en bijstellingen van het programma op basis
van deze effectstudies plaatsvinden. In het volgende hoofdstuk wordt het literatuur
onderzoek beschreven dat mede de grondslag gevormd heeft voor de eerste versie Levens
vaardigheden. In het daarop volgende hoofdstuk 3 worden de kenmerken van deze versie
Levensvaardigheden en een korte omschrijving van het programmamateriaal en de training voor leerkrachten beschreven. In het tweede deel van dit proefschrift worden de
effectstudies en bijstellingen van het programma beschreven.
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2

Literatuuronderzoek

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een systematisch literatuuronderzoek beschreven naar kenmerken
van (inter)nationale Skills for Life programma’s die op het moment dat het programma
Levensvaardigheden werd geïnitieerd, in 1997, beschikbaar waren. Het doel van dit onderzoek was om een basis te leveren voor de invulling en ontwikkeling van het programma.
Onderzocht werd wat er bekend was over de effectiviteit en kenmerken van Skills for
Life programma’s. Daartoe zijn in dit onderzoek uitsluitend programma’s geïnventariseerd die zich richtten op het voortgezet onderwijs (middle and high school), omdat het
programma Levensvaardigheden daarvoor bedoeld was. Er waren inmiddels wel enkele
meta-analyses beschikbaar die positieve uitkomsten van Skills for Life programma’s lieten
zien, maar deze waren slechts ten dele geschikt voor het beoogde doel en de beoogde doelgroep. Deze analyses richtten zich of specifiek op effecten van programma’s op genotmiddelengebruik (Tobler & Stratton, 1997, Hansen, 1992) of waren gericht op kinderen in de
basisschoolleeftijd (Beelman, Pfingsten & Lösel, 1994). In het volgende wordt de methode
en de uitkomsten van het literatuuronderzoek gepresenteerd. Daarbij wordt aandacht
besteed aan de steekproef, het onderzoeksdesign, de meetinstrumenten, kenmerken van
programmaontvangers, effecten en kenmerken van Skills for Life programma’s.

2.2 Methode
Criteria

De studies naar Skills for Life programma’s die zijn opgenomen in dit onderzoek voldeden
aan de volgende criteria:
a. Gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen in de periode voordat Levensvaar
digheden ontwikkeld werd, namelijk vanaf 1985 tot en met 1997. Er was gekozen
voor een periode van dertien jaar om voldoende literatuur in deze studie te betrekken; en
b. Nederlandse en buitenlandse studies over programma’s die zich richtten op het
aanleren van intra- en/of interpersoonlijke vaardigheden; en
c. Bevatten programma’s die waren geïmplementeerd binnen de school door leerkrachten of onder supervisie van het schoolsysteem door bijvoorbeeld externe
trainers; en
d. Bevatten programma’s die waren bestemd voor alle jongeren van een bepaalde
groep, zonder onderscheid te maken tussen jongeren met en zonder problemen,
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zoals een schoolklas; en
e. Bevatten programma’s die zich richtten op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met
18 jaar (voortgezet onderwijs; middle and high school);
f. Bevatten programma’s die effecten lieten zien op kennis, houding en/of gedrag; en
g. Experimenteel of quasi-experimenteel design met een controlegroep of met verge
lijkingsgroepen.
Inventarisatie van studies

Voor het verzamelen en selecteren van Skills for Life programma’s werd gebruikgemaakt
van verschillende bronnen; de databases Psycinfo, eric (Educational Resources Infor
mation Center) en artikelen van de Universiteitsbibliotheek Utrecht en Amsterdam. De
artikelen werden gelezen door drie onderzoekers die onafhankelijk van elkaar de programma’s en uitkomsten beoordeelden aan de hand van de criteria. De definitieve selectie
werd bepaald op basis van de overeenstemming tussen de drie onderzoekers. Wanneer
er geen overeenstemming tussen hen was volgde een inhoudelijke discussie over de verschillen in selectie. Op basis van de inhoudelijke discussie kwamen de drie beoordelaars
tot overeenstemming.
In totaal werden er 28 artikelen gevonden, waarvan er uiteindelijk 18 overbleven. Er
vielen tien artikelen af omdat deze of geen adequate informatie gaven over de aanwezigheid van algemene kenmerken van Skills for Life programma’s, zoals het aanleren van
inter- en intrapersoonlijke vaardigheden, of omdat de programma’s zich ook op jongeren
met probleemgedrag richtten of omdat de programma’s ook waren ontwikkeld voor jongeren die jonger waren dan 12 jaar.
Classificatie van studies

Van iedere studie die is opgenomen in dit literatuuronderzoek werden de volgende varia
belen gecodeerd:
1) steekproef (totaal, experimentele groep en controlegroep); onderzoeksdesign (gerandomiseerd—het programma wordt op toevalsbasis aan de experimentele of
controlegroep toegewezen—of niet gerandomiseerd); meetinstrumenten; kenmerken van programmaontvangers (geslacht, leeftijd);
2) programmakenmerken (doelstelling; thema’s die in de programma’s werden behandeld; type vaardigheden die de programma’s beoogden te bevorderen; programmauitvoerders; theoretische onderbouwing en didactische methoden).
Om het type vaardigheden dat in de programma’s centraal stond te identificeren, werd
gebruikgemaakt van de indeling van de who (1997). Er was gekozen voor deze indeling
omdat de who op basis van een inventarisatie van onderzoeksliteratuur over ‘life skills
education’ een aantal kernvaardigheden had geïdentificeerd, afkomstig uit programma’s
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zowel binnen als buiten Europa. Deze inventarisatie was, voor zover bekend, rond 1997
het enige overzicht dat zich richtte op programma’s binnen en buiten Europa. Bovendien
werden deze kernvaardigheden inmiddels in uiteenlopende Skills for Life programma’s
toegepast (zie who, 1997). Het gaat om de inter– en intrapersoonlijke vaardigheden: effec
tief communiceren, het aangaan en onderhouden van positieve relaties, besluiten nemen,
problemen oplossen, creatief denken, kritisch denken, zelfbewustzijn, empathie, omgaan
met emoties, omgaan met stress, zelfbeeld en geloof in persoonlijke effectiviteit (voor
verdere uitleg vaardigheden zie bijlage 1). Vaardigheden die niet in de categorieën inter- of
interpersoonlijk ondergebracht konden worden, zoals vaardigheden om groepscohesie te
ontwikkelen, werden in deze studie ondergebracht in de categorie ‘overige vaardigheden’.
In tabel 2 worden de steekproef, het onderzoeksdesign, de meetinstrumenten, de kenmerken van programmaontvangers (geslacht en leeftijd) en effecten van de geïnventariseerde
Skills for Life programma’s gepresenteerd.
Tabel 2. Onderzoeksdesigns en effecten
Flay, Ryan, Best, Brown, Kersell, d’Avernas & Zanna, 1985
Steekproef (N): 22 scholen
Experimentele groep:
Controlegroep:
Geslacht:
Leeftijd: 12–15 jaar
Onderzoeksdesign: Gematched en gerandomiseerd
Meetinstrument: Zelfbeoordelingslijst
Effecten Kortetermijneffecten: minder rookgedrag bij studenten ( p < .03),
vooral stoppen met roken van leerlingen die al rookten.
Langetermijneffecten (begin grade 7, 12–13 jaar ): er is een trend
in gewenste richting te zien wat betreft rookgedrag ( p < .09)
en eind van grade 7 een significant effect ( p < .002). Het effect
komt vooral door toename rookgedrag controlegroep.

Karakteristieken

Allen, Philliber & Hoggson, 1990
Steekproef (N): 1487
Experimentele groep: 632
Controlegroep: 855
Geslacht:
Leeftijd: 11–19 jaar
Onderzoeksdesign: Niet gerandomiseerd
Meetinstrument: Zelfbeoordelingslijst
Effecten Korte termijn: minder schorsing, zwangerschappen,
vroegtijdig schoolverlaten ( p < .05).
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Tabel 2. Onderzoeksdesigns en effecten
Botvin, Baker, Filazzola & Botvin, 1990
Steekproef (N): 56 scholen (4466 leerlingen)
Experimentele groep: Groep1: 18 scholen (uitvoerders ontvangen een
workshop en implementatie feedback)
Groep 2: 16 scholen (uitvoerders ontvangen alleen
video, geen implementatie feedback)
Controlegroep: 22 scholen
Geslacht: Totaal 52% jongens en 48% meisjes
Leeftijd: 13–14 jaar
Onderzoeksdesign: Gerandomiseerd
Meetinstrument: Zelfbeoordelingslijsten
Effecten Gunstige effecten na 3 jaar, beide groepen in vgl. met controlegroep:
• genotmiddelengebruik ( p < .0125)
• kennis m.b.t. voorkómen, consequenties en accepteren roken ( p < .0001)
• kennis m.b.t. drinken ( p < .0001) en m.b.t. marihuana ( p < .0046).
Vooruitgang m.b.t. normatieve verwachtingen (sociale
voordelen die waargenomen worden) t.a.v.:
• het vóórkomen van roken volwassenen ( p < .0001)
• roken leeftijdsgenoten ( p < .0047)
• drinken volwassenen ( p < .0087)
• marihuanagebruik volwassenen ( p < .0031)
• marihuanagebruik leeftijdsgenoten ( p < .0008).
Vooruitgang m.b.t.:
• communicatieve vaardigheden ( p < .0019)
• interpersoonlijke vaardigheden ( p < .0001)
• sociale angst ( p < .0231).
Groep 1 in vergelijking met groep 2:
• groep 2 was significant minder vaak dronken
• groep 1 had significant meer kennis over de consequenties van roken
• groep 1 had significant lagere normverwachtingen t.a.v.
volwassenen  en peer marihuanagebruik (geen p bekend).
Geen significante vooruitgang m.b.t. normatieve verwachtingen t.a.v.:
• drinken leeftijdsgenoten
• de vaardigheden assertiviteit, besluiten nemen, persoonlijke
effectiviteit (vertrouwen in het vermogen om bepaalde specifieke
pers. en soc. vaardigheden te gebruiken) en ontspanning.
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Tabel 2. Onderzoeksdesigns en effecten
Botvin, Schinke, Epstein, Diaz & Botvin, 1995c
Steekproef (N): 456 scholen, verdeeld over controlegroep
en 2 experimentele groepen
Experimentele groep:
Controlegroep:
Geslacht: 53% meisjes; 47% jongens
Leeftijd: Gemiddelde leeftijd 14,96 jaar
Onderzoeksdesign: Scholen werden gematched en toegewezen
aan een algemeen Skills for Life programma,
een cultureel gefocust Skills for Life programma
(voor inner-city minority studenten) of een
controlegroep die alleen info kreeg.
Meetinstrument: Zelfbeoordelingslijst
Effecten Beide Skills for Life programma’s lieten na twee jaar de volgende
effecten zien in vergelijking met de controlegroepen:
• vermindering van de intentie om alcohol te drinken ( p < .002)
• vermindering frequentie alcoholgebruik ( p < .0001)
• vermindering hoeveelheid alcoholgebruik ( p < .007)
• vermindering frequentie dronkenschap ( p < .0002).
Het programma dat cultureel gefocust is laat in vergelijking
met het algemene programma sterkere effecten zien:
• minder frequent alcoholgebruik ( p < .003)
• minder alcohol ( p < .03)
• minder vaak dronken ( p < .04)
• minder intentie om alcohol te drinken ( p < .01).
Er zijn geen verschillen gevonden m.b.t. marihuanagebruik.
Beide Skills for Life groepen hadden hogere antidrink attitudes ( p < .03),
vaker gebruik van ‘refusal skills’ ( p < .06), lagere scores t.a.v het nemen van
risico ( p < .0004). Het cultureel gefocuste programma liet lagere scores zien
wat betreft het nemen van risico’s dan algemene programma ( p < .03).
Er was geen significante vooruitgang te zien wat betreft normatieve
verwachtingen gerelateerd aan alcoholgebruik, wel marihuanagebruik.
Er was geen verschil te zien op de vaardigheden besluiten nemen, persoonlijke
en sociale vaardigheden, zelfbeeld en geloof in persoonlijke effectiviteit.
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Wise, Bundy, Bundy & Wise, 1991
46
22
24
13 jongens en 9 meisjes in de experimentele groep
12 jongens en 8 meisjes in de controlegroep
Leeftijd: 12 jaar
Onderzoeksdesign: Niet gerandomiseerd
Meetinstrument: Zelfbeoordelingslijst
Effecten Korte termijn: vooruitgang m.b.t. informatie over assertiviteit
(over definities, voorbeelden en gevolgen) ( p < .01).
Lange termijn: vooruitgang , 6 maanden follow-up ( p < .02).
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Steekproef (N):
Experimentele groep:
Controlegroep:
Geslacht:
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Tabel 2. Onderzoeksdesigns en effecten
Caplan, Bennetto & Weissberg, 1992
Karakteristieken Steekproef (N):
Experimentele groep:
Controlegroep:
Geslacht:
Leeftijd:
Onderzoeksdesign:
Meetinstrument:

282
132
90
154 jongens en 128 meisjes.
Gemiddeld 12 jaar
Gerandomiseerd
Zelfbeoordelingslijst en gedragsobservaties
door leerkrachten.

Effecten Kortetermijn-vooruitgang:
• zelfbeoordeling copingvaardigheden ( p < .001)
• intentie om genotmiddelen te gebruiken ( p < .05).
Frequentie in genotmiddelengebruik liet geen significante
effecten zien, wel minder excessief gebruik ( p < .05).
Verbetering op gevoelens van ‘problem solving efficacy’ (verwachting
van succes aangaande moeilijke beslissingen) ( p < .005).
Kortetermijn-vooruitgang volgens leerkrachten:
• impulscontrole ( p < .01)
• conflicten oplossen met leeftijdsgenoten ( p < .01)
• populariteit ( p < .05)
• geen significante effecten op assertiviteit met volwassenen.
Walsh-Bowers, 1992
104
84
20
39 jongens en 45 meisjes in de experimentele groep
11 jongens en 9 meisjes in de controlegroep.
Leeftijd: 12 jaar
Onderzoeksdesign: Niet gerandomiseerd
Meetinstrument: Zelfbeoordelingslijst en lijsten
ingevuld door leerkrachten.
Effecten Korte termijn: volgens leerkrachten lieten leerlingen uit de controlegroep
over tijd meer probleemgedrag (acting-out, verlegen, angstig) zien dan
leerlingen uit de experimentele groep ( p < .001), vooral meisjes.
Ook waren volgens leerkrachten leerlingen uit de controlegroep over tijd
minder competent (frustratietolerantie, assertiviteit, taak georiënteerd
en sociale omgang met leeftijdsgenoten), vooral meisjes ( p < .018).
Dus leerlingen uit de experimentele groep gaan minder achteruit dan
leerlingen uit de controlegroep. Volgens ouders waren leerlingen uit de
experimentele groep meer competent dan uit de controlegroep ( p < .002).
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Steekproef (N):
Experimentele groep:
Controlegroep:
Geslacht:

Bijstra, Van der Kooi, Bosma, Jackson & Van der Molen, 1993
Steekproef (N): 394
Experimentele groep: 71
Controlegroep: 323
Geslacht:
Leeftijd: 13–15 jaar
Onderzoeksdesign: Niet gerandomiseerd
Meetinstrument: Zelfbeoordelingslijst
Effecten Korte termijn: VWO-leerlingen gaven aan dat zij actiever werden in
moeilijke sociale situaties dan leerlingen uit de controlegroep.
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Tabel 2. Onderzoeksdesigns en effecten
Doi & DiLorenzo, 1993
Steekproef (N): 146
Experimentele groep: 77
66 (lange termijn)
Controlegroep: 69
Geslacht:
Leeftijd: 13 jaar
Onderzoeksdesign: Gerandomiseerd
Meetinstrument: Zelfbeoordelingslijst
Effecten Korte en lange termijn (1 maand): meer kennis m.b.t. roken ( p < .02) en
resistentievaardigheden ( p < .0006) in vergelijking met de controlegroep.
Geen significante effecten als het gaat om de houding t.a.v. roken.
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Klingman & Hochdorf, 1993
Steekproef (N): 237
Experimentele groep: 116
Controlegroep: 121
Geslacht: 112 jongens en 125 meisjes
Leeftijd: 12,5–13,5 jaar
Onderzoeksdesign: Gerandomiseerd
Meetinstrument: Zelfbeoordelingslijst
Effecten Kortetermijn-effect:
• Reductie van de neiging om suïcidaal gedrag te plegen onder jongens ( p < .01)
• Toename in empathiescore onder meisjes ( p < .001)
• Groter bewustzijn van distress-coping vaardigheden
in dagelijkse situaties ( p < .05)
Er was geen effect te zien op eenzaamheid.

Karakteristieken

Cáceres, Rosasco, Mandel & Hearst, 1994
1213
604
609
49,8% jongens en 50,2% meisjes
15,5 jaar
Een cluster gerandomiseerd design: het programma
werd geïmplementeerd in een experimentele
groep en herhaalde metingen werden verricht in
zowel de experimentele– als de controlegroep.
Meetinstrument: Zelfbeoordelingslijst
Effecten Kortetermijn-verbeteringen:
• kennis m.b.t. seksualiteit en AIDS ( p < .0001)
• houding t.a.v. seksualiteit ( p = .004)
• acceptatie van anticonceptie ( p = .002)
• machogedrag ( p < .0001)
• discrimineren van personen met AIDS/HIV ( p < .0001)
• geloof in persoonlijke effectiviteit ( p < .0001)
• gedragsintenties (intentie t.a.v. preventieve actie tegen HIV/AIDS,
andere aandoeningen en ongewenste zwangerschap) ( p < .0001).
Verder blijkt dat bij jongens het machogedrag significant meer verandert dan
bij meisjes, dat kennis m.b.t. AIDS alleen significant verbetert bij meisjes en dat
geloof in persoonlijke effectiviteit bij meisjes meer verbetert dan bij jongens.
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Steekproef (N):
Experimentele groep:
Controlegroep:
Geslacht:
Leeftijd:
Onderzoeksdesign:
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Tabel 2. Onderzoeksdesigns en effecten
LaFramboise & Howard-Pitney, 1995
128
69
59
83 (64%) meisjes en 45 (36%) jongens
Gemiddeld 15,9 jaar
Niet gerandomiseerd
Zelfbeoordelingslijst;
Gedragsobservaties door oudere
leerlingen en door leeftijdsgenoten
Effecten Kortetermijn-effecten zelfbeoordelingslijsten:
• minder kans om suïcide te plegen ( p < .07)
• minder gevoelens van hulpeloosheid ( p < .05).
Geen effecten:
• vermindering depressie
• geloof in persoonlijke effectiviteit
Kortetermijn-effecten gedragsobservaties door oudere leerlingen:
• hoger niveau van suïcide-interventievaardigheden; bijv. een
belofte ontlokken dat een leeftijdsgenoot geen suïcidepoging doet
voordat hij/zij eerst met iemand heeft gesproken en niet beloven
om suïcide-intenties van iemand geheim te houden ( p < .004)
• hoger niveau van probleemoplossingsvaardigheden ( p < .07)
Gedragsobservaties door leeftijdsgenoten:
• geen effecten.
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Steekproef (N):
Experimentele groep:
Controlegroep:
Geslacht:
Leeftijd:
Onderzoeksdesign:
Meetinstrument:

Orpinas, Parcel & McAlister, 1995
Steekproef (N): 223
Experimentele groep: 2 interventies:
interventie 1 gegeven door leerkracht (n = 100)
interventie 2 gegeven door leerkrachten
en peerleiders (n = 42).
Controlegroep: 81
Geslacht: 105 jongens en 118 meisjes
Leeftijd: 12 jaar
Onderzoeksdesign: Niet gerandomiseerd
Meetinstrument: Zelfbeoordelingslijst
Effecten Korte termijn:
Interventie 2: vermindering geweld bij jongens in 2 van de 6
scholen (51% reductie, p = .080 en 23% reductie, p = .061).
Interventie 1 en 2: verhoging kennis over geweld en over vaardigheden om
geweld te reduceren, zoals impulscontrole en empathie ( p = .069). Deze effecten
zijn echter niet significant.
Interventie 2: meer negatieve houding t.a.v. gewelddadig reageren
als je wordt uitgedaagd in 2 scholen ( p = .045; p = .044).
Er was geen effect te zien voor meisjes wat betreft vermindering geweld.
Er werd tevens geen effect gemeten op geloof in persoonlijke effectiviteit
of attitudes t.a.v. vaardigheden om geweld te reduceren.

Karakteristieken

Literatuuronderzoek

31

Tabel 2. Onderzoeksdesigns en effecten
Hausman, Pierce & Briggs, 1996
Steekproef (N): 1523
Experimentele groep:
Controlegroep:
Geslacht:
Leeftijd: 15 -16 jaar
Onderzoeksdesign: Niet gerandomiseerd
Meetinstrument: Gedragsobservaties
Effecten Reductie in de frequentie van schorsingen van school: 71%
reductie onder leerlingen die het programma hadden ontvangen
(RR=.286, CI .21, .66), geen reductie onder leerlingen die het
programma niet hadden gevolgd (RR=.98, CI .7, 1.3) .

Karakteristieken

Avery-Leaf, 1997
193
102
90
106 jongens en 87 meisjes
15–18 jaar
Gerandomiseerd
Zelfbeoordelingslijst en vragenlijsten
ingevuld door partner
Effecten Korte termijn: positief effect op houding (afname goedkeuring
geweld bij het uitgaan) [F (2,191) = 2.93, p < .05].
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Steekproef (N):
Experimentele groep:
Controlegroep:
Geslacht:
Leeftijd:
Onderzoeksdesign:
Meetinstrument:

Boyer , Shafer & Tschann, 1997
Steekproef (N): 513
Experimentele groep: 210
Controlegroep: 303
Geslacht: 59% jongens en 41% meisjes
Leeftijd: Gemiddeld 14,4 jaar
Onderzoeksdesign: Niet gerandomiseerd
Meetinstrument: Zelfbeoordelingslijst
Effecten Korte termijn:
Toename kennis SOA's ( p < .05) en vaardigheden gerelateerd
aan risicovol seksueel gedrag, dus toename in bijvoorbeeld
nee zeggen ( p < .05) en drugsgebruik ( p < .001).
Er waren geen significante verschillen m.b.t. veranderingen in risicovol gedrag
(condoomgebruik, aantal seksuele partners en alcohol- en drugsgebruik).
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Tabel 2. Onderzoeksdesigns en effecten
Buysse & Oost, 1997
Steekproef (N): 698
Experimentele groep: 312
Controlegroep: 359
Geslacht: 59% jongens en 41% meisjes
Leeftijd: 17 - 18 jaar
Onderzoeksdesign: Niet gerandomiseerd
Meetinstrument: Zelfbeoordelingslijst
Effecten Korte termijn:
• sterker gevoel van geloof in persoonlijke effectiviteit m.b.t.
condoomgerelateerde onderhandelingsvaardigheden
(Conditie ´Tijd´ F-waarde is 2.51, p < .05)
• sterker gevoel van geloof in persoonlijke effectiviteit m.b.t. partnergerelateerde
onderhandelingsvaardigheden (Conditie ´Tijd´ F-waarde is 2.83, p < .05)
• Toename kennis m.b.t. condoomgebruik (Conditie
´Tijd´ F-waarde is 7.08, p <.05)
• Toename communicatie met vrienden over veiligere seks
(Conditie ´Tijd´ F-waarde is 3.49, p < .005).
Geen effecten op:
• weigeringsvaardigheden en probleem oplossen
• verbeteren van intenties om condooms te gebruiken
• communicatie met leeftijdsgenoten en partner

Karakteristieken

Snow, Tebes & Ayers, 1997
Steekproef (N): Interventie 1 (bestemd voor 12–13 jaar): 1360
Interventie 2 (bestemd voor 14–15 jaar): 597
Experimentele groep: 680 (interventie 1); 325 (interventie 2)
Controlegroep: 680 (interventie 1); 272 (interventie 2)
Geslacht: Interventie 1: 48,5% meisjes en 51,5% jongens
Interventie 2: 53,8% meisjes en 46,2% jongens
Leeftijd: 12–15 jaar
Onderzoeksdesign: Gerandomiseerd
Meetinstrument: Zelfbeoordelingslijst
Effecten Interventie 2: alleen kortetermijneffecten voor
vaardigheden gemeten; toename van:
• besluitvaardigheden
• kennis van besluitvaardigheidsmodel ( p < .01)
• informatie ( p <.001)
• alternatieve strategieën ( p < .001)
• weerstand bieden aan leeftijdsgenoten ( p < .001)
• geanticipeerde consequenties van drugsgebruik ( p < .001)
• gebruik van persoonlijke waarden bij het nemen van besluiten ( p < .001)
Ook effecten voor groepsprocessen ( p < .05).
Meisjes scoorden hoger dan jongens op:
• kennis ( p < .0001)
• gebruik persoonlijke waarden bij het nemen van besluiten ( p < .03)
• geanticipeerde consequenties van drugsgebruik ( p < .002)
Verder waren langetermijneffecten te zien t.a.v. minder drugsbetrokkenheid
( p < .01) en minder gebruik van harddrugs (trend, p < .09).
Geen significante effecten voor Interventie 1.
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2.3 Steekproef, onderzoeksdesign, meetinstrumenten, kenmerken
van programmaontvangers en effecten
Steekproef

Het literatuuronderzoek heeft 18 studies naar Skills for Life schoolprogramma’s opgeleverd die voldeden aan de gestelde criteria. In totaal omvatten de 18 studies bij benadering
15.000 leerlingen. De steekproef van de studies varieerde tussen 46 en 4466 leerlingen.
Er werd slechts één Nederlands programma gevonden dat voldeed aan de gestelde
zoektermen, namelijk het programma van Bijstra, e.a. (1993). Dit programma richt zich
op het aanleren van sociale vaardigheden6. De meeste Nederlandse Skills for Life programma’s die onderzocht werden op hun effectiviteit richtten zich op het aanleren van
vaardigheden door jonge kinderen, zoals het programma Taakspel (www.taakspel.nl). An
dere programma’s richtten zich op jongeren met probleemgedrag, zoals het programma
Stemmingmakerij (Ruiter, 1997).
Er bestond in Nederland wel een programma dat bestemd was voor alle jongeren binnen het voortgezet onderwijs. Dit programma, Leefstijl, was echter niet experimenteel
onderzocht.
Onderzoeksdesign en meetinstrumenten

Van de 18 geselecteerde studies waren er 10 met een quasi-experimenteel design en 8 met
een experimenteel design.
Van de 18 studies vergeleken er 14 een Skills for Life programma met een controleconditie. Verder vergeleek één studie een Skills for Life programma met een controleconditie
en een programma speciaal ontwikkeld voor ‘inner-city minority’ groepen (Botvin, et al.,
1995c). Een andere studie vergeleek een controleconditie, een Skills for Life programma
waarbij programma-uitvoerders een workshop en implementatie-feedback ontvingen
en hetzelfde programma waarbij de uitvoerders alleen een video met instructies te zien
kregen voordat ze begonnen met de lessen (Botvin, et al., 1990). De studie van Orpinas,
et al. (1995) vergeleek ook drie groepen met elkaar: een controleconditie, een Skills For
Life programma dat door leerkrachten werd gegeven en een Skills for Life programma
dat door leerkrachten en getrainde ouderejaars-leerlingen werd gegeven. Een studie van
Snow, et al. (1997) vergeleek twee Skills for Life programma’s bestemd voor verschillende
leeftijdsgroepen (programma voor kinderen in de leeftijd van 12–13 jaar en voor kinderen
in de leeftijd van 14–15 jaar) en een controleconditie.
6 Geruime tijd nadat Levensvaardigheden ontwikkeld werd, is in opdracht van de Interdepartemen
tale Commissie Jeugd en Onderzoek (2003) een meta-analyse uitgevoerd. Hierin werd bevestigd dat het
programma van Bijstra rond 1997 het enige preventieve programma was dat zich richtte op het aanleren
van sociale vaardigheden bij jongeren, en waarbij een effectstudie uitgevoerd werd volgens een pretest–
posttest design met controlegroep.
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Wat betreft de gebruikte meetinstrumenten gold voor de meerderheid, namelijk 14 van
de studies dat ze uitsluitend gebruikmaakten van zelfbeoordelingslijsten. Deze vragenlijsten geven onder andere informatie over hoe leerlingen zelf naar hun gedrag kijken en
het beoordelen, maar niet of er daadwerkelijk verandering in gedrag plaatsvindt (Elliot,
Sheridan & Gresham, 1989). Voor het meten van belevingen, intenties, gedachten en
gevoelens van mensen zijn zelfbeoordelingsvragenlijsten de meest effectieve methode
(Fuligni & Eccles, 1993). Om te onderzoeken of leerlingen hun belevingen en intenties
ook daadwerkelijk omzetten in gedrag zijn gedragsobservaties nodig. Er werden in dit
onderzoek slechts vier studies gevonden die naast zelfbeoordelingsvragenlijsten ook gebruikmaken van gedragsobservaties.
In de meeste studies (15) werden alleen resultaten op de korte termijn gemeten (effecten gemeten direct na het programma). In slechts drie studies werden ook langetermijneffecten gerapporteerd (effecten gemeten een half jaar of langer na het programma).
Kenmerken van programmaontvangers en effecten
Twaalf studies rapporteerden het geslacht van leerlingen. Er werden in vier studies ver

schillende uitkomsten voor jongens en voor meisjes gevonden. Uit de studie van WalshBowers (1992) bleek dat meisjes die niet aan het programma meededen significant meer
probleemgedrag vertoonden en minder competent waren bij de overgang naar de middle
school dan meisjes die het programma wel volgden. Klingman & Hochdorf (1993) observeerden onder jongens, als gevolg van het programma, een significante zelfgerapporteerde
reductie in hun neiging om suïcidaal gedrag te vertonen en een significante zelfgerapporteerde toename in empathiescore onder meisjes. Verder bleek uit de studie van Cáceres,
et al. (1994) dat jongens aangaven ten aanzien van sexualiteit significant minder machogedrag (zoals een minder negatieve houding ten aanzien van anticonceptiemiddelen) te
vertonen als gevolg van het programma. Meisjes gaven aan significant meer kennis te
hebben verkregen van AIDS en zij ervoeren een sterker geloof in persoonlijke effectiviteit.
Ten slotte liet Snow et al. (1997) in hun studie zien dat meisjes significant hoger scoorden
dan jongens op kennis, geanticipeerde consequenties van drugsgebruik, en dat meisjes
bij het nemen van besluiten meer gebruikmaakten van hun persoonlijke waarden. Deze
uitkomsten geven geen eenduidig antwoord op de vraag of Skills for Life programma’s
geschikter zijn voor jongens of voor meisjes.
Van de onderzochte Skills for Life programma’s zijn er 14 bestemd voor jongeren in de
leeftijd van 12 tot en met 15 jaar en 4 voor jongeren van 16 tot en met 18 jaar. In de studies
werd niet onderzocht of gerapporteerd of er een relatie bestond tussen de leeftijd van
jongeren en effecten van programma’s.
Tabel 3 presenteert de programmakenmerken van de geïnventariseerde Skills for Life
programma’s.
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Tabel 3. Kenmerken Skills for Life programma’s
Flay et al., 1985
Doelstelling Preventie rookgedrag
Thema’s • Sociale vaardigheden
• Sociale invloed van familie, leeftijdgenoten en media op roken
Inter- en intrapersoonlijke • Effectief communiceren (ook weerstand bieden)
vaardigheden • Besluiten nemen
• Omgaan met stress en emoties
Andere vaardigheden Commitment
Programma-uitvoerders Professionals
Theoretische onderbouwing
Leermethoden Discussie, informatie verzamelen, video en rollenspel
Allen, et al., 1990
Doelstelling Vermindering ongewilde zwangerschap, falen
op school en voortijdig schoolverlaten
Thema’s • Prosociaal gedrag
• Prosociale waarden
• Persoonlijke ontwikkeling
• Zwangerschap, falen op school en voortijdig schoolverlaten
• Naast een schoolprogramma bestaat deze
interventie ook uit vrijwilligerswerk
Inter- en intrapersoonlijke • Effectief communiceren
vaardigheden • Besluiten nemen
• Omgaan met stress en emoties
• Zelfbewustzijn
Andere vaardigheden
Programma-uitvoerders Leerkrachten en loopbaanbegeleiders
Theoretische onderbouwing
Leermethoden Discussie, informatie verzamelen en video
Botvin, et al., 1990
Doelstelling Preventie van middelengebruik
Thema’s • Info over genotmiddelengebruik
• Omgaan met sociale invloeden wat betreft drinken en drugsgebruik
• Invloed van de media
Inter- en intrapersoonlijke • Effectief communiceren (assertiviteit)
vaardigheden • Aangaan en behouden van positieve relaties
• Besluiten nemen
• Kritisch denken
• Omgaan met angst
• Zelfbeeld
Andere vaardigheden Vaardigheden gericht op het veranderen van normatieve verwachtingen
Programma-uitvoerders Leerkrachten
Theoretische onderbouwing Sociale leertheorie van Bandura (1977), Jessor
& Jessor (1977), McGuire (1964)
Leermethoden Demonstraties, herhaling, feedback, reïnforcement, verhalen, huiswerk,
ontspanningstraining, identificeren van irrationele gedachten
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Tabel 3. Kenmerken Skills for Life programma’s
Botvin, et al., 1995c
Doelstelling Preventie middelengebruik onder adolescenten uit
minderheden (er wordt een algemeen en cultureel
gefocust programma onderzocht op effectiviteit)
Thema’s Alcohol en drugs
Inter- en intrapersoonlijke Beide programma’s: • Problemen oplossen
vaardigheden
• Besluiten nemen
• Effectief communiceren (weerstand bieden)
• Ontwikkelen van positieve relaties
• Vergroten van zelfbeeld
• Omgaan met stress en angst
Andere vaardigheden Algemene programma:
• Kennis over alcohol en drugs
• Vaardigheden gericht op het veranderen
van normatieve verwachtingen
Programma-uitvoerders Externe uitvoerders met dezelfde etnische achtergrond
als de leerlingen (professionals en leeftijdsgenoten)
Theoretische onderbouwing Sociale leertheorie van Bandura (1977)
Leermethoden Algemene programma:
demonstraties, oefenen van gedrag, feedback en reinforcement
Cultureel gefocuste programma:
vaardigheden aanleren aan de hand van verhalen;
multiculturele mythen (mythic); video en situaties uit
video werden nagespeeld door leeftijdsgenoten
Wise, et al., 1991
Doelstelling Sociale vaardigheden aanleren
Thema’s • Herkennen van definities en voorbeelden van rechten
• Herkennen van definities en voorbeelden van assertief
(As), agressief (Ag) en non-assertief (N-As) gedrag
• Herkennen van definities en voorbeelden van nonverbale
componenten van As, Ag en N-As gedrag
• Herkennen van gevoelens geassocieerd met As, Ag, N-As gedrag
• Herkennen van beschrijving en voorbeelden van
verantwoord gebruik van assertiviteit
Inter- en intrapersoonlijke • Effectief communiceren (assertiviteit)
vaardigheden • Aangaan en behouden van positieve relaties
Andere vaardigheden
Programma-uitvoerders 2 vrouwelijke volwassenen
Theoretische onderbouwing Sociale leertheorie van Bandura (1977)
Leermethoden Informatie over assertiviteit, spelletjes, video,
rollenspel, discussies, huiswerk
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Tabel 3. Kenmerken Skills for Life programma’s
Caplan, et al., 1992
Doelstelling Preventie genotmiddelengebruik
Thema’s • Omgaan met stress
• Zelfbeeld
• Probleemoplossen
• Genotmiddelengebruik en gezondheid
• Sociale netwerken
Inter- en intrapersoonlijke • Effectief communiceren (assertiviteit)
vaardigheden • Aangaan en behouden van positieve relaties
• Omgaan met stress en emoties
• Zelfbeeld
• Problemen oplossen
Andere vaardigheden Vaardigheden gericht op het stimuleren van sociale netwerken
Groepsprocesvaardigheden
Programma-uitvoerders Leerkrachten en professionals
Theoretische onderbouwing
Leermethoden Discussies, video, dagboeken, rollenspelen en huiswerk.
Aanleren van algemene en daarna probleemspecifieke
vaardigheden met betrekking tot alcohol en drugs
Walsh, 1992
Doelstelling Versoepeling van de overgang naar de middle school (6th grade)
Thema’s
Inter- en intrapersoonlijke • Effectief communiceren
vaardigheden • Aangaan en behouden van positieve relaties
• Problemen oplossen
• Besluiten nemen
Andere vaardigheden • Problemen oplossen en besluiten nemen op groepsgerichte manier
• Vaardigheden om cohesie te ontwikkelen obv coöperatieve actie
Programma-uitvoerders Leerkrachten
Theoretische onderbouwing
Leermethoden • Rollenspel
• Feedback
• Modeling
Bijstra, et al., 1993
Doelstelling Aanleren sociale vaardigheden
Thema’s • Luisteren
• Zelf iets vertellen
• Assertiviteit
• Nee zeggen
• Kritiek geven en krijgen
Inter- en intrapersoonlijke Effectief communiceren (ook assertiviteit en weerstand bieden)
vaardigheden
Andere vaardigheden
Programma-uitvoerders Psychologiestudenten
Theoretische onderbouwing Sociale leertheorie van Bandura (1977)
Leermethoden Instructie, modeling, oefenen, feedback en transfer

38

Programma’s voor Levensvaardigheden op school

Tabel 3. Kenmerken Skills for Life programma’s
Doi, 1993
Doelstelling Vermindering rookgedrag
Thema’s • Invloed van media, ouders en leeftijdgenoten op roken
• Voor jezelf op leren komen en nee zeggen
Inter- en intrapersoonlijke Effectief communiceren (weerstand bieden)
vaardigheden
Andere vaardigheden Zelfbeloning
Programma-uitvoerders Ouderejaars-leerlingen
Theoretische onderbouwing
Leermethoden Video, discussies, oefeningen, rollenspelen en huiswerk.
Klingman & Hochdorf, 1993
Doelstelling Reductie suïcide en eenzaamheid
Thema’s • Adolescenten en ‘distress’
• Geleerde hulpeloosheid
• Hopeloosheid en depressie
• Zelfdestructief gedrag en suicide
• Geloof in persoonlijke effectiviteit
• Zelfcontrole
• Empathie
• Hulp zoeken en ondersteuning van leeftijdsgenoten
• Omgaan met stress
Inter- en intrapersoonlijke • Effectief communiceren (weerstand bieden en assertiviteit)
vaardigheden • Problemen oplossen
• Omgaan met stress en emoties
• Empathie
Andere vaardigheden
Programma-uitvoerders Schoolbegeleiders of psychologen
Theoretische onderbouwing • Theorie van Meichenbaum (1977; 1985)
• Rationeel Emotieve Therapie (Knaus, 1974).
Leermethoden Discussie, modeling, rollenspel, herhalen, uitdagen van irrationele
gedachten en omzetten in rationele actieve coping gedachten,
informatie, huiswerk
Cáceres, et al., 1994
Doelstelling Verbetering kennis van sexualiteit en preventie
van risicovol seksueel gedrag
Thema’s • Sexualiteit
• Informatie over bv menstrueren, conceptie,
ouderschap en borstvoeding
• Informatie over HIV, AIDS en sexuele rollen
Inter- en intrapersoonlijke • Effectief communiceren
vaardigheden • Besluiten nemen
• Omgaan met stress
Andere vaardigheden
Programma-uitvoerders Leerkrachten
Theoretische onderbouwing
Leermethoden Discussie, verbale oefeningen, rollenspel, bekend maken met
condoomgebruik, anti-conceptie, lezingen en huiswerk.
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Tabel 3. Kenmerken Skills for Life programma’s
LaFramboise & Howard-Pitney, 1995
Doelstelling Preventie van suïcidaliteit
Thema’s • Zelfbeeld
• Omgaan met emoties en stress
• Communicatie en probleem oplossen
• Herkennen en verwijderen van zelfdestructief gedrag
• Info over suicide
• Suicide-interventie training
• Stellen van persoonlijke en gemeenschapsdoelen
Inter- en intrapersoonlijke • Effectief communiceren
vaardigheden • Probleem oplossen
• Zelfbeeld
• Empathie
Andere vaardigheden
Programma-uitvoerders Leerkrachten
Theoretische onderbouwing Sociale leertheorie van Bandura (1986)
Leermethoden Informatie, modeling, oefeningen, herhaling en feedback
Orpinas, et al., 1995
Doelstelling Verminderen van impulsief en agressief gedrag
Thema’s • Info over geweld als maatschappelijk probleem
• Empathie (herkennen en adequaat omgaan
met de emoties van de ander)
• Omgaan met woede
• Interperoonlijk probleem-oplossen
• Omgaan met druk van leeftijdsgenoten
• Weerstaan van druk van de omgeving
• Omgaan met pesten
Inter- en intrapersoonlijke • Omgaan en behouden van positieve relaties
vaardigheden • Persoonlijke vaardigheden
• Empathie
• Omgaan met emoties
Andere vaardigheden
Programma-uitvoerders Leerkrachten, soms met ouderejaars- leerlingen
Theoretische onderbouwing • Freshbach (empathie)
• Model van Novaco (woede management)
• Interpersonal Cognitive Problem Solving van Spivack
en Shure (probleem-oplossingsvaardigheden)
Leermethoden Informatie, empathie training, woede managementtraining,
modeling, feedback en rollenspelen
Hausman, et al., 1996
Doelstelling Vermindering geweld
Thema’s • Informatieoverdracht over risicofactoren interpersoonlijk geweld
• Vaardigheden om alternatieven te vinden voor vechten
Inter- en intrapersoonlijke Probleem oplossen
vaardigheden
Andere vaardigheden Vaardigheden om alternatieven voor vechten te vinden
Programma-uitvoerders Leerkrachten en mensen uit de gemeenschap
(onduidelijk wat voor mensen)
Theoretische onderbouwing • Health Belief model (Rosenstock, 1990)
• Theory of reasoned action (Ajzen & Fishbein, 1980)
Leermethoden Rollenspel, discussie en lezingen
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Tabel 3. Kenmerken Skills for Life programma’s
Avery-Leaf, 1997
Doelstelling Verandering van de houding ten opzichte van geweld bij het uitgaan
Thema’s • Promoten van gelijkheid in relaties bij het uitgaan
• Uitdagen van individuele en sociale houdingen tav
geweld als een manier van conflicten oplossen
• Identificeren van constructieve communicatie
vaardigheden (onderhandelen en conflictresolutie)
• Ondersteunen slachtoffers van geweld
Inter- en intrapersoonlijke Effectief communiceren
vaardigheden
Andere vaardigheden
Programma-uitvoerders Leerkrachten
Theoretische onderbouwing
Leermethoden Uitdagen van individuele en sociale houdingen tov geweld en
identificeren van ondersteuningsbronnen voor slachtoffers van
agressie, adviezen om hulp te zoeken an alternatieven voor geweld
Boyer, et al., 1997
Doelstelling Preventie van sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en HIV
Thema’s • Info over oorzaken en preventie van SOA en AIDS
• Begrijpen hoe risicovolgedrag leerlingen gevoelig
kan maken voor gebruik van SOA
• Preventie of vermindering van gedrag
geassocieerd met SOA/HIV overdracht
• Aanleren van vaardigheden die nodig zijn om gezonde keuzes
te maken en om positieve leefstijlkeuzes om te zetten in actie.
Inter- en intrapersoonlijke • Effectief communiceren (ook assertiviteit)
vaardigheden • Probleem oplossen
• Besluiten nemen
Andere vaardigheden
Programma-uitvoerders ‘Group facilitator’ (onduidelijk wie dit zijn)
Theoretische onderbouwing
Leermethoden Presentaties, discussies, rollenspel, video en oefeningen
Buysse & Van Oost, 1997
Doelstelling Vermindering van experimenteel sexueel gedrag
Thema’s • Interpersoonlijk probleem oplossen
• Onderhandelen over veilige sex
• Correctie van risicoperceptie
• Weerstand bieden aan leeftijdsgenoten en druk van de omgeving
• Probleem oplossen in kritische sexuele situaties
• Kennis mbt onder andere AIDS en condooms en houdingen.
Inter- en intrapersoonlijke • Effectief communiceren (weerstand bieden
vaardigheden
en onderhandelingsvaardigheden)
• Aangaan en behouden van positieve relaties
• Probleem oplossen
Andere vaardigheden
Programma-uitvoerders Preventiewerkers
Theoretische onderbouwing Sociale leertheorie van Bandura (1977)
Leermethoden Rollenspelen, discussie, demonstraties, feedback
en oefenen buiten het klaslokaal
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Tabel 3. Kenmerken Skills for Life programma’s
Snow, et al., 1997
Doelstelling Preventie drugsgebruik
( interventie 1: sixth grade; interventie 2: eigth/ninth grade)
Thema’s Interventie 1:
• Besluiten nemen
• Groepsprocessen
• Sociaal netwerk
Interventie 2:
• Besluiten nemen (meer gedetailleerd dan interventie 1)
• Groepsprocessen (meer gedetailleerd dan interventie 1)
• Sociaal netwerk als onderdeel van besluiten nemen
• Weerstand bieden aan leeftijdsgenoten
Inter- en intrapersoonlijke Interventie 1 en 2: Besluiten nemen
vaardigheden Interventie 2:
Effectief communiceren (weerstand bieden)
Andere vaardigheden Interventie 1 en 2: Groepsproces-vaardigheden
Programma-uitvoerders Preventiewerkers
Theoretische onderbouwing Sociale cognitieve benadering
Leermethoden Cognitieve methoden

2.4 Programmakenmerken en effecten
De geselecteerde programma’s werden onderzocht op een aantal variabelen:
a. doelstelling;
b. didactische methoden en theoretische onderbouwing;
c. programma-uitvoerders;
d. vaardigheden die in de programma’s gestimuleerd worden;
e. thema’s die in de programma’s worden behandeld.
Ad a.

Doelstelling

De 18 geïdentificeerde Skills for Life programma’s waren qua doelstellingen in een aantal
categorieen onder te verdelen. Deze doelstellingen hadden betrekking op het bevorderen
van prosociaal gedrag (drie programma’s), de preventie of het verminderen van genotmiddelengebruik (zes programma’s), van problemen met sexualiteit (vier programma’s),
van suïcidaliteit (twee programma’s) en van geweld (drie programma’s). Eén van de programma’s die zich richtte op problemen met sexualiteit had ook als doelstelling het verminderen van spijbelen op school en het voortijdig schoolverlaten (Allen, et al., 1990).
Prosociaal gedrag

Er werden drie programma gevonden die zich niet richtten op specifieke probleemgedragingen, maar op het bevorderen van prosociaal gedrag door het stimuleren van inter- en
intrapersoonlijke vaardigheden. Deze programma’s richtten zich op het bevorderen van
assertiviteit, sociale vaardigheden en versoepeling van de overgang naar de middle school. Deze
programma’s toonden zelfgerapporteerde gunstige effecten wat betreft kennisvermeerde42
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ring over assertiviteit en actieve deelname in sociale situaties (zie Wise, et al., 1991; Bijstra
e.a., 1993). Verder liet één van de studies zien dat bij de overgang naar de middle school,
leerkrachten een toename van probleemgedrag, zoals verlegenheid en angst observeerden
onder leerlingen die het programma niet hadden gevolgd, in vergelijking met leerlingen
die het programma wel hadden gevolgd (Walsh-Bowers, 1992). Tevens observeerden leerkrachten en ouders in deze studie een afname in competenties, zoals assertiviteit en frustratietolerantie onder leerlingen die het programma niet hadden gevolgd, in vergelijking
met leerlingen die het programma wel hadden gevolgd.
Genotmiddelengebruik

De zes beschreven programma’s die als doel hadden het verminderen of voorkomen van
genotmiddelengebruik lieten gunstige effecten zien voor ervaren kennis, intentie en gedrag ten aanzien van roken, drinken en marihuanagebruik (Flay et al., 1985; Botvin et al,
1990; Caplan, et al., 1992; Doi & DiLorenzo, 1993; Snow et al., 1993; Botvin et al., 1995c).
Deze uitkomsten waren gebaseerd op zelfbeoordelingslijsten. Verder lieten de programma’s, middels zelfrapportage, vooruitgang zien in het gebruik van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden (Botvin et al, 1990; Caplan, et al., 1992; Snow et al., 1993; Botvin et al.,
1995c). Ook observeerden leerkrachten een verbetering in impulscontrole van leerlingen
en de manier waarop ze conflicten met leeftijdgenoten oplosten (Caplan, et al., 1992). Er
waren geen effecten te zien voor geloof in persoonlijke effectiviteit en zelfbeeld. Eén van
de studies (Botvin, et al., 1995c) toonde aan dat een algemeen Skills for Life programma
minder effectief was op een aantal variabelen dan een programma dat voor een specifieke
populatie was ontwikkeld. Deze studie liet zien dat ‘inner-city minority’ leerlingen die
een programma hadden gevolgd dat specifiek voor deze groep ontwikkeld was, aangaven
significant minder vaak dronken te zijn, minder alcohol te gebruiken en minder vaak de
intentie te hebben alcohol te drinken dan leerlingen die een algemeen programma hadden gevolgd. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat groepen leerlingen die op
een bepaald gebied een achterstand hebben gebaat zijn bij programma’s die specifiek voor
hen ontwikkeld zijn in plaats van algemene programma’s. Volgens Botvin et al. (1995c) is
meer onderzoek nodig voor een beter begrip van deze uitkomst.
Sexualiteit

Er waren vier programma’s gevonden die zich richtten op het verminderen of voorkomen
van risicovol gedrag ten aanzien van sexualiteit. Deze programma’s lieten effecten zien op
het gebied van kennis over onder andere aids, soa’s en condoomgebruik (Càceres et al.,
1994; Boyer & Shafer, 1997; Buysse & Van Oost, 1997). Verder lieten deze programma’s
effecten zien voor een positieve houding ten aanzien van voorbehoedsmiddelen, minder
zwangerschappen, een verbetering in gedragsintentie ten aanzien van preventie van aids
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en ongewenste zwangerschappen, verbetering in zelfgerapporteerde communicatie met
vrienden over veilige seks en zelfgerapporteerde vaardigheden gerelateerd aan seksueel
gedrag en drugsgebruik, zoals ‘nee’ zeggen en uitleg geven (Allen, et al., 1990; Càceres
et al., 1994; Boyer & Shafer, 1997; Buysse & Van Oost, 1997). Geen effecten waren te zien
voor ervaren gedragsveranderingen en algemene vaardigheden die niet direct betrekking
hadden op sexualiteit, zoals probleemoplossingsvaardigheden (Càceres et al., 1994; Boyer
& Shafer, 1997; Buysse & Van Oost, 1997).
Suïcidaliteit

Twee programma’s richtten zich op het verminderen of voorkomen van suïcidaliteit. Deze
programma’s lieten een vermindering zien in ervaren gevoelens van hulpeloosheid en
een toename in geobserveerde suïcide-interventievaardigheden (LaFramboise & HowardPitney, 1995). Voorbeelden van suïcide-interventievaardigheden zijn: een belofte ontlokken dat een leeftijdsgenoot geen suïcidepoging doet voordat hij/zij eerst met iemand heeft
gesproken en niet beloven om suïcide-intenties van iemand geheim te houden. Eén van
deze programma’s liet verschillende effecten voor jongens en meisjes zien (Klingman &
Hochdorf, 1993). Er was geen afname van depressieve gevoelens en gevoelens van eenzaamheid en geen toename van geloof in persoonlijke effectiviteit.
Geweld

Drie programma’s richtten zich op het verminderen of voorkomen van geweld. Twee van
de programma’s lieten een positief effect zien op houding (Orpinas et al., 1995; Avery-Leaf,
Cascardi, O’Leary & Cano, 1997). In één van de programma’s gaven leerlingen aan een
afname te ervaren in hun goedkeuring van geweld tijdens het uitgaan, in vergelijking met
leerlingen die het programma niet hadden gevolgd (Avery-Leaf et al., 1997). In een ander
programma ervoeren leerlingen een meer negatieve houding ten aanzien van gewelddadig
reageren als ze werden uitgedaagd (Orpinas et al., 1995). Het programma van Hausman,
Pierce & Briggs (1996) liet geen effect zien op het gebied van geweld. Wel was er een reductie van schorsing door de schoolleiding onder leerlingen te zien.
Ad b.

Didactische methoden en theoretische onderbouwing

In de literatuur over Skills for Life programma’s bestonden in grote lijnen wat betreft didactische methoden twee typen programma’s, namelijk interactieve en niet-interactieve
methoden. Interactieve methoden bestaan meestal uit cognitieve- en/of gedragstechnieken waarbij gebruikgemaakt wordt van herhaalde blootstelling aan nieuwe gedragingen
door middel van rollenspelen, het geven van feedback, het voeren van discussies en modeling middels video. Deze didactische methoden zijn interactief in de zin dat in de klas
mogelijkheden worden geboden voor het uitwisselen van ideeën en discussies tussen
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leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkracht (Tobler, 1986). Deze interactieve
programma’s geven basisinformatie over het inschatten van risico’s en het vermijden van
risicovol gedrag, maar leggen de nadruk op het observeren en trainen van wenselijke
vaardigheden. Bij niet-interactieve programma’s, ook wel frontaal gerichte programma’s
genoemd, is de aandacht daarentegen gericht op de communicatie tussen leerkracht en
leerling, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op het overdragen van informatie en weinig
aandacht is voor de interactie tussen leerlingen (Tobler, 1986). Alle geïnventariseerde Skills
for Life programma’s maakten gebruik van interactieve didactische methoden.
Voor de helft van de 18 programma’s werd aangegeven dat deze gebaseerd waren op één
of meerdere theoretische onderbouwingen. De meest toegepaste theorie was de sociaal
cognitieve leertheorie van Bandura (1977). Deze theorie, die in zes studies expliciet werd
vermeld, gaat ervan uit dat mensen leren op grond van eigen ervaringen, ervaringen die
men bij anderen waarneemt (modeling), en op grond van zelfsturend vermogen (zoals
geloof in persoonlijke effectiviteit). Geloof in persoonlijke effectiviteit is volgens Bandura
van belang voor gedrag(-sverandering). Dit concept bestaat volgens hem uit iemands
inschatting dat bepaald gedrag leidt tot bepaalde uitkomsten (‘outcome expectations’)
alsook uit iemands overtuiging dat hij of zij uitkomsten kan sturen door succesvol gedrag te vertonen (‘self-efficacy’). De ‘outcome expectations’ bepalen hoeveel inspanning
mensen willen besteden en hoe lang ze willen volhouden als ze met tegenslagen worden
geconfronteerd. ‘Self-efficacy’ bepaalt volgens Bandura of mensen überhaupt wel of niet
proberen om met bepaalde situaties om te gaan. Geloof in persoonlijke effectiviteit bepaalt
dus zowel het initiatief om bepaald gedrag te vertonen als ook het instandhouden van dit
gedrag. In zeven studies werd de invloed van de programma’s onderzocht op het door
Bandura geïntroduceerde concept ‘geloof in persoonlijke effectiviteit’ met betrekking tot
bepaalde gedragingen, zoals onderhandelen of problemen oplossen (Botvin et al., 1990;
Caplan et al., 1992; Cáceres et al., 1994; Botvin et al., 1995c; LaFramboise & Howard-Pitney,
1995; Orpinas et al., 1995; Buysse & Van Oost, 1997). Drie programma’s (Klingman et al,
1993; Orpinas et al., 1995; Hausman et al., 1996) maakten gebruik van andere theorieën
dan de sociaal cognitieve leertheorie van Bandura, zoals de Rationeel Emotieve Therapie
(Ellis, 1962; Knaus, 1974) of het Health belief Model (Rosenstock, 1990).
Ad c. Programma-uitvoerders

Acht programma’s werden geheel of gedeeltelijk gegeven door leerkrachten. Van deze
acht programma’s werden er drie door meerdere programma-uitvoerders gegeven, zoals
leerkrachten en ouderejaars-leerlingen. Negen andere programma’s werden aangeboden
door onder andere professionals en ouderejaars-leerlingen. Van één programma was niet
bekend door wie het gegeven werd (Snow et al., 1997).
Programma’s die door professionals en leerkrachten of door professionals en oudeLiteratuuronderzoek
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rejaars–leerlingen werden gegeven, lieten sterke positieve effecten zien op kennis, hou
dingen en vaardigheden (Botvin, et al., 1990; Botvin et al., 1995c; Caplan, et al., 1992).
Verder liet één studie (Orphinas, et al., 1995) zien dat een programma dat door leerkrachten en ouderejaars-leerlingen gegeven werd sterkere effecten had dan hetzelfde programma dat alleen door leerkrachten werd gegeven.
Ad d.

Vaardigheden die in de programma’s gestimuleerd worden

De Skills for Life programma’s uit dit onderzoek waren gericht op meerdere individuele
inter- en intrapersoonlijke vaardigheden. De meerderheid van de programma’s (16) richtte
zich op de vaardigheid ‘effectief communiceren’. Verder werden er wisselende combinaties van vaardigheden getraind, zoals de vaardigheden effectief communiceren, besluiten
nemen, omgaan met stress en emoties en zelfbewustzijn (Allen et al., 1990) of de combinatie van vaardigheden probleem oplossen, besluiten nemen, effectief communiceren
(weerstand bieden) en ontwikkelen van positieve relaties (Botvin et al., 1995c). De meeste
programma’s richtten zich naast het bevorderen van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden ook op het overdragen van kennis en incidenteel op het bevorderen van groeps
procesvaardigheden (Caplan et al., 1992; Walsh-Bowers, 1992; Snow, et al., 1997).
Ad e.

Thema’s die in de programma’s behandeld worden
Opvallend is dat de meeste programma’s voor het aanleren van vaardigheden gebruik
maakten van zowel algemene thema’s als probleemspecifieke thema’s. Algemene thema’s
betreffen alledaagse situaties of onderwerpen, zoals hulp zoeken, kritisch nadenken over
de invloed van de media en ondersteuning vragen van leeftijdsgenoten. Deze onderwerpen hebben niet direct betrekking op problemen. Probleemspecifieke thema’s of situaties
hebben direct betrekking op problemen, zoals het omgaan met de invloed van leeftijdsgenoten op drugsgebruik, omgaan met agressief gedrag van de ander en onderhandelen
over veilige seks. Botvin et al. (1990) en Caplan et al. (1992) vermeldden expliciet dat hun
programma’s vaardigheden in zowel algemene als probleemspecifieke situaties aanleren.

2.5 Conclusies en discussie

Het doel van dit systematische literatuuronderzoek was om een basis te leveren voor de
ontwikkeling van het programma Levensvaardigheden in 1997.
Hiertoe werd onderzocht wat er in grote lijnen bekend was over de effectiviteit van
een aantal Skills for Life programma’s en welke kenmerken deze programma’s bevatten.
De resultaten van dit systematische literatuuronderzoek lieten zien dat Skills for Life
programma’s op de korte termijn zelfgerapporteerde (1) kennis, houdingen en gedragsveranderingen ten aanzien van problemen en (2) inter- en intrapersoonlijke vaardigheden
positief beïnvloedden. Verder bleek dat de gevonden effectieve Skills for Life programma’s
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een aantal gemeenschappelijke kenmerken hadden, te weten:
1. ze hadden als doelstelling het bevorderen van prosociaal gedrag en het voorkomen of verminderen van probleemgedragingen zoals geweld, problemen
met sexualiteit en genotmiddelengebruik voor alle jongeren van een bepaalde
groep, zonder onderscheid te maken tussen jongeren met en zonder problemen;
2. ze werden gegeven binnen de school door leerkrachten of anderen, zoals ouderejaars-leerlingen of psychologen;
3. ze richtten zich op het aanleren van meerdere individuele inter– en intrapersoonlijke vaardigheden, incidenteel op groepsprocesvaardigheden;
4. ze leerden vaardigheden aan middels interactieve cognitieve– en gedragsmethoden waarbij gebruikgemaakt werd van onder andere rollenspelen, video,
feedback en discussie. In de helft van de studies werd aangegeven dat de programma’s een theoretische onderbouwing hadden, waarvan meer dan de helft
de sociaal cognitieve leertheorie van Bandura (1977) gebruikte;
5. ze maakten voor het aanleren van vaardigheden gebruik van zowel algemene
als probleemspecifieke thema’s of situaties.
Dit literatuuronderzoek had een aantal beperkingen. Eén van de beperkingen was dat de
studies uit dit onderzoek grotendeels betrekking hadden op jongeren in de leeftijd van 12
tot en met 15 jaar, zodat bij generalisatie van gevonden effecten naar jongeren van 16 en 17
jaar (de doelgroep van Levensvaardigheden zijn jongeren in de leeftijd van 13 tot en met
17 jaar), enige voorzichtigheid in acht genomen moest worden. Een tweede beperking
was dat de beschreven programma’s, op één na, allemaal Amerikaanse programma’s waren. Studies naar effecten van Nederlandse en Europese Skills for Life schoolprogramma’s
ontbraken vrijwel. Er bleek slechts één Nederlands programma onderzocht. De derde
beperking was dat de studies naar de programma’s weinig langetermijneffecten lieten zien
en weinig gebruik maakten van gedragsobservaties.
Een aspect dat in alle onderzochte studies van Skills for Life programma’s onderbelicht
of onbesproken bleek, was de kwestie of deze programma’s, zoals aangegeven in de eerder
beschreven matrix van interventies (zie hoofdstuk 1) inderdaad als programma’s in het
preventief-individuele kwadrant moeten worden aangemerkt of dat er in feite sprake is
van een hybride variant, preventief-individueel/sociaal.
Hierover valt het volgende op te merken: Skills for Life programma’s worden aangeboden in de context van groepen van individuen. Deze programma’s worden, net als reguliere
vakken, in lesvorm, in een klas aangeboden. Noch bij Skills for Life programma’s, noch bij
reguliere vakken staat de groep centraal, in die zin dat de groep tot een eenheid gesmeed
wordt om met elkaar bijvoorbeeld empathisch vermogen te ontwikkelen of om met elkaar succesvol een proefwerk te maken. Maar de groep heeft, samen met de leerkracht,
wel degelijk invloed op het aanleren van individuele vaardigheden, bijvoorbeeld door het
bevorderen van een veilig klimaat in de klas (Elias, et al., 1997).
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Het feit dat Skills for Life programma’s aan groepen wordt aangeboden heeft verschillende
voor- en nadelen, die deels overlappen met argumenten om Levensvaardigheden aan te
bieden aan jongeren (zie paragraaf 1.3.2).
Eén van de voordelen is dat deze programma’s jongeren de mogelijkheid bieden om
met leeftijdsgenoten over gevoelige onderwerpen te praten en te discussiëren. Groepen
leeftijdsgenoten bieden vaak goede ingangen om open te discussiëren over problemen en
gevoelens en om gevoelens, opvattingen en zorgen te delen (Klingman & Hochdorf, 1993).
Door het uitwisselen van gedachten en gevoelens kunnen jongeren hun eigen opvattingen vergelijken met die van jongeren in dezelfde levensfase en deze ter discussie stellen
(Youniss & Yates, 1997). Bovendien worden door het uitwisselen van gedachten en emoties
onderlinge contacten vaak intiemer en persoonlijker en ontvangen jongeren meer sociale
ondersteuning van leeftijdsgenoten (Buhrmester & Furman, 1987). Dit kan tot gevolg
hebben dat jongeren op een laagdrempelige en veilige manier hulp kunnen vragen aan
leeftijdsgenoten (Karasek & Theorell, 1990).
Een tweede voordeel is dat het aanbieden van Skills for Life programma’s aan een groep,
jongeren de mogelijkheid biedt om samen met leeftijdsgenoten vaardigheden aan te leren.
Een omgeving waarin jongeren met elkaar kunnen leren en volwassen worden biedt goede
ontwikkelingscondities (Ceci, 1991). Jongeren krijgen binnen groepen de mogelijkheid
hun inter- en intrapersoonlijke vaardigheden, zoals assertiviteit en het uiten van negatieve gevoelens, te gebruiken en met allerlei sociale rollen te experimenteren (De Wit,
e.a., 1995). Tegelijkertijd kan de groep een bedreiging zijn, waardoor jongeren kunnen
leren weerbaar te worden tegenover negatieve invloeden van leeftijdsgenoten (De Wit,
e.a., 1995). Er valt niet uit te sluiten dat het aanbieden van programma’s aan leerlingen
in een groep ook kan leiden tot subculturen die minder wenselijk zijn. Als in een groep
voornamelijk individuen participeren die risicogedrag vertonen, zoals drugsgebruik, kan
dit gedrag in de groep toenemen en bestaat de mogelijkheid dat een negatieve subcultuur
ontstaat (Dishion & Andrews, 1995).
Een derde voordeel is dat het aanbieden van Skills for Life programma’s aan een groep
waarin zowel competente als minder competente leerlingen zitten juist daarom zinvol kan
zijn. Minder competente leerlingen, die een tekort aan bepaalde vaardigheden hebben
kunnen profiteren van het observeren van belangrijke vaardigheden en het gebruiken van
adequate strategieën door meer competente leeftijdsgenoten (Bandura, 1977).
Uit onderzoek dat na 1997 verricht is (Eccles & Gootman, 2002), blijkt dat ook voor
meer competente leerlingen het leren in een groep zinvol kan zijn. Door een rol te vervullen in het aanleren van nieuwe vaardigheden aan minder competente individuen, leren
meer competente individuen situaties beter analyseren en krijgen ze het gevoel gewaardeerd en gerespecteerd te worden door volwassenen en leeftijdsgenoten.
De combinatie van competente en minder competente leerlingen in een groep kan
echter ook een nadeel zijn. Hierdoor bestaat namelijk de kans dat programma’s onvol48
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doende aansluiten bij de behoeften van ieder individueel groepslid (Maag, 1989).
Een ander nadeel van het aanbieden van programma’s aan een groep is dat het doorgaans moeilijk is alle individuen in een groep actief betrokken en geïnteresseerd te houden
(Hansen, et al., 1989).
Tenslotte, verdient een ander aspect nog discussie. Zoals vermeld, betrof het in dit
hoofdstuk beschreven literatuuronderzoek voornamelijk Amerikaanse programma’s. Het
zonder meer gebruikmaken of transplanteren van de kenmerken daarvan in de constructie
van een Nederlands programma is problematisch. Volgens Schorr (1997) kan niet zomaar
geconcludeerd worden dat effectieve programma’s in een bepaald land ook effectief zijn in
andere landen vanwege de verschillen in sociale omgeving en in het onderwijssysteem en
-beleid van landen. Ten einde aan bezwaren in deze tegemoet te komen werd het van groot
belang geacht om een Nederlands programma vorm te geven door de Nederlandse doelgroep van jongeren en relevante volwassenen bij de ontwikkeling van Levensvaardigheden
te betrekken. Om die reden werden ervaringen en opvattingen van jongeren, ouders en
leerkrachten middels panelbijeenkomsten geïnventariseerd en verwerkt in de inhoud en
de vorm van het Rotterdamse Levensvaardigheden-programma.
In het volgende hoofdstuk wordt dit programma gepresenteerd en beschreven op welke manier de jongeren, leerkrachten en ouders participeerden in de ontwikkeling ervan.
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3

Het Rotterdamse
Levensvaardigheden-programma

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de inhoud en kenmerken van het programma Levensvaardighe
den beschreven op basis van uitkomsten van het hiervoor beschreven literatuuronderzoek
en van de betrokkenheid van jongeren, ouders en leerkrachten bij de vormgeving daarvan. Ook wordt een beknopte beschrijving gegeven van het programmamateriaal en de
training van leerkrachten (Voor een volledige beschrijving van beide, zie Gravesteijn &
Diekstra, 1997; 2002; 2004; Diekstra & Gravesteijn, 2004a).
Maar allereerst wordt ingegaan op de vraag waarom een nieuw Levensvaardighedenprogramma werd ontwikkeld.
Waarom een nieuw programma Levensvaardigheden?

Uit het literatuuroverzicht in het vorige hoofdstuk bleek dat in de periode waarin Levens
vaardigheden werd ontwikkeld, er in Nederland niet of nauwelijks ervaring was met en
onderzoek gepubliceerd was over preventieve Skills for Life programma’s voor jongeren. Er werd slechts één Nederlands programma gevonden, namelijk het programma van
Bijstra, e.a. (1993), waarover onderzoeksdata beschikbaar waren. Dit programma richtte
zich echter niet op alle schoolniveau’s ((i)vbo en hoger), maar uitsluitend op mavo–
havo–vwo–niveau. Het enige andere beschikbare preventieve Skills for Life programma voor jongeren in Nederland was het programma Leefstijl (zie www.lions-quest.org).
Gegevens over effecten van dit programma waren in 1997 niet beschikbaar.
Voorts richtten Leefstijl en het programma van Bijstra, zich niet expliciet op het aanleren van vaardigheden in probleemsituaties. Dit terwijl het aanleren van vaardigheden
in probleemspecifieke situaties belangrijk blijkt om probleemgedrag te voorkomen of te
verminderen. Volgens Hawkins & Weis (1985), Caplan, Bennetto & Weissberg (1991) en
Durlak (1983) is het aanleren van vaardigheden in algemene situaties niet voldoende om
specifiek probleemgedrag te voorkomen of te verminderen, aangezien deze vaardigheden
niet automatisch en consistent in iedere situatie gebruikt worden. Om effect te bewerkstelligen op specifieke probleemgedragingen is het volgens deze auteurs ook nodig om vaardigheden te oefenen en te gebruiken in probleemspecifieke en relevante sociale situaties.
Wat het programma Leefstijl betreft gold verder dat dit programma geen samenhangende theoretische onderbouwing had. Uit verschillende analyses van preventieve
programma’s bleek dat een duidelijk onderliggend theoretisch concept samengaat met
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een hogere effectiviteit van programma’s (zie hoofdstuk 2; Botvin, Schinke & Orlandi,
1995b; Dryfoos, 1990; Dusenbury & Falco, 1995; Moore, Sugland, Blumenthal, Glei &
Snyder, 1995). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze programma’s duidelijke doelen en aandachtspunten hebben, en de (waargenomen) samenhang tussen onderdelen
groter is, waardoor gerichter kan worden geïntervenieerd. Om deze reden werd besloten
Levensvaardigheden te baseren op de sociaal cognitieve leertheorie van Bandura (1977)
en de Rationeel Emotieve Therapie van Ellis (1962).
Een belangrijke overweging om een nieuw programma te ontwikkelen, tenslotte, was
ook dat de mate waarin Skills for Life programma’s worden geaccepteerd door jongeren
mede bepaald wordt door de mate waarin jongeren betrokken worden bij de constructie van het programma of weten dat andere jongeren daar betrokken bij zijn geweest
(De Winter, 1995). Hetzelfde geldt voor ouders en leerkrachten. Besloten werd dan ook
om bij de ontwikkeling van een nieuw Levensvaardigheden-programma, jongeren, leerkrachten en ouders te laten participeren7.

3.2 Individuele vaardigheden

Het doel van Levensvaardigheden is het bevorderen van de individuele ontwikkeling
van jongeren door middel van het trainen van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden van
jongeren, zodat prosociaal gedrag gestimuleerd wordt en probleemgedrag kan worden
voorkomen. Door middel van verschillende didactische methoden, die worden beschreven in paragraaf 3.5.1, worden deze vaardigheden getraind. Het programma wordt echter aangeboden aan leerlingen in groepsverband, namelijk aan klassen. Deze groepen
kunnen fungeren als laboratoria of werkplaatsen om vaardigheden in de groep aan te
leren. Dit wordt in Levensvaardigheden bewerkstelligd door groepsactiviteiten, zoals het
vervullen van gezamenlijke opdrachten, het met elkaar discussiëren en het gezamenlijk
construeren van gedragsregels. Hoewel verwacht wordt dat groepsactiviteiten een gunstige invloed hebben op groepsprocessen en –samenhang, hebben deze activiteiten in
Levensvaardigheden primair tot doel het bevorderen van vaardigheden ten behoeve van
de individuele ontwikkeling van jongeren.

3.3 Inter– en intrapersoonlijke vaardigheden

Het programma Levensvaardigheden heeft als instrumenteel doel het bevorderen van de
inter– en intrapersoonlijke vaardigheden: effectief communiceren, aangaan en onderhouden van positieve relaties, besluiten nemen, problemen oplossen, creatief denken, kritisch
denken, zelfbewustzijn, empathie, omgaan met emoties en stress, zelfbeeld en geloof in
7 Bij de ontwikkeling van het programma van Bijstra en Leefstijl is, voor zover bekend, de doelgroep
niet betrokken.
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persoonlijke effectiviteit (zie ook Tobler, 1986; WHO, 1997). Deze vaardigheden worden
zowel in algemene als in probleemspecifieke situaties getraind.

3.4 Algemene en probleemspecifieke situaties

In het vorige hoofdstuk zijn thema’s en onderwerpen beschreven die in Skills for Life programma’s elders veelal behandeld werden (zie Tabel 3). Besloten is deze niet zonder meer
over te nemen—de meeste Skills for Life programma’s waren afkomstig uit de Verenigde
Staten. In plaats daarvan is er voor gekozen de thema’s van het Nederlandse programma Levensvaardigheden te baseren op de inbreng van Rotterdamse jongeren, ouders en
leerkrachten.
Uiteengezet wordt op welke manier de verzameling van thema’s plaatsvond en wat de
uitkomst hiervan was.
3.4.1 Verzameling van thema’s
Jongeren, ouders en leerkrachten hebben actief geparticipeerd bij de inventarisatie van
thema’s die in Levensvaardigheden opgenomen zouden worden. Onderzocht werd wat
volgens jongeren, ouders en leerkrachten belangrijke probleem– of conflictgebieden voor
jongeren waren.
Waarom een participerende benadering?

Een participerende benadering heeft de volgende voordelen.
Ten eerste kan, door jongeren en hun omgeving actief te betrekken bij de totstandkoming en inhoud van programma’s, aangesloten worden bij de belevingswereld, waarden,
opvattingen en motivaties van jongeren (DeVries & Zan, 1995; De Winter, 1995).
Ten tweede wordt verwacht dat een participerende benadering de bereidwilligheid
van jongeren mee te doen met programma’s zoals Levensvaardigheden vergroot. Door
jongeren actief te betrekken bij de totstandkoming van programma’ s wordt de kans groter
dat ze zich committeren aan programma’s, zich er eigenaar van voelen en gemotiveerder
zijn om mee te doen dan wanneer volwassen programmamakers het programma alleen
ontwikkelen (De Winter, 1995; De Vries & Zan, 1994; Piaget, 1965).
Ten derde leiden volgens Berman & McLaughlin (1976) en McCormick, Steckler &
McLeroy (1994) programma’s waarin besluiten over de inhoud van programma’s niet
gezamenlijk door ontwikkelaars en doelgroep worden genomen niet tot gewenste effecten,
omdat er dan niet altijd wederzijdse acceptatie is.
Op welke manier participeerden de doelgroep en hun omgeving?

Bij de ontwikkeling van Levensvaardigheden werden Rotterdamse jongeren, hun ouders
en leerkrachten betrokken door hen in panelbijeenkomsten afzonderlijk te interviewen.
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Hun werd gevraagd welke conflictsituaties horen bij de periode waarin de jongeren zich
bevinden, hoe jongeren hiermee omgaan, hoe ze ermee zouden willen of moeten omgaan
en hoe ze dat bij voorkeur aangereikt (zouden willen) krijgen.
De deelnemers aan de panelbijeenkomsten werden aselect gekozen uit leerlingen, hun
ouders en leerkrachten van vijf scholen in Rotterdam. De groepen bestonden uit vijftien
tot twintig deelnemers per bijeenkomst, met een redelijk gelijke verdeling wat geslacht,
allochtoon/autochtoon en schoolniveau (ivbo/vbo/havo/vwo) betreft. Voor de groep
leerlingen was, evenals voor de groep leerkrachten en ouders één bijeenkomst gepland.
In totaal vonden er dus drie panelbijeenkomsten plaats. Tijdens de panelbijeenkomsten
werden semigestructureerde interviews mondeling afgenomen door een ervaren interviewer. Ieder panellid werd in de groep geïnterviewd, waarna soms een discussie stond.
De interviews werden geobserveerd door drie onderzoekers. Om een zo groot mogelijke
intersubjectieve overeenstemming te bereiken, werden de interviews door de onderzoekers onafhankelijk van elkaar geobserveerd en gerapporteerd. De uitkomsten van de observaties werden vrijwel direct na de panelbijeenkomsten met elkaar vergeleken. Op basis
van deze rapportages en een inhoudelijke discussie kwamen de drie onderzoekers tot
overeenstemming en werden de meest voorkomende thema’s geïnventariseerd en geformuleerd voor opname in Levensvaardigheden.
3.4.2 Uitkomst van de verzameling van thema’s
De verzamelde thema’s zijn:
• Omgaan met gevoelens
• Omgaan met gedrag van anderen in het algemeen en omgaan met probleemgedrag zoals agressie en hulp vragen en bieden aan anderen bij problemen
• Omgaan met gedachten in het algemeen en met sombere gedachten
• Pesten; waarom doe je het of doe je eraan mee?
• Gepest worden; hoe ga je ermee om?
• Genotmiddelengebruik; grenzen stellen en de grenzen van anderen respecteren (nee leren zeggen tegen anderen en nee van de ander respecteren)
• Roddelen; wat betekent het en wat zijn de gevolgen?
• Conflicten met leeftijdsgenoten
• Conflicten met medeleerlingen en leerkrachten
• Conflicten met ouders
• Sexualiteit; grenzen stellen en grenzen van anderen respecteren.
De gevonden thema’s zijn zowel algemeen als probleemspecifiek. Een deel is algemeen in
de zin dat ze gaan over het omgaan met gevoelens, gedachten en gedrag, zonder dat deze
betrekking hebben op een probleem. Een ander deel is probleemspecifiek in de zin dat
ze gericht zijn op probleemgebieden, zoals pesten en genotmiddelengebruik. De thema’s
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komen gedeeltelijk overeen met de geselecteerde thema’s van Skills for Life programma’s
zoals beschreven in hoofdstuk 2 (zie schema 3), maar er zijn ook verschillen. Het thema
‘omgaan met conflicten met leeftijdsgenoten’ werd niet expliciet in de geselecteerde Skills
for Life programma’s vermeld, maar werd wel indirect behandeld, zoals bijvoorbeeld in
programma’s die zich richtten op het omgaan met geweld. Verder werden de thema’s ‘conflicten met ouders’, ‘conflicten met leerkrachten’, ‘roddelen’ en ‘pesten’; waarom doe je
het of doe je eraan mee?’ die afkomstig waren uit de panelbijeenkomsten niet expliciet
vermeld in de geselecteerde Skills for Life programma’s beschreven in hoofdstuk 2. Dit
heeft te betekenen dat de panelbijeenkomsten met Rotterdamse jongeren, leerkrachten en
ouders van toegevoegde waarde zijn geweest: zij hebben nieuwe thema’s toegevoegd die
niet uit het literatuuronderzoek kwamen.

3.5 Interactieve didactische methoden

3.5.1 Sociaal cognitieve leertheorie en Rationeel Emotieve Therapie
De gevonden Skills for Life programma’s maken gebruik van interactieve didactische methoden. In een groot aantal publicaties, zoals genoemd in hoofdstuk 2, werd aangegeven
dat de gebruikte didactische methoden afkomstig zijn uit de sociaal cognitieve leertheorie
van Bandura (1977).
Het programma Levensvaardigheden maakt eveneens gebruik van de theorie en de
interactieve didactische methoden van Bandura (1977). Daarnaast wordt in dit programma een werkmodel uit de cognitieve gedragstherapie gebruikt, namelijk de Rationeel
Emotieve Therapie (ret) van Ellis (1962).
Het werkmodel van de ret gaat ervan uit dat het menselijk functioneren beïnvloed
wordt door meerdere aspecten die met elkaar in verband staan, namelijk gedachten, gevoelens en gedrag (Ellis, 1962). Als de manier van denken (Beliefs) van het individu over
een bepaalde gebeurtenis (Activating Event) verandert, is het waarschijnlijk dat ook gevoelens veranderen en dat de manier waarop gedragsmatig gereageerd wordt verandert
(Emotional and Behavioral Consequences). Dit wordt ook wel het abc–schema genoemd.
Vanwege de volgende drie redenen werd gekozen voor een werkmodel uit de ret.
Ten eerste bleek uit verschillende meta-analyses (Lyons & Woods, 1991; Engels, Gar
nefski & Diekstra, 1993) dat de ret op bepaalde gebieden effectief was. Dit model gaf
bijvoorbeeld in het onderzoek van Engels e.a. (1993) betere resultaten dan placebogroepen en groepen die geen behandeling kregen om hun gevoelens van welzijn te verbeteren. Verbetering van gevoelens van welzijn werden zowel op de korte als lange termijn
aangegeven8.
8 Een analyse (Gonzalez, et al., 2004) die geruime tijd na de ontwikkeling van Levensvaardigheden
uitgevoerd werd, bevestigt de positieve resultaten van de ret. Deze analyse van negentien effectstudies
naar het gebruik van de ret laat gunstige effecten zien op de uitkomstvariabelen angst, verstorend gedrag en zelfconcept. De effecten waren gelijk voor jongeren met en zonder problemen.
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De tweede reden om het werkmodel uit de ret te gebruiken, was dat dit model zich richt
op het beïnvloeden van inter- én intrapersoonlijke vaardigheden; het heeft het oogmerk
om gedachten, gevoelens en gedrag te veranderen.
De derde reden was dat met het werkmodel ervaring opgedaan is binnen het onderwijs, namelijk in de vorm van het programma Rational Emotive Education (ree: Knaus,
1974; Diekstra e.a., 1982). Dit programma werd ontwikkeld voor en geïmplementeerd in
het basisonderwijs. Daarnaast werd dit programma in Nederland aangeboden aan volwassen vrouwen. Dit ree–programma gebruikt het conceptuele abc–schema van Ellis
(1962). Knaus (1974) heeft dit schema omgezet in een werkmodel dat hij heeft gebruikt in
het onderwijs, namelijk het 4g–model.
De basisformule van het 4g–model luidt als volgt:
Gebeurtenis [g1] + Gedachten [g2] = Gevoel [g3] + Gedrag [g4]
Dit model impliceert dat niet de gebeurtenis op zich bepaalt hoe mensen zich voelen en
gedragen, maar dat gedachten of cognities over de gebeurtenis van invloed zijn op gevoelens en gedrag van mensen. Daarnaast biedt dit model de mogelijkheid te interveniëren
op de vier g’s: waarnemen (gebeurtenis), gedachten, gedrag en gevoelens. Jongeren leren
door middel van dit model om zichzelf te instrueren en te coachen in de richting van meer
positieve gevoelens en adequate gedragingen.
Het ree–programma is meerdere malen geëvalueerd. Een analyse toonde aan dat kinderen als gevolg van het programma rationeler9 gaan denken (Hajzler en Bernard, 1991),
er zijn correlaties gevonden tussen het aanbieden van het ree–programma en een vooruitgang in academische prestaties van jongeren (Kachman & Mazer 1990) en studenten
van de universiteit rapporteren een verbetering in hun sociale vaardigheden (Wu, 1987).
In Nederland is de effectiviteit van het ree–programma gemeten onder volwassen vrouwen (Diekstra e.a., 1982). Zij gaven aan na het programma significant vaker dan voorheen
rationeel te denken.
Het programma Levensvaardigheden maakt gebruik van belangrijke uitgangspunten
van het ree–programma, maar heeft het programma om verschillende redenen niet in
zijn geheel overgenomen. Het ree–programma is namelijk ontwikkeld voor het basisonderwijs terwijl Levensvaardigheden zich op jongeren richt. Verder is Levensvaardigheden
thematisch ingevuld op grond van inbreng van jongeren, leerkrachten en ouders. De

9 Rationele gedachten zijn logisch en coherent, empirisch verifieerbaar, niet absolutistisch, behulpzaam bij het behalen van een doel en/of resulteren in emoties die niet disfunctioneel zijn. Irrationele gedachten zijn logisch inconsistent, inconsistent met de empirische realiteit, absolutistisch en dogmatisch,
niet behulpzaam bij het behalen van een doel en/of leiden tot verstorende emoties (Walen, DiGiuseppe
& Dryden, 1992)
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thema’s uit het ree–programma zijn bepaald door de ontwikkelaars en niet op een participatieve manier tot stand gekomen. Bovendien is het ree–programma niet specifiek
gericht op probleemsituaties, zoals dat bij Levensvaardigheden het geval is, maar op algemene thema’s. Ten slotte is het ree–programma gebaseerd op de Rationele therapie
van Ellis (1962), terwijl in Levensvaardigheden uitgegaan wordt van een meer eclectische
benadering. Het combineert inzichten uit de Rationele therapie van Ellis (1962) met de
benadering van Bandura (1977). Uit meta-analyses (Tobler, 1986; Beelman, Pfingsten &
Lösel, 1994) blijkt namelijk dat programma’s die meerdere methoden gebruiken een grotere kans hebben op langetermijneffecten dan programma’s die slechts één methode als
uitgangspunt nemen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat programma’s die meerdere
methoden gebruiken elkaar wederzijds versterken waardoor het geleerde langer beklijft.
De benadering van Bandura reikt, zoals eerder vermeld, didactische methoden aan
voor preventieve Skills for Life programma’s. De manier waarop Levensvaardigheden opgebouwd is en welke didactische methoden en –middelen van Bandura (1977; 1997) in het
programma worden gebruikt, is onderwerp van de volgende paragraaf.
3.5.2 Didactische methoden uit de sociaal cognitieve leertheorie
Bandura (1977) heeft een aantal didactische methoden voorgesteld die geloof in persoonlijke effectiviteit en gedrag beïnvloeden, namelijk:
1. Leren door uitleg te krijgen: anderen geven uitleg over gedachten en gevoelens en
proberen elkaar te overtuigen.
2. Leren door observatie: het zien van effectieve, geloofwaardige en aantrekkelijke
voorbeelden.
3. Leren door direct oefenen: het zelf uitproberen van of experimenteren met gedrag.
4. Leren door het reguleren of beheersen van innerlijke (gevoels)reacties: het zelf reguleren en beheersen van gevoelens zoals angst, spanning en boosheid.
Deze didactische methoden vertonen overlap. Een gepeste leerling kan bijvoorbeeld zijn
of haar gevoelens en gedachten uitleggen aan medeleerlingen en de leerkracht, en tegelijkertijd een geloofwaardig voorbeeld zijn voor de medeleerlingen door de manier waarop
hij of zij communiceert over deze gevoelens en gedachten.
Ad 1.

Leren door uitleg te krijgen
De middelen die ingezet worden voor de leermethode ‘leren door uitleg te krijgen’ zijn
gesprekken, discussies en het maken van gedragsafspraken. Middels deze methoden kunnen
leerlingen aan elkaar uitleggen wat voor gevoelens, gedachten en opvattingen ze hebben
in bepaalde situaties en horen ze manieren waarop andere leerlingen of de leerkracht met
problemen omgaan.
Het geven van uitleg kan gebeuren door de leerkracht. Hij kan, in de manier waarop hij
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uitleg geeft, een model zijn voor de leerlingen (Bandura, 1977; Consortium on the SchoolBased Promotion of Social Competence, 1994). Ook kunnen leerlingen elkaar uitleg geven, door bijvoorbeeld hun gedachten onder woorden te brengen. Een belangrijke reden
om leerlingen elkaar uitleg te laten geven, is dat ze de ruimte krijgen om te participeren
en een groter gevoel van verantwoordelijkheid kunnen ontwikkelen dan wanneer alleen
de leerkracht uitlegt (De Winter, 1995). Deze actieve participatie van leerlingen in de klas
kan volgens verschillende auteurs (o.a. Bruer, 1993; Andrews, 1994; De Winter, 1995) een
positieve bijdrage leveren aan het verkrijgen van zelfvertrouwen en geloof in persoonlijke effectiviteit van leerlingen. Bovendien kan het volgens De Winter (1995) een gevoel
van verbondenheid creëren en kan goed worden aangesloten bij de belevingswereld van
jongeren.
Gesprekken en discussies

In de lessen Levensvaardigheden zullen gesprekken en discussies gebruikt worden om
uitleg te geven over bijvoorbeeld de betekenis van roddelen en kunnen consequenties
van bepaalde gedragingen en mogelijke oplossingen voor conflicten aangedragen worden.
Ook krijgen leerlingen conform de ret (Ellis, 1962; Walen, et al., 1992) uitgelegd op welke
wijze positieve en negatieve gevoelens en (ir)rationele gedachten in conflictsituaties verwoord kunnen worden en op welke manier gedachten, gevoelens en gedragingen elkaar
kunnen beïnvloeden.
Hieronder wordt een voorbeeld gegeven.
Een leerling geeft aan dat hij mee-pest [g4]. De leerkracht vraagt wat hij
voelt als hij mee-pest (bijvoorbeeld ‘ik ben bang’[g3]) en waarvoor hij bang
is (bijvoorbeeld dat hij zelf gepest wordt of niet meer bij de groep hoort als
hij niet mee-pest[g2]). Vervolgens vraagt de leerkracht wat hij zou willen
doen in de toekomst (bijvoorbeeld niet meer mee-pesten, zich rustig houden
[alternatieve g4]) en wat hij zou willen voelen (bijvoorbeeld rustig [alternatieve g3]).
Vervolgens legt de leerkracht uit dat de gedachten van de leerling irrationeel
zijn en legt ook uit waarom (bijvoorbeeld: is het daadwerkelijk zo dat als
je niet mee-pest je zelf gepest wordt of niet meer bij de groep hoort? Het
antwoord is dat dit vaak niet het geval is) en hij legt uit wat mee-pesten kan
betekenen voor de gepeste leerling en vraagt de pester zich in te leven in de
gepeste leerling. Hij kan de leerling voorstellen in de toekomst de volgende alternatieve gedachten te hebben: ‘als ik mee-pest doe ik daar iemand verdriet
mee’ en ‘ik wil bij een groep horen om wie ik ben en niet omdat ik meedoe
met pesten’ [alternatieve g2].
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Gedragsregels

Ook is het de bedoeling dat leerlingen met elkaar en met de leerkracht gedragsregels construeren die betrekking hebben op de thema’s die aan de orde komen in de lessen en die
binnen en buiten het klaslokaal gelden. De bedoeling hiervan is dat de leerkracht en de
leerlingen aan elkaar uitleggen waarom bepaalde gedragsregels voor hen belangrijk zijn.
Zij kunnen elkaar proberen te overtuigen en tot consensus komen. Door gedragsregels in
interactie met de leerlingen te ontwikkelen en vast te stellen, krijgen ze meer het gevoel
dat deze van henzelf zijn en krijgen ze meer de mogelijkheid interne opvattingen te ontwikkelen over de noodzaak van deze regels dan wanneer de leerkracht de gedragsregels
bedenkt (Piaget, 1965; Deci & Ryan, 1987; De Vries & Zan, 1994). Als gevolg hiervan voelen
jongeren zich meer betrokken bij en meer verantwoordelijk voor de leefcultuur in de klas
en op school (De Winter, 1995). Ten slotte kan middels gedragsregels een omgeving gecreëerd worden die veiligheid en ondersteuning biedt voor het aanleren van vaardigheden
(Hawkins & Weis, 1985; Elias et al., 1997).
Voorbeelden van gedragsregels zijn:
• Ik reageer niet meteen als ik boos ben, maar tel eerst tot 10.
• Ik houd rekening met anderen als ik iets doe of zeg.
• Mijn gedrag heeft effect op anderen. Daar moet ik rekening mee houden.
• Ik accepteer de nee van een ander.
• Ik pest niet.
• Als ik hoor dat er over me geroddeld is controleer ik eerst of dit waar is.
Ad 2.

Leren door observatie

De middelen die worden ingezet voor de leermethode ‘observeren’ zijn beeldmateriaal
(video) en het observeren van medeleerlingen in rollenspelen, tijdens gesprekken, discussies
en bij het maken van gedragsafspraken.
In Levensvaardigheden observeren leerlingen bijvoorbeeld hoe leeftijdsgenoten rationele gedachten en positieve gevoelens uiten en zich op adequate manieren gedragen.
Dit kunnen voor leerlingen nieuwe gedachten, gevoelens of gedragingen zijn die zij zelf
nog niet in hun repertoire hebben. Ook observeren leerlingen het uiten van bijvoorbeeld
irrationele gedachten, negatieve gevoelens en ongewenst gedrag, zodat ze zich bewust
worden van de ongunstige gevolgen van deze gedachten, gevoelens en gedragingen. Door
gedrag van anderen te observeren krijgen leerlingen volgens Bandura (1977) de mogelijkheid cognitieve schema’s van gedragingen te ontwikkelen. Deze schema’s fungeren als gids
voor toekomstig gedrag. Om een optimaal effect te bereiken is het volgens Bandura (1977)
van belang dat de modellen die geobserveerd worden wat hun eigenschappen betreft zo
veel mogelijk overeenkomen met de leerlingen die observeren; dat ze geloofwaardig zijn;
dat de opbrengsten van de gedragingen positief zijn en dat meerdere personen dit gedrag
vertonen.
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Video

Tijdens een groot aantal van de lessen Levensvaardigheden krijgen leerlingen videofragmenten te zien van acteurs, die in leeftijd en etniciteit overeenkomen met de leerlingen.
De acteurs spelen op de video gebeurtenissen na waarin conflicten voorkomen die betrekking hebben op het thema van de les. De leerlingen observeren (ir)rationele gedragingen,
gevoelens en gedachten. De leerlingen observeren dat er gedachten voorafgaan aan gevoelens en gedrag en dat deze van invloed zijn op gevoelens en gedrag. Ze observeren dat
verschillende gedragingen in een en dezelfde situatie mogelijk zijn en nemen waar wat,
gezien de gevolgen, het meest adequate gedrag is. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven
van een videofragment:
Acteurs spelen een situatie na waarin een jongere van een leeftijdgenoot een
blowtje aangeboden krijgt [g1]. Hij wil eigenlijk geen blowtje maar vindt
het moeilijk om nee te zeggen. De jongere denkt (spreekt dit hardop uit) ‘Ik
wil niet blowen, maar ik durf het niet te zeggen. Straks vindt hij mij een
mietje en hoor ik niet meer bij de groep’ [g2]. De jongere neemt het blowtje
aan [g4]. Daarna krijgen de leerlingen de situatie nogmaals te zien, alleen
nu met de gedachte: ‘Ik heb geen zin om te blowen en zeg dit gewoon. Als ik
duidelijk “nee” zeg, weet hij precies waar hij aan toe is en is de kans klein
dat hij het nog een keer vraagt’ [g2]. De leerlingen zien dat deze gedachte
vervolgens leidt tot ander gedrag en andere consequenties, namelijk afwijzen
van het blowtje [g4] met als gevolg dat de jongere het blowtje in de toekomst
niet meer krijgt aangeboden.

De situaties die leerlingen observeren spelen zich zowel af in de klas (bijvoorbeeld conflict
met medeleerlingen en pesten) als buiten de klas (bijvoorbeeld conflicten met ouders).
Rollenspel

Een ander middel dat wordt ingezet voor de leermethode ‘observeren’ is rollenspel. In
rollenspelen zien leerlingen hoe medeleerlingen en/of de leerkracht conflictsituaties hanteren door het uiten van hun gevoelens en gedachten en door het vertonen van bepaalde
gedragingen. Onder ‘Direct oefenen’ wordt uitgewerkt op welke manier rollenspel in
Levensvaardigheden wordt gebruikt.
Gesprekken en discussies en gedragsregels

Ten slotte observeren leerlingen tijdens de ontwikkeling van gedragsregels, gesprekken en
discussies de manier waarop medeleerlingen en de leerkracht gedachten en gevoelens articuleren. De inhoud van deze gedachten en gevoelens en de wijze waarop deze verwoord
worden, kan voor sommige leerlingen nieuw zijn.
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Ad 3.

Direct oefenen

De middelen die worden ingezet voor de leermethode ‘direct oefenen’ zijn rollenspel, ge
sprekken, discussies en gedragsregels.
Rollenspel

Nieuw gedrag wordt volgens Bandura (1977) niet alleen aangeleerd door het te observeren,
maar ook door daadwerkelijk te oefenen. Leerlingen ervaren door het oefenen verschillende consequenties van gedragingen en ontwikkelen hypothesen over welke gedragingen
(on)gunstig zijn, gezien de verwachte consequenties. Op deze manier kan een uitbreiding
van het repertoire aan vaardigheden plaatsvinden (Bandura, 1977; zie Consortium on the
School-Based Promotion of Social Competence, 1994).
Leerlingen leren in rollenspelen positieve/negatieve gevoelens en (ir)rationele gedachten herkennen, uiten en sturen. Nadat positieve gevoelens en rationele gedachten geuit
zijn, oefenen leerlingen gewenste (nieuwe) gedragingen in conflictsituaties. De oefensituaties sluiten aan bij het thema van de les. Leerlingen spelen situaties uit de video na of
situaties die ze zelf meegemaakt hebben. Ze proberen daarbij verschillende gedragingen
uit en ervaren welke gevoelens dat bij hen oproept, welke gedachten daarbij behulpzaam
zijn en wat voor consequenties hun gedrag heeft. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven
van een rollenspel:
De leerlingen krijgen op een video te zien dat een leerlinge kwaad is op een
medeleerlinge [g3], omdat die over haar heeft geroddeld. Na het zien van de
video wordt aan de leerlingen gevraagd of zij een soortgelijke situatie ook
zelf hebben meegemaakt. Ze mogen deze situatie naspelen. De leerlingen
leren in het rollenspel te zeggen wat ze denken als er bijvoorbeeld over hen
geroddeld is (‘ik houd me maar even in, want anders krijg ik alleen maar
meer problemen’ [g2]), wat ze voelen (bijvoorbeeld: ‘ik ben boos’ [g3]) en om
adequaat te reageren als er over hen geroddeld is (bijvoorbeeld: ik blijf rustig
en zeg dat ik baal van wat er is gebeurd of ik negeer de ander een tijdje) of als
zij zelf geroddeld hebben (bijvoorbeeld: bied ik mijn excuses aan).

Tijdens het rollenspel kunnen leerlingen instructies en ondersteuning krijgen van zowel
leerkrachten als medeleerlingen.
Leerlingen die bepaalde vaardigheden niet in huis hebben of deze niet ten uitvoer
willen of kunnen brengen in een rollenspel, krijgen ondersteuning van de leerkracht en/
of medeleerlingen die deze vaardigheden wel kunnen laten zien. Een leerkracht of een
medeleerling kan de rol één keer overnemen. Op deze manier kan de leerling de vaardigheden eerst observeren. Daarna kan de rol door de leerling zelf gespeeld worden, zodat
de vaardigheden geoefend worden en ervaren wordt wat de consequenties van dit gedrag
zijn. Indien de consequenties positief zijn, bijvoorbeeld als medeleerlingen zich positie60
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ver ten opzichte van de leerling gedragen, vindt dit gedrag volgens Bandura (1977) in de
toekomst vaker plaats.
Voor de rollenspelen kunnen situaties buiten de klas of school gebruikt worden als
mogelijkheid om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te oefenen. Op deze manier
neemt de kans toe dat vaardigheden gegeneraliseerd worden naar situaties buiten het
klaslokaal (o.a. Schinke & Gilchrist, 1984; Gresham, 1997).
Gesprekken, discussies en gedragsregels

Gesprekken, discussies en het construeren van gedragsregels worden gebruikt om leerlingen te laten oefenen in het verwoorden en beheersen van hun gevoelens en gedachten
die worden opgeroepen in bepaalde conflictsituaties.
Ad 4.

Reguleren of beheersen van innerlijke (gevoels)reacties.

Tijdens het bekijken van de video kunnen leerlingen observeren hoe verschillende ge
voelens eruitzien en kunnen ze manieren observeren waarop gevoelens gereguleerd
of beheerst kunnen worden. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om het reguleren en beheersen van gevoelens te oefenen in rollenspelen en door het ontwikkelen van
gedragsafspraken.
Om gevoelens te beheersen en te reguleren is het volgens verschillende onderzoekers
(zie Consortium on the School-Based Promotion of Social Competence, 1992; Goleman,
1995) van belang dat leerlingen, voordat ze reageren, gevoelens leren herkennen, controle
leren uitoefenen over hun impulsen, gevoelens leren uiten en manieren bedenken waarop ze kunnen reageren in bepaalde situaties, rekening houdend met de consequenties.
Vervolgens is het volgens Goleman (1995) van belang dat leerlingen leren op een adequate
manier te reageren op gevoelens, zoals angst, woede en verdriet. Goleman stelt dat een
belangrijke manier om op gevoelens te reageren impulscontrole is. Om leerlingen te leren
impulsen te controleren en na te denken over mogelijke oplossingen voor conflictsituaties,
wordt in Levensvaardigheden een bepaalde methode voor het leren reguleren van gevoelens en impulsen gebruikt, namelijk het ‘delay’principe, ook wel het stoplichtprincipe
genoemd (zie Elias & Weissberg, 1990; Goleman, 1995). Leerlingen leren om, voordat ze
reageren, eerst tot tien te tellen en na te denken over mogelijke gevoelens en gedragingen.
Het stoplichtprincipe ziet er als volgt uit:

Het Rotterdamse Levensvaardigheden-programma

61

Rood 1. Stop, tel tot tien en denk daarna na voordat je reageert.
2.
3.
Oranje
4.
5.

Denk na over het probleem, over hoe je je voelt en wat je denkt.
Stel een positief doel.
Denk na over meerdere oplossingen
Denk na over de consequenties

Groen 6. Vertel het probleem, wat je denkt en hoe je je voelt.
Ga je gang en probeer het beste idee uit!

Video

Op de video krijgen leerlingen beelden van acteurs in conflictsituaties te zien. Deze acteurs laten zien hoe jongeren zich kunnen voelen en wat ze kunnen denken in conflictsituaties. Vervolgens laten ze zien op welke (on-)gewenste manieren jongeren kunnen
reageren. De acteurs laten zien op welke manier jongeren hun gevoelens kunnen beheersen als ze bijvoorbeeld boos zijn. Ook laten de acteurs zien wat de consequenties kunnen
zijn als jongeren hun gevoelens (niet) beheersen.
Rollenspelen

In rollenspelen oefenen leerlingen in conflictsituaties tot tien te tellen, hun gedachten
en gevoelens te verwoorden en mogelijke oplossingen te benoemen voor een conflict.
Vervolgens oefenen leerlingen op gewenste manieren te reageren. Zij benoemen verschillende mogelijke gedragingen en consequenties. Vervolgens worden positieve oplossingen
nagespeeld. Een voorbeeld van het reguleren en beheersen van gevoelens is het volgende:
Een leerling krijgt onterecht de schuld van de leraar. De leerling wordt ervan beschuldigd dat hij een propje papier naar het bord gooide, terwijl zijn
buurman het deed [g1].
De leerling speelt deze situatie na en telt, voordat hij reageert, tot tien en
verwoordt daarna zijn gevoelens (bijvoorbeeld: ‘Ik ben boos’ [g3]) en zijn
gedachten (bijvoorbeeld: ‘Ik krijg zomaar de schuld terwijl ik niets heb gedaan. Ik maak de leraar duidelijk dat ik niets heb gedaan, maar wel op een
rustige manier. Als ik tekeerga, krijg ik alleen maar ruzie met hem en dat
wil ik niet’ [g2]). Vervolgens benoemt hij positieve gedragsmogelijkheden
(bijvoorbeeld: ‘Ik ga na de les naar de leraar toe of ik zeg het hem meteen,
maar dan wel op een rustige manier’ [g4]) en laat dit zien in zijn gedrag.

Gedragsafspraken

Van het reguleren en beheersen van innerlijke (gevoels) reacties kan een gedragsafspraak
worden gemaakt. Een voorbeeld van zo’n gedragsafspraak is verwoorden dat je boos bent
en tot tien tellen voordat je reageert.
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3.6 Programmamateriaal

Het programma Levensvaardigheden bevat een handleiding voor leerkrachten, leerlingenmateriaal en een video.
De handleiding voor leerkrachten bestaat uit een beschrijving van het doel, een beknopt overzicht van de lessen, een beschrijving van de theoretische achtergrond van het
programma, de inter– en intrapersoonlijke vaardigheden die in het programma worden
gestimuleerd en de didactische methoden. Verder wordt beschreven hoe de lessen in het
programma en de achterliggende theorie moeten worden overgedragen. De lessen bestaan
uit oefeningen die in complexiteit toenemen. Rollenspelen worden bijvoorbeeld in de
eerste paar lessen in tweetallen gespeeld en er staat op papier beschreven wat de inhoud
van het rollenspel moet zijn. In latere lessen worden de rollenspelen in steeds grotere
groepen gespeeld en komen thema’s aan de orde uit het leven van de leerlingen zelf, die
niet op papier zijn vastgelegd. Verder bevat het programma oefeningen met verschillende
moeilijkheidsgraden. Het programma wordt namelijk aangeboden aan vmbo– (destijds
(i)vbo), havo– en vwo–groepen. Daarnaast bevat de handleiding een aantal bijlagen
waarin onder andere een beschrijving gegeven wordt van methoden voor het geven van
feedback, het doen van rollenspelen en achtergrondinformatie. Ten slotte bevat de handleiding een literatuurlijst met betrekking tot het aanleren van inter– en intrapersoonlijke
vaardigheden en het beïnvloeden van gedrag, gevoelens en gedachten.
Het leerlingenmateriaal bestaat uit een map waarin beschreven wordt welke oefeningen in de klas gedaan kunnen worden, met huiswerkoefeningen en achtergrondinformatie
over het programma Levensvaardigheden.
Het programmamateriaal bevat ten slotte een niet aan leerlingen uitgereikte video waarin
in verschillende fragmenten gebeurtenissen, gevoelens, gedachten, gedragingen en gevolgen worden weergegeven, zoals beschreven bij de leermethode ‘observeren’.

3.7 Training leerkrachten

Voordat leerkrachten de lessen Levensvaardigheden geven, ontvangen ze een driedaagse
training. Tijdens deze docententraining worden leerkrachten aan de hand van de docentenhandleiding vertrouwd gemaakt met de uitgangspunten, de theoretische onderbouwing en de inhoud van het programma. Ze maken kennis met het 4g–schema, het
stoplichtprincipe en de sociaal cognitieve leertheorie en leren deze toe te passen. Verder
maken zij didactische methoden, zoals het geven van rollenspelen, eigen. Leerkrachten
geven tijdens de training lessen uit het programma Levensvaardigheden aan andere leerkrachten. Op deze manier ervaren leerkrachten wat het betekent om bijvoorbeeld rollenspelen te doen én te oefenen in het geven ervan (Bandura, 1977).
Tijdens de lessen krijgen leerkrachten van de trainers en van elkaar instructies voor
het toepassen van de verschillende didactische methoden. De training richt zich op twee
Het Rotterdamse Levensvaardigheden-programma

63

cruciale aspecten van het programma. Ten eerste het geven van lessen aan leerlingen om
hun inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te bevorderen. En ten tweede het verbeteren
of behouden van een omgevingscontext waarin deze vaardigheden op een veilige manier
aangeleerd kunnen worden. Dit gebeurt onder andere door leerkrachten bewust te maken
van groepsdynamische processen en hen te leren deze positief te stimuleren.
Veel leerkrachten voelen zich ongemakkelijk bij interactieve onderwijsmethoden, zoals het doen van rollenspelen en het voeren van discussies over conflictsituaties. Dit heeft
volgens Rohrbach, D’Onofrio, Backer & Montgomery (1996) voor een belangrijk deel
te maken met de angst om de controle in de klas te verliezen, omdat de inhoud en het
proces van deze interactieve methoden vaak niet vastliggen. Door leerkrachten goed te
informeren over deze methoden en effectieve strategieën hiervoor te oefenen, wordt verwacht dat weerstanden tegen interactief onderwijs worden verminderd of weggenomen.
Leerkrachten oefenen tijdens de training bijvoorbeeld op welke wijze ze een rollenspel met
leerlingen kunnen spelen en hoe ze adequaat kunnen reageren op vreemde of afwijzende
reacties van leerlingen.
Als vervolg op de training wordt halverwege het programma een ‘booster’bijeenkomst
georganiseerd om leerkrachten te motiveren en om onduidelijkheden, problemen en
weerstanden te bespreken en weg te nemen.
Om de leerkrachten verder te ondersteunen in het op de juiste manier implementeren
van het programma, krijgen ze de beschikking over een docentenhandleiding. Dit is een
handleiding waarin de theorie, opzet en lessen van Levensvaardigheden beschreven staan.
Tevens krijgen zij, buiten de lessen om, advies van de programmaontwikkelaars en wor
den lessen geobserveerd. De leerkrachten krijgen assistentie en worden gecoacht indien
daar behoefte aan is.

3.8 Conclusie en discussie

De eerste versie van het programma Levensvaardigheden heeft vorm en inhoud gekregen
op basis van uitkomsten van het literatuuronderzoek beschreven in het vorige hoofdstuk
en door ervaringen en opvattingen van Rotterdamse jongeren, leerkrachten en ouders die
zijn verzameld via panelbijeenkomsten. Het programma leert individuele inter– en intrapersoonlijke vaardigheden aan in algemene en probleemspecifieke situaties. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van de volgende didactische methoden: leren door uitleg te krijgen, leren door observeren, leren door direct oefenen en leren door het reguleren of beheersen van innerlijke (gevoels)reacties. Voor het aanleren van inter- en intrapersoonlijke
vaardigheden wordt ook gebruik gemaakt van het 4g-schema afkomstig uit de Rationeel
Emotieve Therapie. Het programma Levensvaardigheden bestaat uit docentenmateriaal
dat leerkrachten gebruiken om de lessen Levensvaardigheden zo adequaat mogelijk over
te dragen aan leerlingen. Tevens bestaat er een video die leerkrachten gebruiken bij de implementatie van de lessen. Verder hebben de leerlingen de beschikking over leerlingenma64
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teriaal, waarin zij oefeningen kunnen maken en hun ideeeën in op kunnen schrijven. Ten
slotte bestaat er een handleiding waarin de training voor leerkrachten beschreven staat.
Er is echter een beperking aan de manier waarop de thema’s voor het programma
Levensvaardigheden zijn geïnventariseerd. Deze thema’s zijn een uitkomst van de panelbijeenkomsten met slechts één cohort jongeren, ouders en leerkrachten. Het is mogelijk
dat deze thema’s niet representatief zijn voor andere jongeren, leerkrachten en ouders in
Nederland. Om deze reden is het van belang in de toekomst ‘participatie van de doelgroep bij de ontwikkeling van het programma’ als een kenmerk van programma’s zoals
Levensvaardigheden op te nemen.
In de periode van 1997 tot en met 2004 onderging het programma Levensvaardighe
den diverse veranderingen en uitbreidingen op basis van effectstudies die in de hoofdstukken 4 tot en met 6 worden beschreven. Deze effectstudies, veranderingen en uitbreidingen
worden beschreven in het volgende deel van dit proefschrift.
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DEEL 2
effectstudies naar
levensvaardigheden

4

Studie 1

4.1 Inleiding

Het literatuuronderzoek uit hoofdstuk 2 liet zien dat Skills for Life programma’s positieve
effecten hebben op de intentie van jongeren om (de geleerde) inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken, op de manier waarop ze over zichzelf en de omgeving
denken, op hun gevoelsbeleving en op probleemgedrag (o.a. Botvin et al., 1990; Botvin
et al., 1995c; LaFramboise & Howard-Pitney, 1995; Buysse et al., 1997; Snow, et al., 1997).
Voor het programma Levensvaardigheden werd een onderzoeksprogramma uitgevoerd
om te beoordelen of ook dit programma dergelijke effecten liet zien. Onderzocht werd
of het programma een positieve invloed heeft op: geloof in persoonlijke effectiviteit,
zelfbeeld, (spanning bij) het adequaat uiten van negatieve gevoelens in moeilijke sociale
situaties en de intentie om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden in conflictsituaties
deze effectstudies was om het programma Levensvaardigheden stapsgewijs aan te passen en te verbeteren. In de volgende hoofdstukken worden de effectstudies achtereenvolgens beschreven. In studie 1 werd de effectiviteit onderzocht van de eerste versie van
het programma Levensvaardigheden. Deze studie wordt in dit hoofdstuk beschreven. Op
basis van uitkomsten van deze eerste studie werden het lesprogramma, de training voor
leerkrachten en het onderzoeksdesign aangepast. In studie 2 werd de effectiviteit van het
aangepaste programma onderzocht. Deze studie wordt in hoofdstuk 5 besproken. Op
basis van de uitkomsten van deze tweede studie werden nogmaals het lesprogramma, de
training voor leerkrachten en het onderzoeksdesign aangepast. In studie 3, beschreven
in hoofdstuk 6, werd de derde versie van het programma onderzocht. Uit deze studie
vloeide een vierde studie voort, die ging over het thema suïcidaliteit. Deze studie wordt
beschreven in hoofdstuk 7.
Studie 1

De versie van het programma Levensvaardigheden dat als eerste werd onderzocht bestond
uit 12 lessen van 50 minuten. Deze lessen waren, zoals eerder uiteengezet, samengesteld
op basis van literatuuronderzoek en panelbijeenkomsten met jongeren, leerkrachten en
ouders. De panelbijeenkomsten hadden meerdere thema’s opgeleverd, namelijk: omgaan
met gevoelens; omgaan met gedrag van anderen; omgaan met gedachten; pesten; gepest
worden; genotmiddelengebruik en grenzen stellen; roddelen; conflicten met leeftijdsgenoten; conflicten met medeleerlingen en leerkrachten; conflicten met ouders; sexualiteit
en grenzen stellen. De thema’s ‘omgaan met gevoelens’ en ‘omgaan met gedachten’ werden
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verwerkt in een groot aantal lessen. Het thema ‘grenzen stellen’ werd behandeld in de
lessen, ‘nee zeggen tegen een persoon’ en ‘nee leren zeggen tegen een groep’. De overige
thema’s werden als aparte les opgenomen. Om het programma af te sluiten werd de les
‘afscheid nemen’ toegevoegd. In Tabel 4 worden de thema’s van de lessen beschreven.
Tabel 4. Thema’s van de eerste versie van het programma Levensvaardigheden
Les

Thema’s eerste versie Levensvaardigheden

1
2
3

Inleiding en conflict tussen leraar en leerling
Conflict tussen leraar en leerling
Adequaat omgaan met agressie
Nee leren zeggen tegen een persoon (bijv.
als het gaat om genotmiddelengebruik)
Nee leren zeggen tegen een groep
Adequaat omgaan met roddelen
Gepest worden door leeftijdsgenoten
Pesten van leeftijdsgenoten
Vragen om hulp en aandacht
Conflict tussen leerling en ouder(s)
Sexualiteit
Afscheid nemen

4
5
6
7
8
9
10
11
12

De leerkrachten die de lessen gaven, ontvingen van tevoren een driedaagse training. De
opbouw van de training bestond uit een introductie over de werking van groepsdyna
mische processen en het leren omgaan met en het stimuleren van groepsdynamische
processen. Het doel hiervan was leerkrachten in staat te stellen een veilige sfeer in de
klas te creëren en weerstanden bij leerlingen te hanteren of weg te nemen. Vervolgens
werden leerkrachten in de gelegenheid gesteld de lessen uit het programma voor te bereiden en een aantal daarvan te onderwijzen aan andere leerkrachten uit de trainingsgroep.
Leerkrachten konden hierdoor ervaren hoe het voor leerlingen is om aan het programma
mee te doen. Ongeveer halverwege de implementatie van het programma ontvingen de
leerkrachten een éénmalige ‘booster’bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werden onduidelijkheden, problemen en weerstanden besproken en zoveel mogelijk weggenomen.
Verder kregen leerkrachten, buiten de lessen om, advies van de programmaontwikkelaars
en werden lessen geobserveerd.
Voor het geven van de lessen hadden de leerkrachten de beschikking over docenten
materiaal en een video waarin verschillende gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en
gedragingen geobserveerd konden worden door leerlingen. De leerlingen ontvingen leer
lingenmateriaal.
Hieronder worden de methode, analyse-strategie en resultaten van deze studie besproken.
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4.2 Methode
Onderzoekspopulatie en procedure

In deze studie werd gebruikgemaakt van een pretest/posttest onderzoeksdesign met een
experimentele groep (within subjects design). Het programma werd aangeboden aan zes
derde klassen van vijf scholen binnen het voortgezet onderwijs in Rotterdam, in totaal 185
(i)vbo– en mavo10–leerlingen. Er werd voor deze schooltypen gekozen omdat zij grote
belangstelling hadden om mee te doen met het onderzoek. Het programma werd indien
mogelijk iedere week gegeven en duurde, vanwege uitval van lessen (bijvoorbeeld door
vakanties en schoolactiviteiten) ongeveer een half jaar. De voormeting werd om organisatorische redenen pas na de tweede of derde les afgenomen. De nameting vond vrijwel
direct na het beëindigen van de lessen plaats. Voor zowel de voor- als nameting vulden
leerlingen zelfrapportagevragenlijsten in. Voor het invullen van de vragenlijsten werd
door de scholen één lesuur ingepland.
Tabel 5 biedt een overzicht van demografische kenmerken van de experimentele groep.
Tabel 5. Kenmerken van de experimentele groep (studie 1)
Geslacht

Meisjes:
Jongens:
Leeftijd
13 jaar:
14 jaar:
15 jaar:
16 jaar:
17 jaar:
Schooltype
IVBO:
VBO:
MAVO:

45%
55%
1%
38%
42%
18%
1%
20%
43%
37%

Direct na afloop van het programma vonden er gesprekken met leerkrachten plaats om
te beoordelen in hoeverre het programma geïmplementeerd was zoals bedoeld door de
ontwikkelaars.
Meetinstrumenten

Aangezien scholen aangaven één lesuur de tijd te hebben voor het invullen van de vragenlijsten werden slechts twee vragenlijsten afgenomen. Onderzocht werd of jongeren veranderingen aangaven in (1) de mate waarin ze spanning ervaren bij het uiten van n
 egatieve
emoties door gebruik te maken van de Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag voor Ado
lescenten: spanningsdimensie (sig–a; Bijstra & Oostra, 1995). Verder werd onderzocht
of jongeren veranderingen aangaven in (2) hun intentie om inter- en intrapersoonlijke
vaardigheden te gebruiken door de Levensvaardighedenvragenlijst (zie Gravesteijn, 1997)
10 (i)vbo en mavo zijn in 1999 opgegaan in het vmbo.
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te gebruiken. De lijsten werden tijdens de voor- en nameting afgenomen. Beide variabelen
en vragenlijsten worden hieronder besproken.
Spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties

De mate waarin adolescenten spanning ervaren bij het uiten van negatieve emoties werd
gemeten met behulp van de subschaal ‘het uiten van negatieve emoties’ van de Schaal
voor Interpersoonlijk Gedrag voor Adolescenten (sig–a: Bijstra & Oostra, 1995): de
spanningsdimensie. Deze subschaal bestond uit veertien items, waarvan een voorbeeld
is ‘Als iemand jou in de rede valt, zeggen dat je dat vervelend vindt’. Ieder item werd
gescoord aan de hand van een vierpuntsschaal, variërend van ‘geen moeite mee’ tot ‘erg
veel moeite mee’. Hoe hoger de score, hoe lager de mate van spanning bij het uiten van
negatieve emoties. De sig–a was in psychometrisch opzicht vergelijkbaar met de Schaal
voor Interpersoonlijk Gedrag (sig; Arrindell, Groot, de & Walburg, 1984), waarvan de
betrouwbaarheid als bevredigend werd beoordeeld (Bijstra & Oostra, 1995).
Intentie om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken

De intentie om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken werd gemeten met
behulp van de Levensvaardighedenvragenlijst. Deze lijst werd speciaal voor de evaluatie
van het lesprogramma ontwikkeld en had dan ook direct betrekking op de inhoud van
het programma (zie Gravesteijn, 1997). In deze vragenlijst werden vragen gesteld over
het gebruik van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden in conflictsituaties. De lijst bestond uit 31 uitspraken, zoals ‘Een vriend(in) heeft over jou geroddeld. Je vraagt aan die
vriend(in) waarom hij/zij dit gedaan heeft?’ Elke uitspraak werd gescoord op een zevenpuntsschaal, variërend van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’. Hoe hoger de
score hoe vaker leerlingen aangaven de intentie te hebben hun inter- en intrapersoonlijke
vaardigheden te gebruiken. Op de gegevens die zijn verzameld met deze vragenlijst is een
factoranalyse uitgevoerd (zie Gravesteijn, 1997). Factoranalyse is toegepast op resultaten
uit de voormeting. Op grond van betrouwbaarheid, item-totaal correlaties en inhoudelijke
overeenkomsten werden drie subschalen samengesteld. De schaal ‘agressief gedrag’ had
een Cronbachs alfa van .73, de schaal ‘ontwijkend gedrag’ een Cronbachs alfa van .66 en
de schaal ‘assertief gedrag’ een Cronbachs alfa van .52. De laatste schaal werd, ondanks
relatief lage alfa, gehandhaafd op grond van het belang van het inhoudsgebied.

4.3 Analyse-strategie

Om de effecten van het programma Levensvaardigheden te meten, is gebruikgemaakt van
een gepaarde t-toets. Deze toets meet of er een verschil is tussen de gemiddelden van de
experimentele– en de controlegroep.
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4.4 Resultaten

In Tabel 6 worden gemiddelden en standaarddeviaties van de voor- en nameting van de
sig–a en de Levensvaardighedenvragenlijst weergegeven, voor zowel de groep in totaal
als voor de verschillende schooltypes. Daarnaast worden in deze tabel de uitkomsten van
de gepaarde t-toets beschreven.
Tabel 6. Gepaarde t-toets: vergelijking gemiddelden van de voormeting (t1) en
nameting (t2) Levensvaardighedenvragenlijst en sig–a
Gemiddelde Std-deviatie P-waarden
Levensvaardigheden-vragenlijst
Totale groep: 5.11 (T1)
.681 (T1)
.478
5.16 (T2)
.684 (T2)
Subgroep schoolniveau
IVBO: 5.00 (T1)
.744 (T1)
.837
4.96 (T2)
.816 (T2)
VBO: 4.99 (T1)
.653 (T1)
.255
5.10 (T2)
.615 (T2)
MAVO: 5.31 (T1)
.652 (T1)
.879
5.32 (T2)
.672 (T2)
SIG-A
Totale groep: 3.39 (T1)
.441 (T1)
.209
3.44 (T2)
.481 (T2)
Subgroep schoolniveau
IVBO: 3.33 (T1)
.277 (T1)
.411
3.21 (T2)
.376 (T2)
VBO: 3.40 (T1)
.460 (T1)
.136
3.47 (T2)
.444 (T2)
MAVO: 3.41 (T1)
.458 (T1)
.361
3.41 (T2)
.544 (T2)

Zoals uit de tabel blijkt, kwamen er op zowel de voor- als de nameting noch voor de totale
groep noch voor de afzonderlijke schoolniveau’s significante verschillen naar voren. Er
was weliswaar een lichte toename te constateren in de intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken. De meest duidelijke vooruitgang werd geconstateerd
bij de groep vbo–leerlingen. Opvallend was dat ivbo–leerlingen na het lesprogramma
aangaven een lichte afname te ervaren in hun intentie om inter– en intrapersoonlijke
vaardigheden te gebruiken.
Ook wat betreft ervaren spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties gaf
de totale groep aan een, niet significante, vooruitgang te ervaren. Zij gaven aan minder
spanning te ervaren na het volgen van het programma. Als gekeken wordt naar de
afzonderlijke subgroepen valt op dat dit bescheiden resultaat te danken was aan de
vbo–leerlingen. Dit was de enige groep die aangaf minder spanning te ervaren bij het
adequaat uiten van negatieve emoties na het volgen van het programma. Evenals bij de
Levensvaardighedenvragenlijst vertoonden de ivbo–leerlingen een achteruitgang: zij ga
ven aan na het volgen van het programma meer spanning te ervaren bij het adequaat uiten
van negatieve emoties.
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4.5 Conclusie en discussie

Deze eerste versie van het programma Levensvaardigheden liet geen significante effecten
zien voor de mate waarin leerlingen spanning ervaren bij het adequaat uiten van negatieve
emoties en de intentie om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken. Hier zijn
verschillende verklaringen voor te geven.
Een verklaring is dat pas in de loop van de studie ervaring werd opgedaan met de
Levensvaardighedenvragenlijst. Van te voren was niet onderzocht of de lijst voor de leer
lingen begrijpelijk was. Dit kan tot gevolg hebben gehad dat de leerlingen de vragen
lijst niet adequaat hadden ingevuld, omdat ze bijvoorbeeld vragen niet begrepen of het
invullen van de lijst niet serieus namen.
Een tweede verklaring is dat de voormeting pas na les twee of drie plaatsvond. Dit kan
een ongunstige invloed gehad hebben op de resultaten, omdat leerlingen wellicht in de
eerste twee of drie lessen al het nodige hadden geleerd.
Tenslotte bleek uit gesprekken met de leerkrachten dat zij het programma niet geheel
op de juiste manier implementeerden. De meerderheid van de leerkrachten gaf aan met
name het 4g–schema en rollenspelen over te slaan of in beperkte mate te implementeren.
Een beperking van deze studie is dat er geen controlegroep beschikbaar was. Met het
gebruikte onderzoeksdesign kan niet uitgesloten worden dat andere aspecten dan het vol
gen van het lesprogramma verantwoordelijk zijn voor de lichte vooruitgang op sommige
variabelen. Een mogelijke verklaring voor de lichte vooruitgang, is dat leerlingen alleen
al door het invullen van de vragenlijst nieuwe inzichten kregen. Een andere verklaring
kan zijn dat er een rijpingseffect opgetreden is. Dit wil zeggen dat veranderingen plaatsvonden vanwege verandering van biologische of psychologische condities van leerlingen
door de tijd heen.
De gepresenteerde resultaten en beperkingen duidden erop dat er in het volgende pro
gramma en de volgende studie aanpassingen dienden plaats te vinden
Veranderingen

Op basis van de uitkomsten van deze eerste effectstudie, gesprekken met leerkrachten en
ervaringen met het programma, waren voor een volgende versie van het programma een
aantal wijzigingen aangebracht, zowel in de inhoud van het lesprogramma als de docententraining. Ook het onderzoeksdesign werd verbeterd en één van de meetinstrumenten,
de Levensvaardighedenvragenlijst, werd aangepast.
Om het onderzoeksdesign te verbeteren, werd in de volgende studie ook een controle
groep opgenomen.
Om de begrijpelijkheid van de Levensvaardighedenvragenlijst te vergroten, werd in deze
lijst zowel het aantal vragen verminderd als het taalgebruik aangepast. Verder werden de
antwoordcategorieën van de vragenlijst verminderd. Bovendien werd in de eerste studie
Studie 1
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de intentie om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken onderzocht door
naar opvattingen van leerlingen te vragen over bepaalde gedragingen (variërend van ‘hele
maal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’). Dit werd in de tweede studie veranderd in de
vraag of leerlingen bepaalde gedragingen zouden vertonen (variërend van ‘dat zou ik zeker
doen’ tot ‘dat zou ik zeker niet doen’). Deze laatste vraagstelling is meer een vraag naar de
intentie van leerlingen dan de vraagstelling uit de eerste studie.
Wat betreft de inhoud van het lesprogramma en de docententraining het volgende. Uit de
gesprekken met leerkrachten bleek dat zij het moeilijk vonden om rollenspelen te geven
en het 4g–schema over te brengen op leerlingen. Dit laatste gold vooral voor leerkrachten
die aan (i)vbo–leerlingen les gaven. De inhoud van het lesprogramma werd zodanig ge���
wijzigd dat voor docenten inzichtelijker werd wat er op welke manier aan leerlingen op
verschillende schooltypen geleerd kon worden. De verwachting was dat hierdoor betere
effecten voor alle leerlingen, en vooral die in het ivbo, bereikt konden worden. Tevens
werden in het lesprogramma de instructies aangepast onder andere door het 4g–schema
uitgebreider uit te leggen en handvaten te beschrijven voor het geven van rollenspelen.
Daarnaast werd de docententraining aangepast door meer nadruk te leggen op interactieve manieren van lesgeven, zoals het oefenen van (instructies geven bij) rollenspelen.
Ook kwam in de training meer nadruk te liggen op het toepassen van het 4g–schema en
het overdragen hiervan op leerlingen. Verondersteld werd dat leerkrachten door deze
veranderingen bij de implementatie van het programma vaker gebruik zouden maken
van het 4g–schema en rollenspelen.
Deze aanpassing had ook gevolgen voor de opbouw en lengte van het lesprogramma.
Om meer aandacht aan het 4g–schema te kunnen besteden, werd het programma met
twee lessen uitgebreid: het leren waarnemen en benoemen van gevoelens en het leren
waarnemen en benoemen van gedachten. Het lesprogramma bestond na de uitbreiding
uit 14 lessen van 50 minuten, en was in twee delen opgesplitst.
Het eerste deel begon met een introductieles. De lessen 2 tot en met 4 richtten zich op
het aanleren van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden in algemene situaties. Het doel
van deze lessen was de drie g’s, gedachten [g2], gevoelens [g3] en gedragingen [g4], van
leerlingen te beïnvloeden.
Het tweede deel bestond uit de lessen 5 tot en met 14. Deze lessen richtten zich op
het beïnvloeden van de drie g’s (gedachten, gevoelens en gedrag) in probleemspecifieke
situaties en het aanleren van vaardigheden in deze situaties. Daarnaast waren er een facul
tatieve les, waarin leerlingen informatie kregen over genotmiddelengebruik (les 5), en een
afsluitende les.
In Tabel 7 wordt het programma uit studie 1 (versie 1) vergeleken met het aangepaste
programma (versie 2). Van dit aangepaste programma werd in studie 2 de effectiviteit
onderzocht.
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Tabel 7. Thema’s programma Levensvaardigheden versie 1 en versie 2
Les

Thema’s programma versie 1

Thema’s programma versie 2

2

Inleiding en conflict tussen
leraar en leerling
Conflict tussen leraar en leerling

Introductie Levensvaardigheden
en kennismaking
Gedrag: leren waarnemen hoe je doet [G4]

3

Agressie

4

Nee leren zeggen tegen een persoon

1

Studie 1

5

Nee leren zeggen tegen een groep

Gevoel: leren waarnemen en
benoemen van gevoelens [G3]
Gedachten: leren waarnemen en benoemen
van wat je tegen jezelf zegt [G2]
Genotmiddelen en gokken

6

Roddelen

Genotmiddelen/ gokken en nee leren zeggen

7

Gepest worden door leeftijdsgenoten

Conflict tussen leerling, leraar en mede-leerling

8

Pesten van leeftijdsgenoten

Roddelen

9

Vragen om hulp en aandacht

Gepest worden: hoe ga je ermee om?

10

Conflict tussen leerling en ouder(s)

Pesten: waarom doe je het?

11

Sexualiteit

Sexualiteit

12

Afscheid nemen

Conflict tussen leerling en ouders

13

Conflict tussen leerling en leraar

14

Afronding en afscheid
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Studie 2

5.1 Inleiding

Het op basis van studie 1 bijgestelde programma Levensvaardigheden (versie 2) werd op
effecten onderzocht in een tweede onderzoek (Gravesteijn & Diekstra, 2002). In dit onderzoek werd onderzocht of de tweede versie Levensvaardigheden invloed heeft op de mate
waarin leerlingen spanning ervaren bij het uiten van negatieve emoties, op hun intentie
om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken en op hun geloof in persoonlijke
effectiviteit. Er werd nu nog een extra variabele gemeten omdat de scholen bereid waren
twee lesuren in te plannen voor het invullen van de vragenlijsten.
Geloof in persoonlijke effectiviteit werd toegevoegd om te onderzoeken of deze variabele beïnvloed werd door het gebruik van de didactische methoden die in het programma
Levensvaardigheden werden gebruikt, zoals het leren door direct oefenen, zoals Bandura
(1986) veronderstelde.
Hieronder worden methode, analyse-strategie en resultaten van deze vervolgstudie
besproken.

5.2 Methode
Onderzoeksgroepen en procedure

De onderzoekspopulatie bestond uit 925 leerlingen verdeeld in een experimentele en controlegroep. De experimentele groep bestond uit 546 leerlingen van het (i)vbo, mavo, havo
en vwo, afkomstig uit 33 klassen van 9 scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam.
Bij deze groep, die het lesprogramma aangeboden kreeg, werd een voor- en nameting verricht. De voormeting vond vlak voor aanvang van het lesprogramma plaats. De nameting
vond een á twee weken na het beëindigen van de lessen plaats. Op dezelfde tijdstippen
werden metingen verricht bij de controlegroep, die bestond uit 379 leerlingen van het (i)
vbo, mavo, havo en vwo, afkomstig uit 21 klassen van 8 scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam. Voor het invullen van de vragenlijsten kregen leerlingen twee lesuren
(honderd minuten) de tijd. Er werd gebruik gemaakt van een quasi-experimenteel design.
Noch leerlingen, noch groepen werden at random toegewezen aan de experimentele of de
controlegroep. Adequate randomisatie is moeilijk te bereiken in het schoolsysteem omdat
scholen vaak alleen willen meedoen met een onderzoek onder de voorwaarde dat zij ofwel
in de experimentele groep ofwel in de controlegroep terechtkomen. Hierdoor zijn onderzoekers genoodzaakt hun toevlucht te nemen tot het gebruik van quasi-experimentele
designs.
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Scholen die aan de controlegroep toegewezen wilden worden, gaven aan wel belangstelling te hebben voor het programma, maar op dat moment geen tijd te hebben voor het
geven ervan. Aangezien er geen gelijke verdeling van demografische kenmerken over
beide groepen was, zijn de twee groepen op schoolniveau en geslacht gematched. De resulterende groepen bestonden uit respectievelijk 280 leerlingen die de lessen wel hadden
gevolgd (de experimentele groep) en 280 leerlingen die de lessen niet hadden gevolgd (de
controlegroep). Kenmerken van de twee groepen zijn weergegeven in Tabel 8.
Tabel 8. Kenmerken van experimentele en
controlegroep (studie 2)
Subgroepen Experimentele groep Controlegroep
Meisjes
56%
56%
Jongens
44%
44%
IVBO
5%
5%
VBO
26%
26%
MAVO
34%
34%
HAVO
25%
25%
VWO
10%
10%

De leerkrachten ontvingen een driedaagse training voordat ze begonnen met het geven
van de lessen en halverwege de implementatie van het programma een éénmalige ‘booster’–bijeenkomst. Ook werden in deze studie, evenals in de vorige studie, direct na afloop
van het programma gesprekken gevoerd met leerkrachten, om te beoordelen in hoeverre
het programma geïmplementeerd was zoals bedoeld volgens de ontwikkelaars.
Meetinstrumenten

In deze studie werd onderzocht of leerlingen veranderingen rapporteerden in (1) de mate
waarin zij spanning ervaren bij het uiten van negatieve emoties, (2) hun intentie om
inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken en (3) hun geloof in persoonlijke
effectiviteit. Tijdens de voor- en nameting werden de in studie 1 beschreven vragenlijsten,
de Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag voor Adolescenten: spanningsdimensie (sig–a;
Bijstra & Oostra, 1995) en de aangepaste Levensvaardighedenvragenlijst (Gravesteijn &
Diekstra, 2002) gebruikt. Tevens werd ‘The Generalized Self-Efficacy Scale’ (gses: Jeru
salem & Schwarzer, 1992, vertaald door Teeuw, Schwarzer & Jerusalem, 1994) opgenomen.
De variabelen en vragenlijsten worden hieronder besproken.
Spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties

Evenals in de vorige studie werd in deze studie de sig–a (Bijstra & Oostra, 1995) gebruikt
om spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties te meten. In de vorige studie
betekende een hoge score een lage mate van spanning. Aangezien dit voor de interpretatie
van de resultaten verwarrend was, werd dit voor deze studie aangepast: een hoge score
betekende in deze studie een hoge mate van spanning. In deze studie was de Cronbachs
Studie 2
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alfa van de subschaal spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties van de
sig–aonderzocht. Deze bedroeg .72.
Intentie om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken

De intentie om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken, werd gemeten middels de aangepaste Levensvaardighedenvragenlijst. Op de gegevens die zijn verzameld met
deze vragenlijst is een factoranalyse uitgevoerd. Op grond van betrouwbaarheid, item–totaal correlaties, inhoudelijke overeenkomsten en overeenkomsten/verschillen in schaalsamenstelling werd een definitieve schaal samengesteld. De vragenlijst bestond uit tien
uitspraken, zoals: ‘Je krijgt straf van een leraar/lerares omdat je praat in de klas. Word je
kwaad en ga je schelden?’ Elke uitspraak werd gescoord op een vijfpuntsschaal, variërend
van: ‘dat zou ik zeker doen’ tot: ‘dat zou ik zeker niet doen’. Een hoge score impliceerde
dat leerlingen de intentie hadden vaker hun inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te
gebruiken. De Cronbachs alfa van deze vragenlijst bedroeg .62.
Geloof in persoonlijke effectiviteit

In dit onderzoek werd geloof in persoonlijke effectiviteit gemeten door middel van de
vertaling van The Generalized Self-Efficacy Scale (gses: Jerusalem & Schwarzer, 1992,
vertaald door Teeuw e.a., 1994). Middels deze schaal werd gemeten in hoeverre leerlingen
het geloof hebben dat ze in staat waren toekomstige problemen op een adequate manier
op te lossen. De lijst bestond uit tien items, zoals: ‘Als ik in de knoei zit, weet ik meestal
wel wat ik moet doen’, en werd gescoord op een vierpuntsschaal, variërend van: ‘helemaal
onwaar’ tot: ‘helemaal waar’. Een hoge score impliceerde een sterk gevoel van persoonlijke
effectiviteit. De gses–lijst was in verschillende buitenlandse onderzoeken gebruikt en ver
toonde een interne consistentie met Cronbachs alfa’s die varieerden van .75 tot .90 (zie
Jerusalem & Schwarzer, 1992). De Cronbachs alfa in deze studie bedroeg .78.

5.3 Analyse-strategie

Om programma-effecten te analyseren werd gebruikgemaakt van ancova. Aangezien
de voormeting de scores op de afhankelijke variabelen zou kunnen beïnvloeden, werd
gecorrigeerd voor de voormeting (co-variaat) (voor de drie afhankelijke variabelen geloof
in persoonlijke effectiviteit, spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties en de
intentie om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te uiten). Als onafhankelijke varia
belen werden gehanteerd de groep (experimentele/controlegroep), schoolniveau (ivbo,
vbo, mavo, havo en vwo) en geslacht (jongens/meisjes).
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5.4 Resultaten

In Tabel 9 worden de resultaten, de gemiddelden en standaarddeviaties van de experimen
tele en controlegroep op de twee meetmomenten weergegeven, van de gemeten variabelen.
Tabel 9. Vergelijking van gemiddeld en uit de voormeting (T1) en nameting (T2) van de
experimentele groep (eg) en controlegroep (cg) en uitkomsten ancova

N

272

257

268

EG
CG
T1 T1–T0
T0
T1 T1–T0
Ancova
Gem Gem Sig
N
Gem Gem Gem Sig
F Sig
(sd) (sd)
(sd) (sd) (sd)
Geloof in persoonlijke effectiviteit
2.81 2.91 .09
.00 263 2.91 2.95 .04
.19 .012 ns
(.48) (.48) (.49)
(.47) (.49) (.52)
Spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties
1.66 1.59 .062 .01 252 1.58 1.53 –.04 .09 .043 ns
(.42) (.45) (.41)
(.38) (.45) (.34)
Intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken
2.74 2.77 .03 .294 274 2.74 2.71 –.03 .336
2.62
(.48) (.51) (.44)
(.52) (52) (.48)
trend
(.10)
T0
Gem
(sd)

Uit de covariantie-analyse bleek dat er voor de totale groep geen statistisch significant
verschil was tussen de experimentele en controlegroep wat de onderzochte variabelen
betrof. Wel was er een trend in positieve richting te zien in de intentie om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken.
Voor de subgroep meisjes bleek dat zij na het programma significant vaker aangaven de intentie te hebben om hun inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken
(F = 4.654, p = .032).

5.5 Conclusie en discussie

Voor de totale groep bleek Levensvaardigheden geen significante effecten te hebben op de
drie gebruikte uitkomstmaten, de mate waarin leerlingen spanning ervaren bij het ade
quaat uiten van negatieve emoties, hun geloof in persoonlijke effectiviteit en hun intentie
om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken. Alleen meisjes lieten een significante vooruitgang zien in hun intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden
te gebruiken.
De niet-significante uitkomsten voor de totale groep komen niet overeen met effecten van
Skills for Life programma’s beschreven in hoofdstuk 2. Deze programma’s lieten onder
andere een significante vermindering van angst zien, actieve deelname in sociale situaties
en vooruitgang in het gebruik van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden (o.a. WalshBowers, 1992; Bijstra e.a., 1993; Botvin et al., 1990).
Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van significante resultaten in deze studie
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79

is dat er in het programma door leerkrachten nog onvoldoende aandacht werd besteed
aan het oefenen van vaardigheden in de vorm van rollenspelen en aan het beïnvloeden
van irrationele gedachten.
Een andere verklaring voor het uitblijven van significante effecten voor de totale groep
is dat de metingen te kort na afloop van het programma plaatsvonden. Wellicht zijn er pas
effecten te zien nadat leerlingen geruime tijd in uiteenlopende situaties met de geleerde
inzichten en vaardigheden hebben kunnen oefenen. Uit de studies naar Skills for Life programma’s beschreven in hoofdstuk 2 bleek echter dat er wel kortetermijn-effecten gevonden
waren. Het is mogelijk dat voor de effectiviteit van het programma Levensvaardigheden
het nodig is dat leerlingen geruime tijd positieve ervaringen opdoen met de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven. Volgens Bandura (1997) zijn deze ervaringen nodig om
duidelijke veranderingen te bewerkstelligen in gedrag, gevoelens en houding.
Meisjes gaven aan significant vaker de intentie te hebben om hun inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken. Studies naar programma’s beschreven in hoofdstuk
2 gaven ook verschillen aan tussen jongens en meisjes. Alleen gaven deze uitkomsten geen
éénduidig antwoord op de vraag of programma’s geschikter waren voor jongens of voor
meisjes. Er waren auteurs die veronderstelde dat programma’s, zoals Levensvaardigheden,
sterkere effecten lieten zien voor meisjes dan voor jongens (Hardin & Yanico, 1983; Le
Croy, 1986). Uit de studie van Hardin & Yanico (1983) bleek dat meisjes positievere verwachtingen van de trainer hadden dan jongens. Zij hadden meer vertrouwen in de trainer
en vonden de trainer aantrekkelijker en betrouwbaarder. Dit zou volgens Hardin & Yanico
(1983) een positieve invloed kunnen hebben op de resultaten van de programma’s op meisjes. Daarnaast zijn programma’s zoals Levensvaardigheden vaak sterk gericht op relaties
en interacties en in mindere mate op het oefenen van individuele gedragingen. LeCroy
(1986) veronderstelde dat, voor het bereiken van effecten bij jongens, het noodzakelijk is
in de programma’s meer te oefenen met individuele gedragingen.
Tenslotte bleek uit de gesprekken met leerkrachten dat de meerderheid van de leerkrachten het programma niet implementeerde zoals bedoeld: leerkrachten gaven aan het
doen van rollenspelen en het herkennen en veranderen van irrationele gedachten moeilijk
te vinden en daarom regelmatig over te slaan. Naar aanleiding van deze uitkomsten werd
nogmaals een aantal veranderingen aangebracht in het onderzoeksdesign, het lespro
gramma en de docententraining van het programma Levensvaardigheden.
Veranderingen

Aangezien het uitblijven van significante effecten voor de totale groep mogelijk verklaard
zou kunnen worden doordat de metingen te kort na afloop van het programma plaatsvonden, werd besloten in een volgende studie naast kortetermijneffecten ook langetermijneffecten te meten.
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Aangezien leerkrachten in de gesprekken aangaven weinig gebruik te maken van rollen
spelen en het herkennen en veranderen van irrationale gedachten werd in het lesprogramma een uitgebreide omschrijving toegevoegd over het toepassen van rollenspelen,
het herkennen van irrationele en rationele gedachten en het veranderen van irrationele in
rationele gedachten. In de docententraining werd een uitgebreid onderdeel over het doen
van ‘rollenspelen’ toegevoegd. Tijdens dit onderdeel bedenkt een docent een veelvoorkomende situatie waarin hij door angst of spanning niet reageert zoals hij zou willen. De
docent moet deze situatie concreet maken (gebeurtenis en gedrag) en zijn gedachten en
gevoelens benoemen. Vervolgens wordt de vraag gesteld wat de docent anders zou willen
doen of anders zou willen voelen. Daarna speelt hij de situatie en het gewenste gedrag, met
nieuwe gedachten en nieuwe gevoelens, na in een rollenspel. Dit wordt zo vaak herhaald
als nodig is.
Door zowel in het lesprogramma als tijdens de docententraining meer tijd en aandacht
te besteden aan het oefenen van rollenspelen en het veranderen van irrationele gedachten
in rationele gedachten werd beoogd weerstanden bij leerkrachten over het gebruik van
deze methoden weg te nemen en de kans te vergroten dat programma’s werden geïmplementeerd zoals bedoeld.
Door meer nadruk te leggen op rollenspelen werd niet alleen een verbetering van algemene resultaten beoogd maar ook sterkere effecten voor jongens, omdat het programma
hierdoor meer gericht is op het oefenen van gedrag (LeCroy, 1986).
Zoals tabel 10 laat zien bleven in het aangepaste programma zowel het aantal lessen
als de inhoud van de lesthema’s ongewijzigd.
In studie 3 werd onderzocht wat de effecten van het aangepaste programma waren en
of het aangepaste programma vergelijkbare resultaten opleverde voor jongens als voor
meisjes.
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Tabel 10: Thema’s programma Levensvaardigheden versie 1, 2 en 3
Les
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Thema’s programma versie 1
Inleiding en conflict tussen
leraar en leerling
Conflict tussen leraar en leerling

Thema’s programma versie 2
Introductie Levensvaardig
heden en kennismaking
Gedrag: leren waarnemen
hoe je doet [G4]
Agressie
Gevoel: leren waarnemen en
benoemen van gevoelens [G3]
Nee leren zeggen tegen
Gedachten: leren waarnemen
een persoon
en benoemen van wat je
tegen jezelf zegt [G2]
Nee leren zeggen tegen een groep Genotmiddelen en gokken
Roddelen
Genotmiddelen/ gokken
en nee leren zeggen
Gepest worden door
Conflict tussen leerling,
leeftijdsgenoten
leraar en mede-leerling
Pesten van leeftijdsgenoten
Roddelen
Vragen om hulp en aandacht
Gepest worden: hoe
ga je ermee om?
Conflict tussen leerling
Pesten: waarom doe je het?
en ouder(s)
Sexualiteit
Sexualiteit
Afscheid nemen
Conflict tussen leerling en ouders
Conflict tussen leerling en leraar
Afronding en afscheid

Thema’s programma versie 3
Introductie Levensvaardig
heden en kennismaking
Gedrag: leren waarnemen
hoe je doet [G4]
Gevoel: leren waarnemen en
benoemen van gevoelens [G3]
Gedachten: leren waarnemen
en benoemen van wat je
tegen jezelf zegt [G2]
Genotmiddelen en gokken
Genotmiddelen/ gokken
en nee leren zeggen
Conflict tussen leerling,
leraar en mede-leerling
Roddelen
Gepest worden: hoe
ga je ermee om?
Pesten: waarom doe je het?
Sexualiteit
Conflict tussen leerling en ouders
Conflict tussen leerling en leraar
Afronding en afscheid
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Studie 311

6.1 Inleiding

Het op basis van studie 2 bijgestelde programma Levensvaardigheden werd op effecten
onderzocht in een derde onderzoek (Gravesteijn, Diekstra, De Wilde, & Koren, 2004).
De onderzoeksvraag in deze studie was of leerlingen na het volgen van de derde versie
van Levensvaardigheden een significante verbetering lieten zien in de mate waarin zij
spanning ervaren bij het adequaat uiten van negatieve emoties, hun geloof in persoonlijke
effectiviteit, hun intentie om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken, de
mate waarin zij negatieve emoties adequaat uiten, en hun zelfbeeld, in vergelijking met
jongeren die het programma niet hadden gevolgd. In deze studie werden meer variabelen
gemeten dan in studie 1 en 2 omdat de scholen bereid waren twee tot drie lesuren in te
plannen voor het invullen van de vragenlijsten.
Zelfbeeld en de mate waarin jongeren negatieve emoties adequaat uiten werden mee
genomen in deze studie omdat uit meerdere effectstudies naar andere Skills for Life programma’s (Consortium on the School-Based Promotion of Social Competence, 1994;
Kirby, 1992; Tobler, 1986; zie ook Hoofdstuk 2) bleek dat deze programma’s gunstige effecten lieten zien op deze variabelen. Verder werd verondersteld dat spanning bij het
adequaat uiten van negatieve emoties, gemeten in de vorige twee studies, van positieve
invloed was op een toename in het adequaat uiten van negatieve emoties.
In het volgende worden eerst de methode van onderzoek en de analyse-strategie beschreven. Daarna worden de resultaten besproken.

6.2 Methode

Onderzoeksgroepen en procedure

In deze studie participeerden 958 vbo–, mavo–, havo– en vwo–leerlingen, afkomstig uit
de derde klas van het voortgezet onderwijs, in leeftijd van 13 tot en met 17 jaar (gemiddelde
leeftijd, M = 14.4, SD = .620). Ze waren afkomstig van 11 scholen uit Rotterdam. Het onderzoeksdesign was quasi-experimenteel met twee condities, een experimentele (n = 412)
11 Dit hoofdstuk is gepubliceerd in het tijdschrift Kind en Adolescent. Gravesteijn, J. C., Diekstra R. F.
W., de Wilde, E.J., & Koren, E. (2004). Effecten van Levensvaardigheden. Een vaardigheidsprogramma
voor adolescenten. Kind en Adolescent, 25, 277-291. Het hoofdstuk is enigszins aangepast zodat het
aansluit bij de andere hoofdstukken in dit proefschrift. Daarnaast heb ik in 2009 tijdens de conferentie
‘Cultivating Tolerance. Moral Functioning and its Development’ in Utrecht een presentatie gehouden
over dit hoofdstuk (titel: ‘The effects of school-based interventions for developing citizenship and tolerance’).
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en controlegroep (n = 546). Zes scholen werden toegewezen aan de experimentele groep.
De andere vijf scholen werden toegewezen aan de wachtlijstcontrolegroep. Noch leerlingen, noch klassen werden at random toegewezen aan één van de twee groepen omdat
een aantal scholen aangaf dat ze wel wilden participeren in het programma, maar op dat
moment daar niet de tijd voor hadden. Die scholen kwamen op een wachtlijst en kregen
het programma na afloop van het onderzoek aangeboden.
Bij het werven van scholen werden leden van de schooldirectie benaderd met de vraag
of ze mee wilden doen aan het onderzoek. Na goedkeuring werden voor de experimentele
groep leerkrachten die mentoren waren van derdeklassers, benaderd door de directie.
Deze leerkrachten deden mee op vrijwillige basis of werden aangewezen door de directie.
Vervolgens werd in een bijeenkomst voor directie en leerkrachten uit de experimentele
groep informatie over de achtergrond van Levensvaardigheden en het onderzoek gegeven.
Om de kans te vergroten dat programma’s werden ontwikkeld zoals bedoeld, ontvingen leerkrachten de aangepaste driedaagse training en daarnaast, ongeveer halverwege de
implementatie van het programma, een éénmalige ‘booster’-bijeenkomst. Verder bezochten de ontwikkelaars van het programma de scholen één keer om leerkrachten te coachen
en te assisteren. Ten slotte werden lessen door de ontwikkelaars geobserveerd en kregen
leerkrachten feedback op de gegeven lesonderdelen. Zij kregen bijvoorbeeld feedback op
de wijze waarop rollenspelen geïmplementeerd werden, de wijze waarop de video werd
gebruikt en gedragsafspraken werden gemaakt.
Het programma werd verspreid over ruim een half jaar aangeboden. Een week voor
aanvang van de lessen (t1) vulden de leerlingen zelfrapportagevragenlijsten in (de voormeting). Ongeveer een week na de lessen (t2) en ruim een half jaar (t3) na t2 werden de
vragenlijsten nogmaals ingevuld (korte– en langetermijnmeting). Er werd gekozen voor
een langetermijnmeting na ongeveer een half jaar, zodat de metingen in een schooljaar
konden plaatsvinden. Anders zou de laatste meting na de zomervakantie plaatsvinden. In
het daaropvolgende jaar zou de samenstelling van veel klassen veranderen. Verwacht werd
dat de bereikbaarheid en de respons van de leerlingen dan zou afnemen.
De voor- en nametingen werden afgenomen tijdens reguliere schooluren en bestonden
bij iedere afname uit dezelfde vragenlijsten. De leerlingen uit de controlegroep vulden in
ongeveer dezelfde tijdsperiode als de experimentele groep de vragenlijsten in. De vragenlijsten werden door de onderzoekers afgenomen, in het bijzijn van de leerkrachten.
Alleen die leerlingen werden in de analyses opgenomen die zowel tijdens de voormeting (t1) als tijdens beide nametingen (t2 en t3) de vragenlijsten hadden ingevuld. Uit
een vergelijking van de leerlingen die alle lijsten hadden ingevuld en degenen die dat niet
gedaan hadden, bleek dat de gemiddelden van beide groepen wat betreft demografische
kenmerken en gemeten variabelen bij de voormeting (t1) niet significant verschilden.
Vanwege ziekte, spijbelen of het niet adequaat invullen van de vragenlijsten, konden
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van de 958 leerlingen die de voormeting hadden ingevuld 740 (76%) leerlingen van de totale populatie in de analyse opgenomen worden. Dit percentage komt overeen met andere
onderzoeken naar schoolgerichte programma’s waarin de steekproef kleiner werd vanwege
schooluitval, afwezigheid of verhuizen op het moment van afname van de vragenlijst (zie
o.a. LaFramboise & Howard-Pitney, 1995).
In Tabel 11 wordt een overzicht gegeven van kenmerken van leerlingen uit zowel de experi
mentele als de controlegroep die op alle drie de meetmomenten de vragenlijsten ingevuld
hadden.
Tabel 11. Demografische kenmerken van de experimentele en controlegroep (studie 3)
Subgroepen
Meisjes
Jongens
VBO
MAVO
HAVO
VWO
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar

Experimentele groep (N = 307)
n
%
107
34.9
200
65.1
98
31.9
110
35.8
37
12.1
62
20.2
11
3.6
164
53.4
113
36.8
18
5.9
1
0.3

Controlegroep (N = 433)
n
%
237
54.7
196
45.3
133
30.7
144
33.3
91
21.0
65
15.0
11
2.5
260
60.0
142
32.8
20
4.6
0
0

Meetinstrumenten

In deze studie werd onderzocht of jongeren veranderingen rapporteerden in (1) de mate
waarin zij spanning ervaren bij het adequaat uiten van negatieve emoties, (2) hun geloof
in persoonlijke effectiviteit, (3) hun intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden
te gebruiken, (4) de mate waarin zij negatieve emoties adequaat uiten, en (5) hun zelfb eeld.
Hiertoe werden tijdens de voor– en nameting de in studie 1 en 2 beschreven vragenlijsten, de Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag voor Adolescenten: spanningsdimensie
(sig–a; Bijstra & Oostra, 1995), ‘The Generalized Self-Efficacy Scale’ (gses: Jerusalem
& Schwarzer, 1992, vertaald door Teeuw e.a., 1994) en de in studie 2 beschreven Levens
vaardighedenvragenlijst (zie Gravesteijn & Diekstra, 2002) gebruikt. In deze studie werden hier aan toegevoegd de Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag voor Adolescenten,
frequentie-dimensie (sig–a; Bijstra & Oostra, 1995) en ‘The Rosenberg Self-Esteem Scale’
(rse: Rosenberg, 1965; vertaald door Van der Linden, Dijkman, & Roeders, 1983). De vijf
variabelen en vragenlijsten worden hieronder besproken.
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Spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties

De mate waarin jongeren spanning ervaren bij het uiten van negatieve emoties werd gemeten met behulp van de subschaal ‘het uiten van negatieve emoties’ van de Schaal voor
Interpersoonlijk Gedrag voor Adolescenten (sig–a: Bijstra & Oostra, 1995): de spanningsdimensie. In dit onderzoek bedroegen de Cronbachs alfa’s op de voormeting en de twee
nametingen respectievelijk .73, .84 en .86.
Geloof in persoonlijke effectiviteit

Geloof in persoonlijke effectiviteit werd gemeten door middel van de vertaling van
The Generalized Self-Efficacy Scale (gses: Jerusalem & Schwarzer, 1992; Bandura, 1977;
vertaald door Teeuw e.a., 1994). In dit onderzoek bedroegen de Cronbachs alfa’s op de
voormeting en de twee nametingen respectievelijk .79, .80 en .84.
Intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken

De intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken, werd gemeten
met de Levensvaardighedenvragenlijst. De Cronbachs alfa’s op de voormeting en de twee
nametingen bedroegen in dit onderzoek respectievelijk .65, .67 en .67.
Mate waarin negatieve emoties adequaat worden geuit

De mate waarin leerlingen aangaven hun negatieve emoties adequaat te uiten, werd gemeten met de subschaal ‘uiten van negatieve emoties’ van de sig–a (Bijstra & Oostra,
1995). De items van deze subschaal kwamen overeen met de items van de subschaal ‘de
ervaren spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties’. Een voorbeeld van een
item was: ‘Wanneer je samen iets moet doen met anderen, tegen die anderen zeggen dat
zij ook hun deel moeten doen’. De antwoordcategorieën verschilden omdat het hier niet
ging om de mate van spanning, maar om de frequentie van uiten van gevoelens. De items
werden hier gescoord op een vierpuntsschaal, variërend van ‘nooit’ tot ‘altijd’. Een hoge
score impliceerde dat een leerling aangaf frequent negatieve emoties adequaat te uiten.
De subschaal had in dit onderzoek Cronbachs alfa’s van respectievelijk .91, .93 en .94 op
de voormeting en de twee nametingen.
Zelfbeeld

In deze studie werd zelfbeeld gemeten met behulp van een vertaling van The Rosen
berg Self-Esteem Scale (rse: Rosenberg, 1965; vertaald door Van der Linden, Dijkman &
Roeders, 1983). Middels deze variabele werd meer inzicht verkregen in veranderingen in
de manier waarop leerlingen na het volgen van Levensvaardigheden over zichzelf nadenken. Deze lijst bevatte tien items, zoals: ‘Over het geheel genomen ben ik tevreden met
mezelf ’. Ieder item bestond uit vier antwoordcategorieën, variërend van: ‘past goed bij me’
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tot: ‘past helemaal niet bij me’. Een hoge score betekende een positief zelfbeeld.
De rse–lijst was ook in andere onderzoeken gebruikt, waaronder een Nederlands onderzoek van Kienhorst, De Wilde, Van den Bout, & Diekstra (1990), waarin de Cronbachs
alfa’s .76, .76 en .74 bedroegen. De Cronbachs alfa’s in het hier verrichtte onderzoek bedroegen op de voormeting en de twee nametingen respectievelijk .80, .82 en .79.

6.3 Analyse-strategie

Om de effecten van het programma Levensvaardigheden te meten, was een variantie-analyse met herhaalde metingen verricht12. Deze analyse maakt het mogelijk veranderingen
in groepsgemiddelden voor de verschillende variabelen op de voormeting en meerdere
nametingen te vergelijken voor de experimentele en de controlegroep. De analyse werd
verricht om de invloed van Levensvaardigheden te meten op de vijf afhankelijke variabelen, die in de vorige paragraaf zijn beschreven. Als onafhankelijke variabelen werden
gedefinieerd: tijd (voormeting, korte- en langetermijnmetingen), groep (experimentele/
controlegroep), schoolniveau (vbo, mavo, havo en vwo) en geslacht (man/vrouw).

6.4 Resultaten

Voordat de korte– en langetermijneffecten van Levensvaardigheden op de afhankelijke
variabelen worden besproken, worden eerst de verschillen tussen de experimentele en de
controlegroep op de voormeting beschreven.

12 Voordat besloten wordt een variantie-analyse met herhaalde metingen te verrichten, is het belang
rijk om eerst te bepalen of multilevel analyse de meest geschikt analyse is, ervan uitgaande dat studenten
zijn ingebed in scholen en dat karakteristieken van de school het effect van het programma kan beïn
vloeden. Indien schoolniveau-factoren het effect van het programma op de afhankelijke factoren significant beïnvloeden, is multilevel een geschikte analyse voor het evalueren van uitkomsten (Arnold, 1992;
Lee, 2000). Lee (2000) stelt voor dat een onderzoeker, voordat een multilevel analyse wordt uitgevoerd,
onderzoekt wat de systematische variantie tussen scholen is op de afhankelijke variabelen. Dit wordt
weergegeven in de ‘interclass correlation’ (icc). Een lage icc–score impliceert dat er wat de afhankelijke
variabelen betreft weinig variantie tussen scholen is.
Nadat de hier beschreven studie was verricht, is nog onderzoek verricht naar de icc–score van de
variabelen die in deze studie werden gebruikt. In dit onderzoek waren de icc–score van zelfbeeld .04,
geloof in persoonlijke effectiviteit .02, angst bij het adequaat uiten van negatieve emoties .003, de mate
waarin negatieve emoties adequaat geuit worden en de intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardig
heden in conflictsituaties te gebruiken .04. Aangezien deze score lager was dan tien procent van de
variantie, werd niet verwacht dat de multilevel analyse de resultaten (zonder multilevel analyse) erg zou
veranderen (zie Lee, 2000). Deze uitkomst bevestigt dat het verantwoord was gebruik te maken van
variantie-analyse met herhaalde metingen.
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Verschillen in de voormeting

Om te onderzoeken of de experimentele en controlegroep verschilden in de voormeting
werden voor de categorische variabelen geslacht en schoolniveau chi-kwadraattoetsen
voor onafhankelijke groepen uitgevoerd. Uit deze toetsen bleken significante verschillen
tussen groepen voor geslacht (c2 = 27.75, p = .000) en schoolniveau (c2 = 11.59, p < .009).
Om de verschillen tussen de experimentele en controlegroep op de voormeting voor
continue variabelen te meten, werden t-testen voor onafhankelijke groepen gebruikt. Deze
t-testen lieten op de voormeting geen significante verschillen zien voor ‘geloof in persoonlijke effectiviteit’, t(688) = 1.069, p = .28, ‘spanning bij het adequaat uiten van negatieve
emoties’, t(692) = –1.008, p = .31, en ‘de mate waarin negatieve emoties adequaat worden
geuit’, t(672) = .869, p = .39. Op de variabele ‘zelfbeeld’, t(708) = 2.210, p < .05 waren significante verschillen te zien, met een hogere score in de experimentele groep (M = 8.05,
SD = 2.31) dan in de controlegroep (M = 7.65, SD = 2.46). Ook op de variabele ‘de intentie
om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken’ werden significante verschillen zichtbaar, t(695) = –2.418, p < .05, met een lagere score in de experimentele groep
(M = 2.84, SD = .588) dan in de controlegroep (M = 2.94, SD = .496).
Bij aanvang van het programma bleken er dus significante verschillen tussen de groepen wat betreft geslacht, schoolniveau en twee van de zes uitkomstvariabelen. De grootte van de verschillen in gemiddelden zijn volgens de richtlijnen van Cohen echter zeer
klein13: voor ‘zelfbeeld’ een effect size van .007 en voor ‘intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken’ een effect size van .008.
Effecten van Levensvaardigheden

In Tabel 12 worden de gemiddelden en standaarddeviaties voor de experimentele en controlegroep op de drie meetmomenten weergegeven.
Om programma-effecten te testen werden verschillende 2 Groep (experimentele en controlegroep) × 3 Tijd (voormeting, kortetermijn– en langetermijnmeting) variantie-analyses met herhaalde metingen verricht.
Voor de kortetermijneffecten werd geen statistisch significante interactie tussen tijd
en groep gevonden wat betreft de mate waarin negatieve emoties adequaat worden geuit
F(1,567) = .122, p = .727. Wel werden statistisch significante interacties gevonden tussen tijd
en groep, in de gewenste richting, wat betreft zelfbeeld, F(1,621) = 7.39, p = .007, geloof in
persoonlijk effectiviteit F(1,599) = 12.63, p = .000, effect size = .02, spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties F(1,643) = 8.99, p = .003, effect size = .01 en de intentie
om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken F(1,617) = 11.03, p = .001, effect
size = .02.
13 .01 = een klein effect, .06 = een gemiddeld effect, .14 = een groot effect
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Tabel 12: Variantie-analyse met herhaalde metingen; gemiddelden en standaarddeviaties voor
de afhankelijke variabelen voor de experimentele groep (EG) en de controlegroep
(CG) over drie metingen t1 (voormeting), t2 (kortetermijnmeting) en t3
(langetermijnmeting).
T1

T3

T2

M

SD

M

EG

2.77

.48

2.94

CG

2.75

.48

2.77

SD

M

SD

.44

2.97

.46

.47

2.80

.49

Geloof in persoonlijke effectiviteit

Intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken
EG

2.89

.53

2.98

.53

2.94

.57

.54

2.90

.52

CG

2.97

EG

23.22

5.74

21.83

5.95

21.53

5.73

CG

23.04

5.97

23.15

6.53

22.62

6.70

.45

2.93

Angst bij het uiten van negatieve emoties

Mate waarin negatieve emoties worden geuit
EG

45.40

.79

48.05

.86

48.76

.88

.71

47.65

.73

CG

44.51

.66

46.77

EG

7.95

2.34

8.32

2.31

8.33

2.05

CG

7.82

2.49

7.72

2.73

7.85

2.37

Zelfbeeld

Deze resultaten lieten zien dat leerlingen die het programma gevolgd hadden, op de korte
termijn op alle variabelen, behalve de mate waarin negatieve emoties adequaat worden
geuit, significante verbeteringen rapporteerden in vergelijking met de leerlingen die het
programma niet gevolgd hadden.
Voor de langetermijneffecten werd geen statistische significante interactie tussen tijd
en groep gevonden wat betreft de mate waarin negatieve emoties adequaat worden geuit
F(1,567) = .036, p = .849. Wel werden statistisch significante interacties tussen tijd en
groep, in de gewenste richting, gevonden wat betreft geloof in persoonlijk effectiviteit
F(1,599) = 10.33, p = .001, effect size = .02, spanning bij het adequaat uiten van negatieve
emoties F(1,643) = 5.62, p = .018, effect size = .01 en de intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken F(1,617) = 8.24, p = .004, effect size = .01. Wat betreft zelfbeeld werd op de lange termijn een trend in positieve richting gevonden F(1,621) = 3.90,
p = .066.
Deze resultaten lieten zien dat leerlingen die het programma Levensvaardigheden gevolgd
hadden, op de lange termijn op alle variabelen, behalve de mate waarin negatieve emoties
adequaat worden geuit en zelfbeeld, significante verbeteringen rapporteerden in vergelijking met de leerlingen die het programma niet gevolgd hadden.
De effect sizes zijn volgens de richtlijnen van Cohen niet groot (zie voetnoot paragraaf
6.4). Desondanks lieten de resultaten van de variantie-analyse met herhaalde metingen
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gunstige significante effecten zien.

6.5 Conclusie en discussie

In dit onderzoek werd de derde versie van het programma Levensvaardigheden onderzocht door gebruik te maken van een pretest/posttest onderzoeksdesign met een experimentele en controlegroep.
De uitkomsten van deze studie lieten zien dat leerlingen na het volgen van Levens
vaardigheden significante, gunstige korte- en langetermijneffecten ervoeren op geloof in
persoonlijke effectiviteit, gevoelens van spanning bij het adequaat uiten van negatieve
emoties en de intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken. Op
de korte termijn rapporteerden jongeren als gevolg van het programma een significant
positiever zelfbeeld, en op de lange termijn was er op dit gebied een trend in positieve
richting te zien.
De gevonden effecten komen overeen met andere effectstudies naar Skills for Life
programma’s, die zijn verricht in de Verenigde Staten (Consortium on the School-Based
Promotion of Social Competence, 1994; Kirby, 1992; Tobler, 1986; zie ook Hoofdstuk 2).
Deze studies lieten zien dat programma’s die inter– en intrapersoonlijke vaardigheden
stimuleren significante effecten in positieve richting laten zien op onder andere de intentie
van jongeren om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken, op de manier
waarop ze over zichzelf en de omgeving denken, zoals geloof in persoonlijke effectiviteit
en zelfbeeld, op hun gevoelsbeleving en op het gebruik van vaardigheden zoals het omgaan met stress, effectief communiceren, besluiten nemen en assertiviteit.
Deze effectstudie naar de derde versie Levensvaardigheden liet geen significante verbetering zien in het adequaat uiten van negatieve emoties. Blijkbaar betekent een vermindering in spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties niet noodzakelijkerwijs
een ervaren toename in het communiceren over negatieve gevoelens. Uit de meta-analyse
van Tobler (1986) bleek dat programma’s het meest effectief zijn als ze zich direct richten
op het oefenen van specifieke gedragingen. Verondersteld wordt dat in de derde versie
van Levensvaardigheden de vaardigheid ‘adequaat uiten van negatieve emoties’ nog onvoldoende direct geoefend was in rollenspelen. In drie modules (Diekstra & Gravesteijn,
2004b) die later aan het programma zijn toegevoegd, leren leerlingen onder andere moeilijk hanteerbare gevoelens te uiten en te hanteren en negatieve gedachten te uiten en te
veranderen. De modules behandelen het leren presenteren van jezelf, het leren omgaan
met emotionele problemen en het leren omgaan met agressief gedrag. De modules worden
gegeven door leerkrachten die hiervoor een extra driedaagse training krijgen. Verwacht
wordt dat de toevoeging van deze modules een gunstig effect heeft op het adequaat uiten
van negatieve emoties.
Deze studie liet geen significante langetermijneffecten zien voor zelfbeeld. Een verkla90
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ring hiervoor kan zijn dat zelfbeeld niet thematisch aan de orde kwam in het programma
en dat effecten op dit gebied daarom niet beklijven. Het is goed mogelijk dat zelfbeeld
indirect door het programma beïnvloed werd, bijvoorbeeld via het oefenen van inter– en
intrapersoonlijke vaardigheden. Door het oefenen van deze vaardigheden in conflictsituaties krijgen leerlingen de mogelijkheid zichzelf als meer competent en minder hulpeloos te
zien. Om langetermijneffecten te bewerkstelligen ten aanzien van zelfbeeld zal waarschijnlijk in de toekomst in het programma meer aandacht nodig zijn voor zelfbeeldgerelateerde
onderwerpen, zoals het omgaan met minderwaardigheidsgevoelens.
Deze studie had als sterk punt dat er gebruik werd gemaakt van een grote steekproef.
Verder waren er, in tegenstelling tot de twee vorige studies, significante resultaten te
zien op de onderzochte variabelen. Deze vooruitgang in resultaten zou verklaard kunnen worden doordat er in de laatste docententraining en het lesmateriaal meer expliciete
aandacht was voor het beïnvloeden van denkprocessen en het oefenen van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden door middel van rollenspelen dan in de eerdere materialen
en trainingen. Leerkrachten hebben hierdoor in de laatste docententraining meer voorbeelden kunnen zien van adequate manieren van omgaan met sociale situaties en het
overdragen daarvan op anderen. De kans is groot dat leerkrachten als gevolg hiervan meer
vertrouwen hebben gekregen en meer vaardigheden hebben ontwikkeld in het geven van
de lessen Levensvaardigheden. Deze veranderingen kunnen een gunstige invloed hebben op het zelfbeeld, het geloof in persoonlijke effectiviteit en de instructievaardigheden
van leerkrachten, met als uiteindelijk resultaat positievere leerlinguitkomsten (Ashton &
Webb, 1986; Kann, et al., 1995; Ross, Luepker, Nelson, Saavedra & Hubbard, 1991).
De vorige studie liet zien dat vooral meisjes profiteerden van het programma Levens
vaardigheden. LeCroy (1986) veronderstelde dat voor het bereiken van effecten bij jongens
het noodzakelijk zou zijn methoden te gebruiken die minder gericht waren op groepsprocessen en meer op het oefenen van individuele gedragingen. Studie 3 liet geen significante verschillen in resultaten zien tussen jongens en meisjes. Dit zou veroorzaakt kunnen
worden door meer nadruk in het nieuwe lesmateriaal op het oefenen van gedrag door
rollenspel.
Een ander sterk punt van deze studie was dat er naast korte– ook langetermijnmetingen werden verricht en effecten werden gevonden. De langetermijneffecten kunnen verklaard worden door de aandacht van het programma voor meerdere methoden, namelijk
cognitieve en gedragsmethoden (Tobler, 1986; Beelman, et al., 1994). Een andere verklaring is dat jongeren door het programma gemotiveerd waren om de geleerde vaardigheden na de lessen te blijven gebruiken, waardoor ook langetermijn effecten te zien zijn.
Bijvoorbeeld omdat jongeren ervoeren dat het gebruik van inter– en intrapersoonlijke
vaardigheden positieve opbrengsten opleverde (Bandura, 1977). De kortetermijneffecten
in deze studie geven overigens wel aan dat de verklaring voor het ontbreken van signifiStudie 3
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cante kortetermijneffecten in studie 2 niet opgaat. Deze verklaring luidde dat de metingen
te kort na afloop van het programma plaatsvonden, zodat leerlingen niet lang genoeg met
de geleerde inzichten en vaardigheden konden oefenen.
Het hier gerapporteerde onderzoek had ook een aantal kanttekeningen.
Een eerste kanttekening was dat in deze studie gegevens werden verzameld middels
zelfbeoordelingsvragenlijsten die ingevuld werden door de leerlingen. Een beperking
hiervan is dat deze lijsten informatie geven over hoe leerlingen zelf naar hun gedrag kijken
en niet of er gedragsveranderingen hebben plaatsgevonden. Voor het meten van gedragsveranderingen kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van het observeren van gedrag
van leerlingen door leerkrachten in de klas of door ouders thuis.
Een tweede kanttekening was dat er gebruik werd gemaakt van een quasi–experimenteel design. Noch leerlingen, noch groepen werden at random toegewezen aan de
experimentele of de controlegroep. Dit kan de resultaten mogelijk in gunstige zin hebben beïnvloed, omdat de experimentele groep uit meer gemotiveerde en actief betrokken
scholen en leerkrachten zou kunnen bestaan dan de controlegroep. Door controlescholen
te selecteren die belangstelling hadden voor het programma, maar er op het moment van
het onderzoek geen tijd voor hadden, werd gepoogd een mogelijke vertekening van de resultaten zo goed mogelijk te ondervangen. Na het onderzoek hebben alle controlescholen
de training voor leerkrachten gevolgd.
Een derde kanttekening was de vraag of de nonrespons de resultaten van het onderzoek beïnvloed kan hebben. Alleen de leerlingen die de lijsten tijdens alle drie de metingen
(t1, t2 en t3) ingevuld hadden, werden in de analyses opgenomen. De leerlingen die door
bijvoorbeeld ziekte, spijbelen of ongemotiveerdheid niet alle lijsten ingevuld hadden, werden niet in de analyses opgenomen. Dit was mogelijk omdat de gemiddelden van beide
groepen bij de voormeting niet significant verschilden.
Een vierde kanttekening was dat onduidelijk is of Levensvaardigheden volgens de
richtlijnen geïmplementeerd was. Om de implementatie van het programma zoveel mogelijk te optimaliseren, kregen leerkrachten voor dit onderzoek assistentie en coaching
aangeboden bij het geven van de lessen, werden lessen door onderzoekers geobserveerd
en kregen leerkrachten op basis van de observaties feedback over de manier waarop ze de
lesonderdelen aanboden. De leerkrachten hielden echter niet structureel bij welke onderdelen van de les ze wel of niet hadden gegeven, hoe veel tijd ze aan de verschillende onderdelen besteed hadden en of ze de doelen wel of niet hadden bereikt. Bovendien gaven
onderzoekers op basis van de observaties adviezen aan leerkrachten, maar hielden niet
schriftelijk bij of en op welke wijze alle onderdelen uit het lesprogramma gegeven werden.
Hierdoor was het niet mogelijk om te meten hoezeer het programma geïmplementeerd
werd als bedoeld door de ontwikkelaars.
Een vijfde kanttekening was dat op basis van dit onderzoek geen uitspraken kun92

Programma’s voor Levensvaardigheden op school

nen worden gedaan over het generaliseren van het geleerde naar omgevingen buiten
de klas. Enerzijds wordt verwacht dat het generaliseren problemen oplevert omdat de
inter– en intrapersoonlijke vaardigheden uit Levensvaardigheden vermoedelijk niet actief geoefend werden in en niet werden voorzien van feedback buiten de schoolsituatie.
Hierdoor vond modeling of het geven van positieve feedback op gewenst gedrag door
bijvoorbeeld familieleden en buurtgenoten niet noodzakelijkerwijs plaats. Anderzijds
zijn er redenen om te veronderstellen dat er wel een generalisatie plaatsvindt. Tijdens de
lessen Levensvaardigheden werden jongeren middels video, gesprekken, discussies en
rollenspelen met verschillende herkenbare situaties buiten het klaslokaal geconfronteerd,
hetgeen de generalisatie van gedrag kan bevorderen (Haring, 1992; Gresham, 1997). Ook
construeerden leerlingen gezamenlijk gedragsregels, waar zij zich ook buiten het klaslokaal aan moesten houden. Dit kan mogelijkerwijs een generalisatie van het geleerde gedrag in de klas naar omgevingen buiten de klas hebben bewerkstelligd. Bovendien konden
jongeren, doordat ze betrokken waren bij de totstandkoming van de gedragsregels, zich
mede-eigenaar voelen van deze regels, hetgeen de generalisatie van gedrag kon vergroten
(De Winter, 1995).
Tenslotte was een kanttekening dat jongeren uit dit onderzoek afkomstig waren van
Rotterdamse scholen. Ondanks de grote steekproef is het de vraag of de uitkomsten gegeneraliseerd kunnen worden naar jongeren in andere steden en landen.
Bij het nader bekijken van specifieke informatie verzameld tijdens de derde effectstudie was het idee ontstaan om te onderzoeken of er een effect van Levenvaardigheden op
probleemgedrag zou kunnen worden aangetoond. In een vierde studie werd onderzocht
of Levensvaardigheden effect zou hebben op suïcidaliteit. De studie hiernaar werd geruime tijd na de ontwikkeling van Levensvaardigheden verricht; literatuurverwijzingen
zijn dientengevolge ook afkomstig uit de periode daarna.
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7

Studie 414

7.1 Inleiding

Uit meta-analyses en gecontroleerde studies naar effecten van Skills for Life programma’s
bleken gunstige effecten van deze programma’s op uiteenlopende probleemgedragingen (Durlak & Wells, 1997; Tobler et al., 2000; Hosman, Jane-Llopis & Saxena, 2004;
Kraag, Zeegers, Kok, Hosman & Abu-Saad, 2006; Diekstra & Gravesteijn, 2008; Durlak,
Weissberg, Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2008; zie ook hoofdstuk 3). Er was echter
weinig onderzoek verricht naar effecten van Skills for Life programma’s op probleemgedragingen met een duidelijk psychiatrisch of pathologisch karakter zoals suïcidaliteit
(who, 2004). Beschikbare studies maten vooral effecten op aan suïcidaliteit gerelateerde
factoren, zoals angst, depressie en omgaan met stress, maar zelden suïcidaliteit (Klingman
et al., 1993; La Framboise & Howard-Pitney, 1995; Ploeg, Ciliska, Dobbins, Hayward,
Thomas & Underwood, 1996; Ploeg, Ciliska, Brunton, MacDonnell & O’Brien, 1999;
Eggert, Thompson, Pike, & Randell, 2002; Guo & Harstall, 2002). Er waren door Eggert
en collega’s wel verschillende onderzoeken verricht naar een Skills for Life programma
voor de preventie van suïcidaliteit, Reconnecting Youth (Eggert, Nicholas, & Owen, 1995).
Dit programma, dat effecten liet zien op suïcidaliteit en beschermende factoren voor suïcidaliteit, is echter bestemd voor hoge risico jongeren.
Bij het nader bekijken van specifieke informatie verzameld tijdens de derde effectstudie naar het programma Levensvaardigheden werd verder onderzocht of er een effect
van Levensvaardigheden op suïcidaliteit zou kunnen worden aangetoond. De vraag die
dit opriep, is of de variabelen die door het programma in gunstige zin werden beïnvloed,
zoals zelfbeeld en geloof in persoonlijke effectiviteit, als beschermende factoren tegen
suïcidaliteit konden fungeren. In dit hoofdstuk wordt deze vraag beantwoord en wordt
het effect van Levensvaardigheden op suïcidaliteit onderzocht.
Eerst wordt beschreven wat er onder suïcidaliteit wordt verstaan en waarom veronder
steld wordt dat variabelen zoals zelfbeeld en geloof in persoonlijke effectiviteit als beschermende factoren tegen suïcidaliteit kunnen fungeren.

14 De inhoud van dit hoofdstuk is aangeboden aan het tijdschrift Kind en Adolescent.
Daarnaast heb ik in 2004 een paper gepresenteerd over dit onderzoek tijdens de conferentie ‘The Ame
rican Association of Suicidology’, in Seattle. De titel van deze presentatie is: The effects of a school-based
skills for life program among adolescents on suicidal ideation and attempts.
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Wat is suïcidaliteit?

Suïcidaliteit is een verzamelterm waaronder gewoonlijk drie categorieen van gedragingen
worden gevat, te weten: (1) suïcide-ideatie, het denken over, overwegen van of uiten van
suïcidale gedachten of voornemens, (2) suïcidepogingen met niet-dodelijke afloop, en
(3) suïcide, de suïcidepoging met dodelijke afloop (Möller, 2003). Tussen de drie categorieen van suïcidale gedragingen bestaat een continuum van risico of lethaliteit in die
zin dat suïcide ideatie doorgaans een prodroom van suïcidepogingen is en niet dodelijke
suïcidepogingen de belangrijkste voorspeller van suïcide vormen. Preventie van of tijdige
onderkenning van suïcide-ideatie en voorkoming van suïcidepogingen zijn daarmee belangrijke manieren voor de voorkoming van suïcide per se. (Gili-Planas, Roca-Bennasar,
Ferrer-Perez & Bernardo-Arroyo, 2001; Lewinsohn, Rohde & Seeley, 1996; Reinherz,
Tanner, Berger, Beardslee & Fitzmaurice, 1995).
Epidemiologisch onderzoek15 heeft duidelijk gemaakt dat een aanzienlijk percentage
adolescenten in de leeftijd van 15 tot 19 jaar op een enkel moment suïcide-ideatie koestert,
maar dat een veel kleinere groep van hen dat herhaald doet en een nog kleinere groep een
niet-dodelijke poging doet. Daarvan eindigt een gering percentage in de dood. Dat doet
de vraag rijzen of suïcide-ideatie als een betrekkelijk normaal verschijnsel van de adolescentieperiode te beschouwen is. Dit vanwege met name de biologische en psychosociale
veranderingen en de opgaven die de adolescentie kenmerken en die tot gevoelens van
verwarring, onzekerheid, stress en somberheid kunnen leiden.
Een hele reeks, zowel Nederlandse als buitenlandse, onderzoeken laten echter zien
dat de aanwezigheid van herhaaldelijke suïcide-ideatie en/of het doen van één of meer
suïcidepogingen op jonge leeftijd, niet alleen voorspellend zijn voor suïcidepogingen met
al dan niet dodelijke afloop gedurende de adolescentie en jongvolwassenheid maar ook
daarna (Diekstra, 1981; Van Egmond & Diekstra, 1988; Pfeffer, et al., 1993; Marciano &
Kazdin, 1994; Diekstra, Kienhorst & De Wilde, 1995; Kessler, Borgers & Walters, 1999;
Hawton, Zahl & Weatherall 2003; Zahl & Hawton 2004; Kessler, Berglund, Borges, Nock
& Wang, 2005; Pfeffer et al., 1993; Marciano & Kazdin, 1994; Kessler, et al., 1999). Een
follow-up studie (Reinherz, et al., 2006) onderzocht jongeren in de leeftijd van 15 jaar met
en zonder suïcidale-ideatie en opnieuw 15 jaar later. Er werden vragenlijsten afgenomen
over onder andere, naast suïcidaliteit, gedrags– en emotionele problemen. Op dertigjarige leeftijd bleken er opvallende verschillen te zijn gevonden: de groep jongeren met
suïcide-ideatie op vijftienjarige leeftijd rapporteerde op dertigjarige leeftijd twaalf keer
15 Uit Rotterdams onderzoek onder derdeklasleerlingen van het voortgezet onderwijs (ongeveer 14–17
jarigen) geeft 25% van hen aan in het afgelopen jaar er minstens één keer aan gedacht te hebben om een
einde aan hun leven te maken (Van de Looij, 2003). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat negen procent van
de derdeklassers aangeeft ooit een echte poging ondernomen te hebben om een einde aan hun leven te
maken (Van de Looij, 2003). Van de 100.000 adolescenten plegen er 14 zelfmoord (cbs, 2004).
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zoveel suïcidepogingen, vertoonde meer probleemgedrag en scoorde lager op zelfbeeld
en copingsvaardigheden dan jongeren die op vijftienjarige leeftijd geen suïcide-ideatie
bleken te hebben.
In de hierna te beschrijven studie werd onderzocht of de variabelen die in studie 3 gunstig beïnvloed bleken te worden door Levensvaardigheden, zoals geloof in persoonlijke
effectiviteit en zelfbeeld, als beschermende factoren kunnen fungeren tegen suïcidaliteit,
in casu suïcide-ideatie of -pogingen. In het volgende wordt eerst uitgelegd waarom een
dergelijke invloed van de beschermende factoren aannemelijk is.
Beschermende factoren

Uit verschillende studies bleek dat er een relatie bestaat tussen suïcidaliteit en geloof in
persoonlijke effectiviteit (Kehrer & Linehan, 1996; Pollock & Williams, 1998). Jongeren met
suïcide-ideatie en/of jongeren die een suïcidepoging hebben gedaan hebben vaak weinig
geloof in hun persoonlijke effectiviteit: ze hebben er weinig vertrouwen in dat ze invloed
kunnen uitoefenen op hun gevoelens en gedrag en dat ze problemen of stress adequaat
kunnen oplossen (Kehrer & Lineham, 1996; Pollock & Williams, 1998). Als gevolg daarvan ondernemen jongeren niet snel iets in stressvolle situaties, in de zin dat ze situaties in
positieve zin proberen op te lossen. Daarentegen kan volgens Masten & Powell (2003) een
sterk geloof in persoonlijke effectiviteit jongeren beschermen tegen suïcidaliteit.
Zoals er een relatie is tussen geloof in persoonlijke effectiviteit en suïcidaliteit, zo
ook bestaat er een relatie tussen zelfbeeld en suïcidaliteit. Uit onderzoek van Reinherz,
et al. (2006) bleek dat volwassenen met suïcide-ideatie tijdens de adolescentieperiode
lager scoorden op zelfbeeld tijdens de adolescentieperiode dan volwassenen zonder suïcide-ideatie in de adolescentieperiode (Reinherz, et al., 2006). De studie van Overholser,
Adams, Lehnert & Brinkman (1995) toonde aan dat jongeren met een negatief zelfbeeld
vaker suïcide-ideatie hebben en meer suïcidepogingen gedaan hebben dan jongeren met
een positief zelfbeeld. Uit een andere studie van Overholser (Dori & Overholser, 1999)
bleek dat jongeren die een suïcidepoging gedaan hebben een significant lager zelfbeeld
hebben dan niet-suïcidale jongeren. Deze uitkomsten suggereren invloed van zelfbeeld
op suïcidaliteit. Andere studies hadden eveneens samenhang aangetoond tussen zelfbeeld
en suïcidaliteit onder jongeren (o.a. Dukes & Lorch, 1989; Kienhorst, et al., 1990; Luthar &
Cicchetti, 2000; Tomori & Zalar, 2000; Masten & Powell, 2003; Wild, Flisher & Lombard,
2004; Martin, Richardson, Bergen, Roeger & Allison, 2005).
Ook blijkt er een relatie te bestaan tussen omgaan met gevoelens en suïcidaliteit.
Verschillende studies (Mezzich, Tarter, Giancola & Kirisci, 2001; Tarter, Kirisci, Habeych,
Reynolds & Vanyukov, 2004) wezen op een verband tussen affectieve dysregulatie en suïcidaliteit. Onder affectieve dysregulatie wordt verstaan het niet adequaat kunnen sturen
van gevoelens en vatbaarheid voor prikkelbaarheid en negatieve emoties (Mezzich, et
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al., 2001). Verder hebben suïcidale jongeren volgens Linehan, Camper, Chiles, Strosahl
& Shearin (1987) vaak moeite hun gevoelens te accepteren, te uiten en te beheersen. Ze
zijn bang dat ze gestraft worden als ze gevoelens uiten en verdringen ze daarom. Dit heeft
volgens Linehan, et al. (1987) tot gevolg dat ze niet leren gevoelens te accepteren en ook
niet leren dat het uiten van deze gevoelens lang niet altijd met een afstraffing gepaard gaat.
Ten slotte zijn er indicaties dat er een relatie is tussen inter– en intrapersoonlijke vaar
digheden en suïcidaliteit. Verschillende studies (Herrenkohl, Herrenkohl & Egolf, 1994;
Kandel et al., 1988) toonden aan dat wanneer jongeren over goede inter– en intrapersoonlijke vaardigheden beschikken, ze beter met stress kunnen omgaan dan wanneer
ze in mindere mate over deze vaardigheden beschikken. Het niet adequaat omgaan met
stressvolle gebeurtenissen is vervolgens weer een belangrijke risicofactor voor suïcidaliteit
(Adams & Lehnert, 1997), terwijl het adequaat omgaan met stress en andere problemen
de kans op een aantal stoornissen en gedragsproblemen waaronder suïcidaliteit verkleint
(De Wilde, Kienhorst, Diekstra & Wolters, 1992; Herrenkohl, et al., 1994; Guo & Harstall,
2002).
De hier genoemde variabelen staan centraal in het programma Levensvaardigheden
en doorgaans ook in andere Skills for Life schoolprogramma’s.
Hieronder worden de methode, analyse-strategie en resultaten besproken.

7.2 Methode

In deze studie werden de effecten van Levensvaardigheden op suïcidaliteit onderzocht.
Tevens werd in deze studie een mediatiemodel getoetst, waarin verondersteld werd dat
de effecten van Levensvaardigheden op suïcidaliteit gemedieerd worden door de beschermende factoren geloof in persoonlijke effectiviteit, zelfbeeld, minder spanning bij het
adequaat uiten van negatieve emoties en de intentie om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te uiten. De manier waarop het mediatiemodel getoetst werd en de resultaten
van deze studie worden hieronder besproken. De onderzoekspopulatie en procedure waren in deze studie gelijk aan die van studie 3.
Eerst werden correlaties berekend voor suïcidaliteit en de veronderstelde beschermende factoren.

7.3 Analyse-strategie

Voor het berekenen van correlaties tussen suïcidaliteit en de veronderstelde beschermende factoren werden Pearson correlatiecoëfficienten gebruikt.
Voor het toetsen van het mediatiemodel werd gebruikgemaakt van het model voor
meerdere mediatoren (‘multiple mediation model’) van Baron & Kenny (1986). In dit
model wordt een causale stappenprocedure gebruikt die er als volgt uitzag:
1. meten van het directe interventie-effect op suïcidaliteit (Pad C);
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2. meten van het directe interventie-effect op de veronderstelde mediatoren (Pad A);
3. meten van het directe effect van de mediatoren op suïcidaliteit (Pad B), en
4. meten of de programma-effecten op suïcidaliteit verminderen als voor de mediatoren
gecontroleerd wordt (Pad C’).
Levensvaardigheden

Pad C

reductie
suïcidaliteit

verbetering
zelfbeeld

Pad A

verbetering geloof
in persoonlijke
effectiviteit
minder spanning
bij uiten negatieve
emoties

Pad B

verbetering sociale
en emotionele
vaardigheden
Levensvaardigheden

Pad C’

reductie
suïcidaliteit

Figuur 1: Veronderstelde mediatiemodel.

De veronderstelde beschermende factoren waren mediatoren als:
• het programma een significante bijdrage leverde aan vermindering van suïcidaliteit
(stap 1), en
• het programma een significant positief effect had op de veronderstelde beschermende
factoren (stap 2), en
• vooruitgang op de veronderstelde beschermende factoren een significante bijdrage
leverde aan vermindering van suïcidaliteit (stap 3), en
• het effect van het programma op vermindering van de suïcidaliteit niet langer significant was als er voor de veronderstelde beschermende factoren werd gecorrigeerd
(stap 4).
Door dit multiple mediation model te gebruiken, kon de vraag beantwoord worden of alle
veronderstelde beschermende factoren samen het effect van het vaardigheidsprogramma
op suïcidaliteit mediëren. Bovendien was het mogelijk te bepalen in welke mate de afzonderlijke veronderstelde beschermende factoren het effect van het vaardigheidsprogramma
op suïcidaliteit mediëren, onder de voorwaarde van de aanwezigheid van de andere voorgestelde beschermende factoren in het model.
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De effecten werden gemeten door gebruik te maken van de kleinste-kwadraten meervoudige regressie-analyse (ordinary least squares multiple regression analysis).
In Figuur 1 wordt het mediatiemodel getoond.
Meetinstrument

Meetinstrumenten die gebruikt waren zijn om de variabelen geloof in persoonlijke effectiviteit, zelfbeeld, minder spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties en
intentie om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te uiten, te onderzoeken zijn in de
vorige drie studies beschreven.
Suïcidaliteit

Suïcidaliteit werd in deze studie gedefinieerd in termen van suïcide-ideatie en suïcidepogingen en werd gemeten door twee items die afkomstig waren uit de Rotterdamse Jeugd
monitor (Van de Looij, 2003). Suïcide-ideatie werd gemeten door het item: ‘Heb je in de
afgelopen zes maanden er serieus over nagedacht uit het leven te stappen, zelf een einde
aan je leven te maken?’ Dit item werd gescoord op een vijfpuntsschaal: ‘nooit’, ‘een enkele
keer’, ‘soms’, ‘vaak’ en ‘heel vaak’. Suïcidepogingen werd gemeten door het item: ‘Heb je
in de afgelopen zes maanden echt geprobeerd een einde aan je leven te maken?’ Dit item
werd gescoord op een driepuntsschaal: ‘nooit’, ‘een keer’ en ‘meer dan een keer’.
In deze studie waren de Spearman-Browns split half betrouwbaarheidscoëfficiënten
van de suïcidaliteitsschaal op de voormeting en de twee nametingen respectievelijk .67
(t1), .72 (t2) en .75 (t3).

7.4 Resultaten

Verschillen in de voormeting

In studie 3 werden verschillen tussen de experimentele en de controlegroep in de voormeting gemeten voor de categorische variabelen geslacht en schoolniveau en de continue variabelen geloof in persoonlijke effectiviteit, spanning bij het adequaat uiten van negatieve
emoties, mate waarin negatieve emoties adequaat worden geuit, zelfbeeld en intentie om
inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken (zie paragraaf 4.4.4). In deze studie
werd tevens het verschil tussen de experimentele en controlegroep in de voormeting wat
betreft suïcidaliteit gemeten middels een t-test voor onafhankelijke groepen. Deze t-test
liet op de voormeting geen significant verschil zien voor suïcidaliteit, t(732) = .889, p = .37.
Correl aties

Tabel 13 laat correlaties zien tussen de beschermende factoren onderling en de beschermende factoren en suïcidaliteit op de voormeting. Zoals de tabel laat zien waren er significante correlaties tussen alle beschermende factoren, behalve tussen zelfbeeld en intentie
Studie 4

99

om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken. Verder waren er significante
correlaties gevonden tussen suïcidaliteit en zelfbeeld en suïcidaliteit en geloof in persoonlijke effectiviteit.

Suïcidaliteit Pearson Correlatie
1
Sig. (2–zijdig)
N
734
Zelfbeeld Pearson Correlatie -.403**
1
Sig. (2–zijdig)
.000
N
704
710
Intentie gebruik inter– Pearson Correlatie -.054
.021
en intrapersoonlijke
Sig. (2–zijdig)
.158
.591
vaardigheden
N
691
673
Geloof in persoonlijke Pearson Correlatie -.232**
.471**
effectiviteit
Sig. (2–zijdig)
.000
.000
N
685
666
Spanning bij uiten Pearson Correlatie
.074
-.239**
negatieve emoties
Sig. (2–zijdig)
.052
.000
N
689
672
** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (2–zijdig).
* Correlatie is significant op het 0.05 niveau (2–zijdig).

Spanning bij uiten
negatieve emoties

Geloof in persoonlijke
effectiviteit

Intentie gebruik inter–
en intrapersoonlijke
vaardigheden

Zelfbeeld

Suïcidaliteit

Tabel 13: Pearson correlaties op de voormeting

1
697
.088*
.023
671
.157**
.000
667

1
690
-.216**
.000
663

1
694

Tabel 14 laat correlaties zien tussen kortetermijn-verbeteringen op de beschermende
factoren, suïcidaliteit en Levensvaardigheden. De tabel laat zien dat er significante correlaties waren tussen alle beschermende factoren, behalve tussen intentie om inter–
en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken en spanning bij het uiten van negatieve
emoties en intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken en
zelfbeeld. Verder liet suïcidaliteit alleen een significante correlatie zien met zelfbeeld en
Levensvaardigheden. Levensvaardigheden liet significante correlaties zien met alle
beschermende factoren en suïcidaliteit.
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Suïcidaliteit, Pearson Correlatie
gecorrigeerd voor
Sig. (2–zijdig)
voormeting
N
Verbetering zelfbeeld Pearson Correlatie
Sig. (2–zijdig)
N
Verbetering intentie Pearson Correlatie
gebruik inter– en
Sig. (2–zijdig)
intrapers. vaardigh.
N
Verbetering geloof Pearson Correlatie
in persoonlijke
Sig. (2–zijdig)
effectiviteit
N
Verbetering Pearson Correlatie
spanning bij uiten
Sig. (2–zijdig)
negatieve emoties
N
Levensvaardigheden Pearson Correlatie
Sig. (2–zijdig)
N

Levensvaardigheden

Verbetering spanning bij
uiten negatieve emoties

Verbetering geloof in
persoonlijke effectiviteit

Verbetering intentie
gebruik inter– en intra
persoonlijke vaardigheden

Verbetering zelfbeeld

Suïcidaliteit, gecorrigeeerd
voor voormeting

Tabel 14: Pearson correlaties op de kortetermijn-verbeteringen

1
731
-.239**
.000
668
-.073
.061
656
-.006
.880
644
.026
.501
669
-.082*
.027
731

**

Correlatie is significant op het 0.01 niveau (2–zijdig).

*

Correlatie is significant op het 0.05 niveau (2–zijdig).

1
675
.025
.537
621
.178**
.000
606
-.192**
.000
631
.084*
.030
675

1
664
.147**
.000
619
-.003
.950
628
.136**
.000
664

1
651
-.182**
.000
616
.148**
.000
651

1
676
-.118**
.002
676

1
740

Tabel 15 laat de correlaties zien tussen langetermijn-verbeteringen op de beschermende
factoren, suïcidaliteit en Levensvaardigheden. Zoals de tabel laat zien waren er tussen
alle beschermende factoren significante correlaties gevonden, behalve tussen intentie om
inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken en spanning bij het uiten van negatieve emoties. Verder liet suïcidaliteit alleen een significante correlatie met zelfbeeld
zien. Tenslotte waren er geen significante correlaties gevonden tussen Levensvaardig
heden en zelfbeeld en Levensvaardigheden en suïcidaliteit.

Studie 4

101

Suïcidaliteit, Pearson Correlatie
gecorrigeerd voor
Sig. (2–zijdig)
voormeting
N
Verbetering zelfbeeld Pearson Correlatie
Sig. (2–zijdig)
N
Verbetering intentie Pearson Correlatie
gebruik inter– en
Sig. (2–zijdig)
intrapers. vaardigh.
N
Verbetering geloof in Pearson Correlatie
persoonlijke effectiviteit
Sig. (2–zijdig)
N
Verbetering Pearson Correlatie
spanning bij uiten
Sig. (2–zijdig)
negatieve emoties
N
Levensvaardigheden Pearson Correlatie
Sig. (2–zijdig)
N

Levensvaardigheden

Verbetering spanning bij
uiten negatieve emoties

Verbetering geloof in
persoonlijke effectiviteit

Verbetering intentie
gebruik inter– en intra
persoonlijke vaardigheden

Verbetering zelfbeeld

Suïcidaliteit, gecorrigeeerd
voor voormeting

Tabel 15: Pearson correlaties op de langetermijn-verbeteringen

1
727
-.188**
.000
647
-.044
.263
644
-.040
.319
631
.049
.210
656
-.040
.278
727

1
660
.089*
.030
589
.279**
.000
578
-.155**
.000
606
.057
.142
660

1
653
.233**
.000
599
.048
.234
610
.102**
.009
653

1
639
-.150**
.000
597
.121**
.002
639

1
667
-.085*
.029
667

1
740

** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (2–zijdig).
* Correlatie is significant op het 0.05 niveau (2–zijdig).

Toetsen van het mediatiemodel

Om het mediatiemodel te toetsen werd, zoals beschreven, het vier-stappenmodel van
Baron en Kenny (1986) gebruikt. De kortetermijn-effecten van de kleinste-kwadraten meer
voudige regressie-analyse zijn weergegeven in Tabel 16.
Kortetermijn-effecten

Stap 1) Het verschil in suïcidaliteitsscores tussen de voor- en kortetermijnmeting werd
gedefinieerd als afhankelijke variabele en het programma als onafhankelijke variabele. Uit de resultaten bleek dat het programma een significante voorspeller is
van suïcidaliteit (Pad C).
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Stap 2) Het verschil tussen de voor- en kortetermijnmeting op de veronderstelde beschermende factoren werd gedefinieerd als afhankelijke variabele en het programma
als onafhankelijke variabele. Uit de resultaten bleek, evenals uit de derde studie
bleek, dat het programma een significante bijdrage leverde aan positieve effecten
op de veronderstelde beschermende factoren geloof in persoonlijke effectiviteit,
zelfbeeld, spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties en de intentie
om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken (Pad A).
Stap 3) Uit een directe meting van een positief effect op de veronderstelde beschermende
factoren en een afname in suïcidaliteit (Pad B) bleek dat alleen een verbetering
in zelfbeeld een significante voorspeller was van verandering in suïcidaliteit. De
overige veronderstelde beschermende factoren lieten geen significante bijdrage
zien.
Stap 4) Als gecontroleerd werd voor de veronderstelde beschermende factoren was het
effect van het programma op suïcidaliteit (Pad C’) niet langer significant.
Tabel 16: Mediatie van de kortetermijneffecten van het programma op suïcidaliteit door verbeteringen op het gebied van zelfbeeld, spanning bij het uiten van negatieve emoties,
intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken en geloof in persoonlijke effectiviteit
Voorspeller

Pad A
Se
.15

T
2.06

-1.35**

.45

-3.02

.12***

.03

.14***

.04

β–coëff.
Verbetering zelfbeeld
.31*
Verbetering spanning bij het
uiten van negatieve emoties
Verbetering intentie om
inter– en intrapersoonlijke
vaardigheden te gebruiken
Verbetering geloof in
persoonlijke effectiviteit

Pad B
Se
.018

T
-6.16

-.002

.006

-.39

3.57

-.14

.084

-1.70

3.74

.09

.077

1.21

β–coëff.
-.11**

Totale effecten Pad C
Directe effecten Pad C’
β–coëff.
Se
T
β–coëff.
Se
T
Interventie
-.17*
.07
2.21
-.13
.07
-.74
*
p < .05; **p < .01; ***p < .001;
Model Summary for DV Model: R2=.06; F(5,725) = 9.24; p < .01; N = 731

Uit resultaten van de causale stappen procedure van Barron & Kenny (1984) bleek dat het
effect van het programma Levensvaardigheden op suïcidaliteit gemedieerd werd door
veranderingen in zelfbeeld.
Om de statistische significantie van indirecte paden te meten (Pad A*B; mediatie) werd
gebruik gemaakt van de bootstrap-procedure, ontwikkeld door Preacher & Hayes (2008).
In Tabel 17 worden de resultaten van de bootstrap-procedure weergegeven. Er is
een significant indirect effect van het programma te zien op suïcidaliteit door zelfbeeld
(Z = -1.96, p < .05).
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Tabel 17: Bootstrap. Mediatie van kortetermijn-effecten van het programma op suïcidaliteit
door vooruitgang in de veronderstelde beschermende factoren.
Indirecte effecten (A*B pad).
Bootstrap 95% betrouwbaarheidsinterval
Percentiel
Betrouwbaarheids
betrouwbaarheids
Product van
interval gecorri
interval
coëfficiënten
geerd voor bias
Effect se
Z
onder
boven
onder
boven
Indirecte effecten
TOTAAL -.04 .023 -1.56 -.0894
.0041
-.0863
.0060
Verbetering zelfbeeld -.04 .018 -1.96 -.0895
-.0053
-.0814
-.0019
Verbetering spanning bij adequaat
uiten negatieve emoties .003 .008
.38 -.0144
.0257
-.0166
.0232
Verbetering intentie om
inter– en intrapersoonlijke
vaardigheden te gebruiken -.017 .011 -1.54 -.0446
-.0008
-.0403
.0012
Verbetering geloof in
persoonlijke effectiviteit .013 .011 1.16 -.0106
.0448
-.0130
.0411

Langetermijn-effecten

In Tabel 18 worden de langetermijn-effecten weergegeven. De resultaten laten zien dat
Levensvaardigheden op de lange termijn een significante bijdrage leverde aan een positief effect op de veronderstelde beschermende factoren geloof in persoonlijke effectiviteit, spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties en de intentie om inter– en
intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken. Het programma leverde geen significante
bijdrage aan het verbeteren van zelfbeeld op de lange termijn. Deze uitkomsten komen
overeen met de resultaten uit de derde studie.
Aangezien het programma op de lange termijn geen significante bijdrage leverde aan
vermindering van suïcidaliteit werd het mediatiemodel niet verder getest.

7.5 Conclusie en discussie
Korte- en langetermijn-resultaten

De voornaamste conclusie uit de hierboven beschreven kortetermijn-resultaten was dat
het programma Levensvaardigheden een significante bijdrage leverde aan vermindering
van suïcidaliteit, aan versterking van de veronderstelde beschermende factoren en dat het
effect van het programma op vermindering van suïcidaliteit niet langer significant was als
er voor de veronderstelde beschermende factoren gecorrigeerd werd. Dit wijst erop dat
het effect van het programma Levensvaardigheden op suïcidaliteit gemediëerd werd door
één of meerdere van de onderzochte factoren. Omdat nadere analyse liet zien dat alleen
een versterking van het zelfbeeld een significante bijdrage leverde aan de vermindering van
suicidaliteit, betekent dit dat het onderzochte mediatiemodel slechts gedeeltelijk gesteund
werd door de bevindingen.
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Tabel 18: Mediatie van de langetermijn-effecten van het programma op suïcidaliteit door
verbeteringen op het gebied van zelfbeeld, spanning bij het uiten van negatieve
emoties, intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken en
geloof in persoonlijke effectiviteit
Voorspeller
Verbetering zelfbeeld
Verbetering spanning bij het
uiten van negatieve emoties
Verbetering intentie om
inter– en intrapersoonlijke
vaardigheden te gebruiken
Verbetering geloof in
persoonlijke effectiviteit

Pad A
Se
.17

T
1.42

β–Coëff.
-.08***

Pad B
se
.017

T
-4.42

-1.01*

.47

-2.15

-.004

.006

-.62

.09**

.04

2.68

-.07

.080

-.82

.12**

.04

3.05

.04

.076

.48

β–Coëff.
.24

Totale effecten Pad C
β–Coëff.
Se
T
-.08
.08
-1.12

Directe effecten Pad C’
β–Coëff.
se
T
-.06
.08
-.81

Interventie
p < .05; **p < .01; ***p < .001;
Model Summary for DV Model: R2=.03; F(5,714) = 4.72; p < .01; N = 720
*

Resultaten op de lange termijn lieten zien dat het programma een significante bijdrage
leverde aan de versterking van alle, in deze studie, veronderstelde beschermende factoren, behalve van zelfbeeld. Het programma leverde geen significante bijdrage op de lange
termijn aan vermindering van suïcidaliteit.
Verklaringen korte– en langetermijn-bevindingen

Een kortetermijn-bevinding was dat alleen zelfbeeld een significante beschermfactor voor
suïcidaliteit leek te zijn. Verschillende studies bevestigden de relatie tussen zelfbeeld en
suïcidaliteit (Marciano & Kazdin, 1994; Martin, e.a., 2005; Overholser, e.a., 1995; Tomori &
Zalar, 2000). Zelfbeeld blijkt een belangrijke rol te spelen in het begrijpen van suïcidaliteit,
omdat zowel suïcide-ideatie als –pogingen gerelateerd zijn aan negatieve opvattingen over
het zelf (Overholser, e.a., 1995). Adolescenten met een laag zelfbeeld kunnen het leven als
uitzichtloos en dagelijkse stress als overweldigend ervaren (Overholser e.a., 1995). Door
het bevorderen van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden en positief denken krijgen
adolescenten de mogelijkheid om destructieve gedachten te veranderen en adequaat om
te leren gaan met stress (Jessor, Donovan & Costa, 1991). Dit kan een positieve invloed
hebben op hun zelfbeeld, omdat adolescenten de mogelijkheid krijgen zichzelf als meer
competent en minder hulpeloos te zien, hetgeen de kans op suïcidaliteit kan verkleinen
(Overholser e.a., 1995).
Het is echter ook mogelijk dat Levensvaardigheden niet direct het zelfbeeld van jongeren beïnvloedde, maar via andere variabelen. Levensvaardigheden kan bijvoorbeeld
depressie, een niet gemeten variabele, gunstig beïnvloed hebben en dit kan vervolgens
gunstige effecten hebben op zelfbeeld en suïcidaliteit. Zowel zelfbeeld als suïcidaliteit worStudie 4
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den namelijk volgens de dsm iv–tr (2000) als symptomen van depressie genoemd. Uit
beschikbare studies bleek dat Skills for Life programma’s effecten lieten zien op depressie
(Guo & Harstall, 2002; Ploeg, et al., 1996; Ploeg, et al., 1999) en dat er een associatie was
tussen zelfbeeld en depressie (Dori & Overholser, 1999). Een aantal studies (De Man &
Leduc, 1995; Hawton, Kingsbury, Steinhardt, James, & Fagg, 1999) liet bovendien zien
dat suïcidaliteit niet langer geassocieerd was met een laag zelfbeeld als er voor depressie
werd gecorrigeerd. Om te onderzoeken of zelfbeeld en suïcidaliteit indirect, via depressie,
worden beïnvloed is het zinvol om in toekomstig onderzoek de variabele depressie mee
te nemen. Verder kunnen de effecten van het Skills for Life programma op suïcidaliteit
ook gemedieerd zijn door andere beschermfactoren dan de hier onderzochte factoren,
zoals hulpeloosheid en ‘locus of control’ (Guo & Harstall, 2002). Deze factoren werden
niet onderzocht aangezien Levensvaardigheden zich niet direct richt op suïcidaliteit en
daarmee gecorreleerde factoren.
Op de lange termijn verdwenen de effecten van het programma op zelfbeeld en suïcidaliteit. Dit kan verklaard worden doordat in het programma geen directe aandacht was
voor onderwerpen die zijn gerelateerd aan zelfbeeld, zoals het omgaan met minderwaardigheidsgevoelens en suïcidaliteit, zoals het adequaat omgaan en veranderen van sombere
en irrationele gedachten en negatieve gevoelens. Hierdoor is het mogelijk dat effecten op
deze gebieden niet beklijven. In de module ‘omgaan met ernstige emotionele problemen’
(Diekstra & Gravesteijn, 2004b) wor dt aan het thema adequaat omgaan en veranderen
van sombere en irrationele gedachten en negatieve gevoelens wel expliciete aandacht besteed. Ook is het van belang het programma aan te vullen met thema’s die gerelateerd zijn
aan zelfbeeld, zoals het omgaan met minderwaardigheidsgevoelens.
Het uitblijven van langetermijn-effecten op suïcidaliteit kan bovendien worden verklaard
doordat op de korte termijn de effecten van het programma op suïcidaliteit alleen significant werden gemedieerd door zelfbeeld. Aangezien er op de lange termijn geen significante verbetering op zelfbeeld te zien was werd verondersteld dat, vanwege deze mediatie,
er ook geen significante langetermijn-effecten waren voor suïcidaliteit.
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DEEL 3
SKILLS FOR LIFE
PROGRAMMA’S:
DE HUIDIGE STAND
VAN ZAKEN

8

Literatuuroverzicht van
Nederlandse studies

8.1 Inleiding
Zoals in het voorafgaande is uiteengezet is de eerste versie van Levensvaardigheden tot
stand gekomen op basis van de wetenschappelijke literatuur over Skills for Life programma’s voor leerlingen in het voortgezet onderwijs tot en met 1997 en de inbreng van de
doelgroep en relevante volwassenen. Vervolgens werd het programma aangepast op basis
van effectstudies die verricht werden in de periode 1997 tot en met 2004. In dit derde
deel van het proefschrift wordt de huidige stand van kennis besproken met betrekking
tot kenmerken en effecten van Skills for Life programma’s in binnen– en buitenland. Om
een zo compleet mogelijk beeld te geven worden in dit deel reviews en/of meta-analyses
van Skills for Life programma’s onderzocht voor zowel kinderen in het basisonderwijs
(elementary school) als jongeren in het voortgezet onderwijs (middle and high school).
Op basis van deze bevindingen wordt vervolgens een nieuwe versie van het programma
Levensvaardigheden voorgesteld.
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van reviews en effectstudies van Neder
landse Skills for Life programma’s tot en met 2008. In het hoofdstuk hierna, hoofdstuk 9,
wordt een systematisch overzicht gegeven van reviews en meta-analyses van buitenlandse
Skills for Life programma’s voor kinderen in het basisonderwijs (elementary school) en
jongeren in het voortgezet onderwijs (middle and high school) tot en met 2008.

8.2 Methode
Inventarisatie van reviews en effectstudies naar Nederlandse Skills for Life programma’s

In hoofdstuk 2 zijn kenmerken van Skills for Life programma’s tot en met 1997 voor jongeren in het voortgezet onderwijs geïnventariseerd. Uit deze inventarisatie kwam slechts
één Nederlands programma naar voren. De selectiecriteria in het onderhavige literatuuronderzoek zijn ruimer, ook programma’s voor het basisonderwijs en studies over programma’s na 1997 gepubliceerd worden betrokken. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van
bestaande reviews. Voor 1997 waren die in Nederland nauwelijks verricht.
De gebruikte reviews zijn ofwel beschreven in rapporten of beschreven in de vorm
van artikelen die opgenomen zijn in data-/projectbanken. In concreto zijn de projectbanken van lsp (www.lps.nl; Landelijk Steunpunt Preventie), de qui projectendatabase van
nigz (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie; www.nigz.
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nl) en de databank jeugdinformatie van het NJi (www.nji.nl; Nederlands Jeugdinstituut,

voormalige nizw) geraadpleegd. Daarnaast is gebruikgemaakt van een review van het
Trimbos-instituut naar de effectiviteit van preventieve interventies gericht op jeugdigen
(Verdurmen e.a., 2003), een rapport van het rivm (Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu) over de preventie van psychische stoornissen (Meijer, Smit, Schoemaker &
Cuijpers, 2006), een rapport van de Invent groep16 (Hermans, Ory & Schrijvers, 2005) en
een artikel over effecten van programma’s op basisschoolkinderen (Overveld & Louwe,
2005). In dit onderzoek zijn alleen de programma’s geselecteerd die het predikaat ‘goed en
veelbelovend’17 (Verdurmen e.a., 2003), Veelbelovende Interventies (VI) en/of Bewezen
Effectief (BE)18 (Landelijke Steunfunctie Preventie ggz en Verslavingszorg, 2005) gekregen hebben. Ook zijn programma’s geselecteerd die van het NJi vijf, vier of drie sterren
kregen19 (databank NJi, 2005; 2007) en studies die door Overveld & Louwe (2005) gese16 In december 2004 heeft staatssecretaris drs. C. Ross-Van Dorp in het kader van de Operatie Jong
de invent groep ingesteld. Ze heeft enkele wetenschappers verzocht haar te adviseren over vroegtijdige
signalering van gedrags– en opvoedingsproblemen bij kinderen, over vroegtijdige interventies en over
de minimale infrastructuur om de signalering en interventies mogelijk te maken.
17 Deze aanduiding is gebaseerd op twee beoordelingscriteria: het design van de studie (minimaal
matching of randomisatie van condities), en gebleken effectiviteit op een relevante uitkomstmaat (indien men wil bepalen of interventies effectief zijn in het voorkomen of verminderen van probleemgedrag,
dienen deze problemen als uitkomstmaat opgenomen te worden in het onderzoek).
18 Veelbelovende interventies (VI). Interventies waar een niet-gerandomiseerd effectonderzoek positieve
effecten heeft aangetoond op de stoornis of op intermediaire doelen (risicofactoren, beschermende factoren).
Bewezen effectieve interventies (BE). Interventies in ten minste een gerandomiseerde effectstudie met
significante effecten op stoornis of op intermediaire doelen (risicofactoren, beschermende factoren)
werden onderzocht.
19 Het NJi heeft onder andere de opdracht om programma’s te certificeren.
Vijfsterren-effectonderzoek betekent een studie:
• die duidelijk gericht is op de doelen van de interventie
• waarin betrouwbare meetinstrumenten zijn gebruikt die de doelen goed operationaliseren;
• waarin een voormeting, een nameting en een follow-up-meting (zes maanden of later na beëindiging van de interventie) uitgevoerd werden;
• waarbij de meting is verricht bij een experimentele en een controlegroep,
• waarbij de experimentele en de controlegroep volgens toeval (gerandomiseerd) zijn samengesteld;
• waarin de resultaten statistisch goed zijn geanalyseerd, en
• waarbij de interventie en de metingen in de praktijk hebben plaatsgevonden.
Viersterren-onderzoek betekent dat studie aan dezelfde voorwaarden voldoet, maar zonder gerandomi
seerde toewijzing; bij driesterren-effectonderzoek gaat het om eenzelfde type studie als een viersterrenonderzoek, maar zonder follow-up, of de follow-up heeft eerder dan zes maanden na beëindiging van
de interventie plaatsgevonden. Dit soort studies wordt ook wel aangeduid als (quasi–)experimenteel
onderzoek in de praktijk zonder follow-up.
Deze manier van certificeren door het NJi is inmiddels (2010) aangepast.
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lecteerd zijn, met een experimentele en controlegroep en een pretest-posttest design met
of zonder follow-up(s).
Binnen de reviews vond een selectie van effectstudies plaats op grond van de volgende
criteria:
1. Er wordt gebruikgemaakt van een prestest-posttest design, met experimentele en
controlegroep;
2. De onderzochte programma’s richten zich op kinderen op de basisschool en/of op
jongeren in het voortgezet onderwijs (leeftijd 4 tot en met 18 jaar);
3. De onderzochte programma’s richten zich op het bevorderen van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden;
4. De onderzochte programma’s zijn primair preventief van aard (gericht op alle kinderen en jongeren), en
5. Het gaat om effectstudies van Nederlandse programma’s. Er is gekozen voor studies
die zijn gepubliceerd van 1990 tot en met 2008 om een zo compleet mogelijk beeld
te krijgen van onderzochte Skills for Life programma’s.
Classificatie van studies

Van iedere studie die is opgenomen in dit literatuuroverzicht zijn de volgende variabelen
geïnventariseerd:
1. Doelstelling, doelgroep, onderzoeksdesign, effecten van programma’s en kwaliteit
van onderzoeksdesign volgens de reviews;
2. Kenmerken (zie ook paragraaf 2.4, programma-kenmerken en effecten): thema’s van
de programma’s; inter– en intrapersoonlijke vaardigheden die worden gestimuleerd;
programma-uitvoerders; theoretische onderbouwing en didactische methoden die
in de programma’s gebruikt worden.

8.3 Resultaten

Veertien effectstudies naar Skills for Life programma’s werden geïdentificeerd die aan de
selectiecriteria voldeden.
In Tabel 19 worden de algemene uitkomsten van studies naar Skills for Life programma’s
gepresenteerd. Het gaat hier om: doel, doelgroep, onderzoeksdesign, effecten van programma’s20 en kwaliteit van onderzoeksdesign volgens lsp, nigz, NJi, Trimbos-instituut,
rivm, de Invent groep en Overveld & Louwe (2005). Vervolgens worden de effecten van
de programma’s uitgebreider besproken.
In Tabel 20 wordt een overzicht gegeven van kenmerken van Skills for Life program20 Daar waar korte- en langetermijneffecten zijn onderzocht wordt dat aangegeven met ‘de kortetermijneffecten zijn…’ en ‘de langetermijneffecten zijn…’ Als er alleen kortetermijneffecten gemeten zijn,
worden de resultaten besproken zonder aanduiding van ‘kortetermijneffecten’.
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ma’s. Na deze tabel volgt een bespreking van deze kenmerken.
Algemene uitkomsten
Tabel 19. Overzicht van onderzochte Nederlandse Skills for Life programma’s
Roemer, Schippers & Van der Ven (1994)/Roemer (2001)
Naam van de interventie Alcohol: dat bepaal ik zelf!
Doelstelling Standpuntbepaling t.a.v. alcoholgebruik
Feitenkennis over alcoholgebruik
Zelfcontrole m.b.t. alcoholgebruik
Doelgroep Leerlingen klas 4 (HAVO), 15–16 jaar
Onderzoeksdesign Pretest–posttest controlegroep
Gerandomiseerd op basis van scholen
Zelfbeoordelingsvragenlijsten
Effecten Kortetermijneffecten van programma:
• Verhoging van kennis
• Houding t.a.v. identiteit
• Houding t.a.v. permissiviteit
Geen effect van gedrag gemeten
Kwaliteit van het Redelijk tot goed volgens Verdurmen et al. (2003). Follow-up (half jaar)
onderzoeksdesign
Cuijpers, Jonkers, De Weerdt & De Jong (2002); Cuijpers, Scholten & Conijn (2006)
Gezonde school en genotmiddelen
Preventie van drugsgebruik
Leerlingen voortgezet onderwijs (12–18 jaar)
Pretest-posttest controlegroep
Zelfbeoordelingsvragenlijsten
Effecten Verhoging van kennis en effect op houding, enkele effecten op
gebruik (minder gebruik van tabak, alcohol en cannabis)
Lange termijn effecten m.b.t. kennis en alcoholgebruik
Kwaliteit van het Redelijk tot goed volgens Verdurmen et al. (2003)
onderzoeksdesign Niet gerandomiseerd.
Follow up (een jaar en langer).
Volgens LSP (2005): Veelbelovende Interventie (VI)
Volgens NJi 

Naam van de interventie
Doelstelling
Doelgroep
Onderzoeksdesign

Van der Vegt, Diepeveen, Klerks, Voorpostel & De Weerd (2001)
Naam van de interventie Marietje Kessels
Doelstelling Vergroten van weerbaarheid van kinderen, voorkomen dat ze
slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zich schuldig maken
aan (seksueel) intimiderend of grensoverschrijdend gedrag
Doelgroep Leerlingen groep 7 en 8 basisschool
Onderzoeksdesign Pretest–posttest controlegroep
Zelfbeoordelingsvragenlijsten
Effecten Verhoging kennis en attitude. Effecten op vaardigheden
en gedrag waren minder goed aantoonbaar.
Leerkrachten vonden meisjes weerbaarder.
Kwaliteit van het Volgens Overveld & Louwe (2005) ++
onderzoeksdesign (veelbelovend/ goed design en redelijke/ goede resultaten).
Geen randomisatie, hoge uitval of niet duidelijk beschreven,
onvoldoende rekening gehouden met confounders, slechte
implementatie van project en voormeting vond plaats tijdens de
interventie (Verdurmen e.a., 2003). Follow-up na 4 maanden.
Volgens NJi 
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Tabel 19. Overzicht van onderzochte Nederlandse Skills for Life programma’s
Van der Meijden & Hoefnagels (1993)
Voor straf een zoen
Voorkomen van seksueel misbruik
Leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool
Pretest–posttest controlegroep
Zelfbeoordelingsvragenlijsten
Effecten Kortetermijn-effecten op weerbare gedragsintentie
in situatie zelf en bij hulp zoeken na situatie.
Langetermijn-effecten alleen op weerbare
gedragsintentie m.b.t. hulp zoeken na situatie.
Kwaliteit van het Kortetermijneffect m.b.t. weerbare gedragsintentie in situatie
onderzoeksdesign zelf en bij hulp zoeken na situatie, langetermijneffecten alleen
op weerbare gedragsintentie m.b.t. hulp zoeken na situatie.
Geen randomisatie, hoge uitval, onvoldoende rekening
gehouden met confounders ( Verdurmen e.a., 2003).
Follow up (4 tot 6 weken na de laatste meting).

Naam van de interventie
Doelstelling
Doelgroep
Onderzoeksdesign

Taal & Edelaar (1997)
Right to security
Voorkomen van seksueel misbruik
Leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool
Pretest–posttest controlegroep
Zelfbeoordelingsvragenlijsten
Effecten Effect op haalbaarheid van weigeren bij oudere kinderen (zij vinden het
makkelijker om te weigeren) en bij jongere kinderen op sociale angst.
Kwaliteit van het Geen randomisatie en uitval niet duidelijk
onderzoeksdesign beschreven (Verdurmen e.a., 2003).

Naam van de interventie
Doelstelling
Doelgroep
Onderzoeksdesign

Butte, Joosten & Gravesteijn (1997)
Naam van de interventie Over de grens.
Doelstelling Omgaan met grenzen van jezelf en de ander als het
gaat om ongewenste intimiteiten en sexualiteit
Voorkomen van seksueel misbruik
Doelgroep Leerlingen in de 2de of 3de klas van het (I)VBO en MAVO
Onderzoeksdesign Pretest-posttest controlegroep
Zelfbeoordelingsvragenlijsten
Effecten Effect op kennis
Effect seksueel misbruik niet onderzocht
Kwaliteit van het Geen randomisatie, hoge uitval of niet duidelijk
onderzoeksdesign beschreven, onvoldoende rekening gehouden
met confounders (Verdurmen e.a., 2003).
Bijstra, Van der Kooi, Bosma, Jackson & Van der Molen (1993)
Sociale vaardigheidstraining
Het aanleren van sociale vaardigheden
MAVO, HAVO en VWO leerlingen, 13–15 jaar
Pretest–posttest controlegroep
Zelfbeoordelingsvragenlijsten
Effecten Effect op kennis
Gaven aan zich vaker in sociale situaties te begeven
Kwaliteit van het Geen randomisatie, zekere mate rekening gehouden met confounders,
onderzoeksdesign uitval was groot, follow up na half jaar (Verdurmen e.a., 2003).

Naam van de interventie
Doelstelling
Doelgroep
Onderzoeksdesign
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Tabel 19. Overzicht van onderzochte Nederlandse Skills for Life programma’s
Van der Meijden & Geelen (1995)
Naam van de interventie Zeg nou zelf
Doelstelling Stimuleren van sociale vaardigheden, die kinderen meer greep op
de omgeving moeten geven en hen in staat stellen zich effectief te
gedragen in de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen.
Doelgroep Leerlingen uit groep 6 en 7 van de basisschool (9–11 jaar)
Onderzoeksdesign Pretest–posttest controlegroep
Zelf geconstrueerde observatielijst voor leerkrachten
Effecten Langetermijn-effect op sociale vaardigheden
Kwaliteit van het Geen randomisatie, zekere mate rekening gehouden met confounders,
onderzoeksdesign uitval onbekend en follow up na half jaar (Verdurmen e.a., 2003).
Mann (2003)
Ik ben het
Voorkomen van internaliserende en externaliserende problemen
Leerlingen uit groep 7 van de basisschool (10–12 jaar)
Pretest–posttest controlegroep; randomisatie van klassen.
Zelfbeoordelingsvragenlijsten
Effecten Voor de hele groep kortetermijneffect op externaliserend gedrag.
Vermindering van delinquent gedrag en gedragsproblemen.
Kwaliteit van het Volgens Verdurmen et al. (2003) redelijk tot goed; niet helemaal
onderzoeksdesign bekend waar interventie uit bestond, uitval niet bekend, analyses
uitsluitend op niet-uitvallers. Acht maanden follow-up.

Naam van de interventie
Doelstelling
Doelgroep
Onderzoeksdesign

Van Lier (2002); Van Lier, Huizink & Crijnen (2009)
Naam van de interventie Taakspel
Doelstelling Stimuleren van prosociaal gedrag en
verminderen van verstorend gedrag.
Doelgroep Leerlingen van groep 4 en 8 van de basisschool
Onderzoeksdesign Pretest–posttest controlegroep
Gerandomiseerd
Gedragsobservaties
Effecten Minder gedrags- en emotionele problemen op de lange termijn.
Kwaliteit van het Volgens Verdurmen et al. (2003) predicaat ‘goed en veelbelovend’.
onderzoeksdesign Follow-up (4 jaar na afloop van het programma).
Volgens NJi 
Volgens LSP (2005) Bewezen Effectief
Dijkman & Gunther Moor (1998)
Naam van de interventie Schooladoptieproject
Doelstelling Afname jeugdcriminaliteit
Verbeteren beeldvorming over de politie onder jongeren
Verbeteren van de relatie tussen de politie en jongeren.
Doelgroep Leerlingen in het voortgezet onderwijs
Onderzoeksdesign Pretest–posttest controlegroep
Zelfbeoordelingsvragenlijsten
Effecten Effect op kennis
Bij oudere leerlingen (ouder dan 14 jaar) effect op houding.
Kwaliteit van het Geen randomisatie, onvoldoende rekening gehouden met
onderzoeksdesign confounders, hoge of selectieve uitval (Verdurmen e.a., 2003)
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Tabel 19. Overzicht van onderzochte Nederlandse Skills for Life programma’s
Gravesteijn, Diekstra, De Wilde & Koren (2004)
Naam van de interventie Levensvaardigheden
Doelstelling Stimuleren van inter– en intrapersoonlijke vaardigheden om
prosociaal gedrag te bevorderen en probleemgedrag te voorkomen
Doelgroep Leerlingen in het voortgezet onderwijs van 13-17 jaar
Onderzoeksdesign Pretest–posttest controlegroep
Zelfbeoordelingsvragenlijsten
Effecten Korte– en langetermijneffect op:
• Geloof in persoonlijke effectiviteit
• Zelfbeeld
• Spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties;
intentie om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken
Kwaliteit van het Volgens NJi 
onderzoeksdesign Geen randomisatie; hoge uitval; follow-up (6 maanden
na afloop van het programma), (NJi, 2005; 2007)
Van der Lee (1997)
Naam van de interventie Beter omgaan met jezelf en de ander
Doelstelling Stimuleren van positief zelfbeeld
Goed leren omgaan met anderen
Ontwikkelen van sociale vaardigheden
Doelgroep Middenbouwgroep (10 jaar)
Onderzoeksdesign Pretest–posttest controlegroep
Effecten Geen duidelijke effecten gemeten
Kwaliteit van het Volgens Overveld & Louwe (2005) – [één min]
onderzoeksdesign (redelijk/goed design, tegenvallende resultaten)
Barret, Sonderegger & Sonderegger (2001)
Vrienden
Vergroten emotionele veerkracht en competentie verhogen
Jongeren (8–12 en 12–18 jaar)
Pretest–posttest
Controlegroep
Zelfbeoordelingsvragenlijsten
Effecten Afname angstklachten
Toename zelfbeeld (alleen primary leerlingen)
Positievere kijk op de toekomst
Kwaliteit van het Gerandomiseerd, significante effecten op stoornis
onderzoeksdesign of intermediaire doelen (LSP, 2005)
Volgens LSP Bewezen Effectief

Naam van de interventie
Doelstelling
Doelgroep
Onderzoeksdesign

Doelgroep

Van de veertien onderzochte Skills for Life programma’s zijn er zeven programma’s voor
leerlingen in het basisonderwijs, die zich alle richten op de midden– en bovenbouw (groep
4 tot en met 8). Er zijn zes programma’s voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Van
deze programma’s richten drie programma’s zich op alle klassen in het voortgezet onderwijs en drie programma’s op de klassen twee, drie en/of vier. Eén programma is gericht op
zowel leerlingen op de basisschool als leerlingen in het voortgezet onderwijs.
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Kwaliteit onderzoeksdesign

Meerdere studies hebben te kampen met methodologische problemen. Programma’s hebben een hoge uitval of deze is niet duidelijk beschreven (Bijstra e.a., 1993; Van der Meijden
& Hoefnagels, 1993; Van der Meijden & Geelen, 1995; Butte e.a., 1997; Taal & Edelaar,
1997; Dijkman & Gunther Moor, 1998; Van der Vegt e.a., 2001; Mann, 2003; Gravesteijn
e.a., 2004). Verder hebben programma’s een zwakke implementatie (Van der Vegt e.a.,
2001) en ontbreekt de controle op confounders (Bijstra e.a., 1993; Van der Meijden &
Hoefnagels, 1993; Butte e.a., 1997; Dijkman & Gunther Moor, 1998; Van der Vegt e.a.,
2001; Gravesteijn e.a., 2004). Van de veertien studies die zijn onderzocht zijn er vier ge
randomiseerde studies.
Op twee na hebben alle studies middels zelfbeoordelingsvragenlijsten effecten gemeten op kennis, houding en/of gedrag(-sintentie). In twee studies zijn gedragingen gemeten
middels gedragsobservaties (Van der Meijden & Geelen, 1995; Van Lier, 2002).
Effecten

Er zijn gunstige effecten gevonden op kennis van en/of houdingen ten aanzien van genotmiddelengebruik, seksueel misbruik, weerbaarheid, sociaal gedrag en crimineel gedrag
(Bijstra e.a., 1993; Roemer e.a., 1994; Butte e.a., 1997; Dijkman & Gunther Moor, 1998;
Roemer, 2001; Cuijpers e.a., 2002; Van der Vegt e.a., 2001). Tevens blijkt uit een aantal
studies dat Skills for Life programma’s een toename laten zien in de intentie om weerbaar
gedrag (Van der Meijden & Hoefnagels, 1993) en sociaal gedrag te vertonen (Bijstra e.a.,
1993; Gravesteijn e.a., 2004). Verder zijn er effecten van programma’s te zien op angst en
zelfbeeld (Taal & Edelaar, 1997, Barret e.a., 2001; Gravesteijn e.a., 2004). Studies die ervaren gedragsverandering meten middels zelfbeoordelingsvragenlijsten laten effecten van
programma’s zien in de gewenste richting wat betreft genotmiddelengebruik, delinquent
gedrag en gedragsproblemen (Cuijpers e.a., 2002; Mann, 2003). De twee studies die gedragingen meten door middel van gedragsobservaties laten een toename zien in sociale
vaardigheden en een afname in gedrags- en emotionele problemen (Meijden & Van der
Geelen, 1995; Van Lier, 2002).
Uit de geïnventariseerde studies blijkt dat de meeste studies kortetermijneffecten meten of effecten meten niet langer dan een half jaar na het volgen van het programma
(Bijstra e.a., 1993; Van der Meijden & Hoefnagels, 1993; Roemer e.a., 1994; Butte e.a., 1997;
Taal & Edelaar, 1997; Dijkman & Gunther Moor, 1998; ResCon, 1999; Barret e.a., 2001;
Roemer, 2001; Van der Vegt e.a., 2001; Cuijpers e.a., 2002; Gravesteijn e.a., 2004; Cuijpers
e.a., 2006). Er waren drie studies (Van der Meijden & Geelen, 1995; Cuijpers e.a., 2002;
Van Lier, 2002; Mann, 2003) die effecten hebben gemeten langer dan een half jaar na het
volgen van het programma. Langetermijneffecten in de gewenste richting zijn te zien op
het gebied van kennis over genotmiddelengebruik, alcoholgebruik (Cuijpers e.a., 2002)
en gedrags– en emotionele problemen (Van Lier, 2002).
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Kenmerken

In Tabel 20 worden de kenmerken van Skills for Life programma’s beschreven.
Tabel 20.Overzicht van de kenmerken van Nederlandse Skills for Life programma’s
Naam van de interventie Alcohol, dat bepaal ik zelf!
Thema’s Ethische benadering van alcoholgebruik, waarderen van
evenwichtigheid, kennis over alcohol en het gebruik ervan, zelfregulatie
en identiteitsontwikkeling (zelfbeeld en stabiele bindingen)
Inter– en intrapersoonlijke • Vermogen om duidelijke doelen te stellen
vaardigheden • Aangaan van stabiele bindingen
• Zelfobservatie
• Zelfregulatie
• Opbouwen van een zelfbeeld
Programma-uitvoerders Leerkrachten
Theorie en didactische Fasenmodel; voorlichting moet aandacht vasthouden
methoden en begrijpelijk zijn, houding en intentie beïnvloeden,
sociale invloeden, gedragsrepertoire uitbreiden.
Gebruikgemaakt van klassengesprek
Naam van de interventie Gezonde school en genotmiddelen
Thema’s Vaardigheidstraining, kennis, houding, gedrag
m.b.t. roken, alcohol en marihuanagebruik
Inter– en intrapersoonlijke • Maken van keuzes
vaardigheden • Weigeringsvaardigheden
• Zelfbeeld
Programma-uitvoerders Leerkrachten
Theorie en didactische Het ASE model (Kok, De Vries, Mudde & Strecher (1991). Dit
methoden model gaat ervan uit dat intenties en gedrag bepaald worden
door: houding, sociale invloed en persoonlijke effectiviteit.
Naam van de interventie Marietje Kessels
Thema’s Mentale en fysieke weerbaarheid
Inter– en intrapersoonlijke • Weerbaarheid (nee leren zeggen)
vaardigheden • Effectief communiceren
• Hulp vragen en bieden
• Onderkennen van gevoelens
• Uiten van nee-gevoelens
• Inleven in de ander
Programma-uitvoerders In aanwezigheid van leerkrachten door preventiemedewerkers
gegeven (meisjes krijgen les van vrouwelijke
preventiemedewerkers; jongens van mannelijke)
Theorie en didactische Groepsgesprekken, fysieke (zelfverdedigings-)
methoden oefeningen, rollenspelen, opdrachten
Naam van de interventie Voor straf een zoen
Thema’s Knuffelen, aanraken, seksueel misbruik, voor jezelf opkomen, geheimen
Inter– en intrapersoonlijke • Nee leren zeggen
vaardigheden • Voor zichzelf opkomen (weerbaarheid)
• Herkennen van gevoelens
Programma-uitvoerders Leerkrachten (RIAGG, medewerker aanwezig
en gesprek met RIAGG medewerker)
Theorie en didactische ASE model (zie Kok e.a., 1991)
methoden Theateruitvoeringen waarbij kinderen kunnen meespelen en
weerbaar gedrag kunnen observeren, oefeningen in de klas
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Tabel 20.Overzicht van de kenmerken van Nederlandse Skills for Life programma’s
Naam van de interventie Right to security
Thema’s Herkennen van gevoelens, bewustzijn dat je het
recht hebt om ongewenste seksuele interactie te
weigeren, hulp zoeken na seksueel misbruik.
Inter– en intrapersoonlijke • Probleemoplossingsvaardigheden
vaardigheden • Interpersoonlijke onderhandelingsvaardigheden.
• Zelfbeschermende vaardigheden
• Gevoel de situatie onder controle te hebben
• Perceptie dat het van belang is je eigen
seksuele veiligheid te beschermen
• Geloven dat het haalbaar is voorgenomen
reacties in praktijk te brengen
Programma-uitvoerders De helft van de lessen wordt gegeven door acteurs, de
andere helft door leerkrachten (krijgen training)
Theorie en didactische Observeren van acteurs, zelf rollenspel spelen en discussiëren
methoden
Naam van de interventie Over de grens
Thema’s Informatieoverdracht, beïnvloeden van houdingen en
sociale vaardigheden, waarden en normen, verwachtingen
in het gedrag van jongeren, rolpatronen en groepsdruk,
voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, verbale
en nonverbale communicatie, hulp zoeken
Inter– en intrapersoonlijke • Sociale vaardigheden
vaardigheden • Communiceren over waarden en normen
• Stellen en verwoorden van eigen grenzen en
respecteren van andermans grenzen
Programma-uitvoerders Leerkrachten
Theorie en didactische Rollenspel; theater
methoden
Naam van de interventie Vaardigheidsprogramma van Bijstra
Thema’s Aanleren sociale vaardigheden
Inter– en intrapersoonlijke • Luisteren
vaardigheden • Zelf iets vertellen
• Assertiviteit
• Nee zeggen
• Kritiek geven en krijgen
• Hulp geven en vragen
• Zelfbeloning
Programma-uitvoerders Psychologiestudenten
Theorie en didactische Sociaal cognitieve leertheorie van Bandura (1977)
methoden Instructie, modeling, oefenen, feedback en transfer
Naam van de interventie Zeg nou zelf
Thema’s Agressieve, passieve en actieve manier van reageren, je gevoelens
tonen, eisen stellen, omgaan met pesten en bang zijn
Inter– en intrapersoonlijke • Je mening geven
vaardigheden • Onderhandelend komen tot een gezamenlijke oplossing
• Uiten van gevoelens
Programma-uitvoerders Leerkrachten
Theorie en didactische Gesprekken en oefenen van gedrag
methoden
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Tabel 20.Overzicht van de kenmerken van Nederlandse Skills for Life programma’s
Naam van de interventie Ik ben het
Thema’s Groepsbinding, innerlijke processen, sociale ondersteuning,
verschillen tussen gevoelens en gedachten, vergelijken
van gevoelens en gedachten met gedrag, delen
Inter– en intrapersoonlijke • Coping-vaardigheden
vaardigheden • Sociale ondersteuning
• Groeps communicatie vaardigheden
• Zelfbeeld
• Zelfbewustzijn
• Zelfidentiteit
• Uiten van gevoelens
• Impulscontrole
Programma-uitvoerders Getrainde studenten van sociaal pedagogisch werk
samen met leerkrachten management
Theorie en didactische Gestalt theorie en Rogeriaanse, humanistische theorie.
methoden Kunst, drama, rollenspel, discussie, verhalen vertellen,
schrijven, delen, werken in groepen en zelfdialoog
Naam van de interventie Taakspel
Thema’s Definiëren en belonen van gewenst gedrag.
Stimuleren van interactie tussen kinderen met en zonder verstorend
gedrag door een teamgerichte benadering en het opstellen van
regels met de leerlingen. De teamgerichte benadering houdt
in dat de klas, na een observatieperiode door de leerkracht, in
teams wordt verdeeld. Leerlingen die bij elkaar in een team
zitten, stimuleren elkaar zich aan de regels te houden, zodat
ze als team in aanmerking komen voor een beloning
Inter– en intrapersoonlijke • Consequent handelen
vaardigheden • Complimenteren
• Houden aan gedragsregels
• Verantwoordelijkheid nemen
• Elkaar leren aanspreken
Programma-uitvoerders Leerkrachten, training van 2 middagen voordat het programma
begint en een opfrisbijeenkomst, leerkrachten worden gecoacht
in de klas door getrainde adviseurs van de schooladvies dienst
Theorie en didactische Leertheorie.
methoden Gedragsinstructie, modelleren, positieve bekrachtiging
van gewenst gedrag, afzwakken van ongewenst
gedrag en uitdoven van ongewenst gedrag.
Naam van de interventie Schooladoptieproject
Thema’s Kennisvermeerdering m.b.t:
• normoverschrijdend gedrag
• inzicht in takenpakket politie
• beeldsituatie in en rond school
• schoolregels
• informatie over politie (bureau)
Eigen houding m.b.t. agressie, vandalisme en
geweld, overlastvormen, pesten, verslaving
Inter– en intrapersoonlijke Bewust worden van eigen houding t.a.v. vandalisme, agressie en diefstal
vaardigheden
Programma-uitvoerders Politie samen met school; politie wordt aanspreekpunt
als er problemen zijn binnen school; politie ondersteunt
school in het streven naar een veilige omgeving
Theorie en didactische Inzicht in eigen gedrag, risicovolle situaties, groepsprocessen,
methoden regels en normoverschrijdend gedrag middels
informatie-overdracht en attitudeverandering
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Tabel 20.Overzicht van de kenmerken van Nederlandse Skills for Life programma’s
Naam van de interventie Levensvaardigheden
Thema’s Omgaan met gedachten, gevoelens en gedrag, pesten,
roddelen, conflicten met leerkrachten, ouders en
medeleerlingen, sexualiteit en genotmiddelen
Inter– en intrapersoonlijke • Effectief communiceren
vaardigheden • Aangaan en onderhouden van positieve relaties
• Besluiten nemen
• Problemen oplossen
• Creatief denken
• Kritisch denken
• Zelfbewustzijn
• Empathie
• Omgaan met emoties en stress
• Zelfbeeld
• Geloof in persoonlijke effectiviteit
Programma-uitvoerders Leerkrachten
Theorie en didactische Sociaal cognitieve leertheorie van Bandura (1977); gesprekken
methoden en discussies, video, rollenspel, gedragsafspraken
RET van Ellis (1962)
Naam van de interventie Beter omgaan met jezelf en de ander (Geen duidelijke effecten)
Thema’s Het kind zelf, omgaan met anderen, veranderen van situaties
Inter– en intrapersoonlijke • Inzicht in eigen gedrag
vaardigheden • Hulp zoeken
• Probleemoplossingsvaardigheden
• Zelfvertrouwen
• Verwoorden van gevoelens en gedachten
• Empathie
• (H)erkennen, accepteren en uiten van gevoelens
Programma-uitvoerders Leerkrachten
Theorie en didactische Gesprekken, kring, opstellen regels, rollenspelen en schrijven
methoden
Naam van de interventie Vrienden
Thema’s Angst
Inter– en intrapersoonlijke • Probleemoplossingsvaardigheden
vaardigheden • Uitbreiden van sociale contacten
• Conflicthantering
• Herkennen van lichaamssignaalen van angst
• Gedachten uitdagen en het vervangen van negatieve
gedachten door positieve gedachten
• Leren omgaan met angst
• Zelfvertrouwen
Programma-uitvoerders Leerkracht en psycholoog
Theorie en didactische Cognitieve gedragsmethoden; discussies, team-activiteiten en
methoden individuele activiteiten, ontspannings– en ademhalingsoefeningen

De betreffende programma’s bevatten samengevat de volgende kenmerken:
1. Op één programma na, behandelen alle Skills for Life programma’s thema’s die zowel
betrekking hebben op algemene gebieden zoals het aanleren van sociale vaardigheden
in algemene situaties, groepsbinding en sociale ondersteuning als ook op probleem
gebieden zoals kennis over genotmiddelengebruik en seksueel misbruik. Alleen het
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programma van Bijstra e.a. (1993) richt zich niet op probleemgebieden, maar op het
aanleren van sociale vaardigheden in algemene situaties (Bijstra e.a., 1993).
2. Er wordt in alle programma’s een groot aantal uiteenlopende inter- en intrapersoonlijke vaardigheden aangeleerd.
3. Van de 14 programma’s worden er 13 gegeven door leerkrachten. Eén programma
wordt niet gegeven door leerkrachten, maar door psychologiestudenten die hiervoor
een training ontvangen (Bijstra e.a., 1993). In zes programma’s geven naast leerkrachten ook andere uitvoerders de lessen, zoals een psycholoog, de politie, studenten of
preventiemedewerkers (Van der Meijden & Hoefnagels, 1993; Taal & Edelaar, 1997;
Dijkman & Gunther Moor, 1998; Barret e.a., 2001; Van der Vegt e.a., 2001; Van Lier,
2002; Mann, 2003). De focus van het programma bepaalt doorgaans door wie het
programma, naast de leerkracht, gegeven wordt. Er is bijvoorbeeld een programma
dat zich richt op angst en dat gegeven wordt door zowel leerkrachten als een psycholoog (Barrett e.a., 2001). Ook is er een programma dat gericht is op het voorkómen
van criminaliteit en dat gegeven wordt door leerkrachten en de politie (Dijkman
& Gunther Moor, 1998). Ouders worden regelmatig betrokken bij de programma’s
middels ouderbijeenkomsten of zij worden op de hoogte gesteld en gehouden over
de inhoud van programma’s middels brochures.
4. De meeste programma’s hebben een onderliggend theoretisch concept en maken
gebruik van cognitieve en gedragsmethoden, zoals rollenspel, discussie en video (o.a.
Bijstra e.a., 1993; Cuijpers e.a., 2002; Gravesteijn e.a., 2004). Er zijn twee programma’s
(Van der Meijden & Hoefnagels, 1993; Cuijpers e.a., 2002) die gebruikmaken van het
ASE model (Attitude, Sociale invloeden, Eigen effectiviteit, vaardigheden en barrières; Kok, De Vries, Mudde & Strecher, 1991). Dit model gaat ervan uit dat intenties
en gedrag bepaald worden door houding, sociale invloed en persoonlijke effectiviteit.

8.4 Conclusie en discussie

Deze analyse laat zien dat de 14 geselecteerde Nederlandse Skills for Life programma’s op
de korte en langere termijn effect hebben op kennis, houding en gedragsintentie van kinderen en jongeren ten aanzien van verschillende probleemgebieden. Ook zijn er bij twee
studies gedragsveranderingen, zoals een toename in sociale vaardigheden en een afname
in gedrags– en emotionele problemen waargenomen.
Niet alleen de effecten van Skills for Life programma’s zijn geïnventariseerd, ook de
kenmerken ervan. Deze kenmerken zijn onder andere het aanleren van vaardigheden
in uiteenlopende inter– en intrapersoonlijke vaardigheden en het gebruiken van cognitieve en gedragsmethoden. Wat opvalt aan de geselecteerde opsomming van kenmerken
is dat in de meeste programma’s niet alleen lessen aangeboden worden, maar ook dat ou
ders, deskundigen en teamleden bij de programma’s worden betrokken, met de bedoeling
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draagvlak te creëren.
Bij het relatief positieve beeld dat uit het hier gepresenteerde overzicht van Neder
landse reviews naar voren komt, valt een aantal kantekeningen te plaatsen.
Op de eerste plaats geldt voor de meeste studies dat het onderzoeksdesign gebrekkig
is: leerlingen worden zelden op gerandomiseerde wijze toegewezen aan de experimentele
of controlegroep.
Ten tweede ontbreekt, voor zover bekend, replicatie-onderzoek: programma’s worden
niet twee keer onderzocht in verschillende of dezelfde situaties.
Ten derde ontbreken langetermijngegevens grotendeels.
Ten vierde wordt in de geïnventariseerde studies niet onderzocht of effecten van de
programma’s generaliseren naar situaties buiten de les, zoals thuis. Zoals eerder besproken impliceert het aanleren van vaardigheden in een goed gedefinieerde, gecontroleerde
en veilige situatie, zoals gebeurt in Skills for Life lessen, niet dat de vaardigheden ook
in complexe (conflict)situaties buiten de lessen worden toegepast (Dodge, et al., 1986;
Caplan, et al., 1991; Jessor & Jessor, 1977). Er worden weliswaar informatieavonden voor
ouders en teambijeenkomsten voor leerkrachten georganiseerd en er worden brochures
voor ouders uitgedeeld, maar dat betekent niet dat de benodigde vaardigheden thuis en
in andere omgevingen ook daadwerkelijk worden bevorderd.
Ten vijfde kan op basis van dit onderzoek geen causaal verband aangetoond worden
tussen kenmerken en effecten van programma’s. Er kan bijvoorbeeld niet geconcludeerd
worden dat programma’s met specifieke kenmerken sterkere effecten opleveren dan programma’s die deze kenmerken niet bevatten.
Aangezien er in Nederland weinig effectstudies zijn verricht naar preventieve Skills for
Life schoolprogramma’s en er beperkingen kleven aan de onderzochte studies, is het van
belang ook buitenlandse studies in het onderzoek te betrekken. In de volgende paragraaf
wordt een onderzoek beschreven naar reviews en meta-analyses van buitenlandse effectstudies naar Skills for Life programma’s en worden kenmerken van deze programma’s
geïnventariseerd. Deze kenmerken worden gebruikt voor de ontwikkeling van het nieuwe
programma Levensvaardigheden.
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Reviews en meta-analyses
van buitenlandse studies21

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van meta-analyses en systematische reviews,
die zich richten op effectstudies van Skills for Life programma’s buiten Nederland. In systematische reviews van interventies worden studies geanalyseerd die verricht zijn door
verschillende auteurs, op verschillende manieren, met verschillende populaties, in verschillende settings, gebruikmakend van verschillende uitkomstmaten, uit verschillende periodes. Er worden duidelijke regels gebruikt om studies te zoeken en vervolgens te bepalen
welke studies wel of niet in de analyse opgenomen worden (Borenstein, Hedges, Higgens &
Rothstein, 2009). Systematische reviews maken soms gebruik van een statistische synthese
van de resultaten van een reeks studies. Deze statistische techniek wordt meta-analyse
genoemd (Borenstein et al., 2009). Meta-analyse is daarmee een optionele component
van systematische reviews. Meta-analyses worden gebruikt om het gecombineerde effect
van groepen studies te onderzoeken. Gecontroleerd wordt of de effecten van de afzonderlijke studies voldoende overeenkomen om te kunnen concluderen dat een combinatie of
gemiddelde schatting van de effecten mogelijk is en betekenis heeft (Tobler et al., 2000).
Uiteraard is enige variatie onvermijdelijk, maar de variatie moet verklaard kunnen worden
op basis van kans. Als de variatie tussen de individuele studies significant groter is dan
wat op basis van kans kan worden verwacht, is er sprake van (statistische) heterogeniteit.
De bedoeling van dit overzicht van reviews/meta-analyses is antwoord te geven op de
volgende vragen:
a) Bevorderen Skills for Life programma’s op de korte en lange termijn inter– en intrapersoonlijke vaardigheden bij kinderen en jongeren?
b) Voorkómen of verminderen Skills for Life programma’s op de korte en lange termijn
probleemgedragingen zoals drugsgebruik/misbruik, aggressief gedrag, depressiviteit
of suïcidaal gedrag?
c) Bevorderen Skills for Life programma’s op de korte en lange termijn een positief
zelfbeeld?
d) Bevorderen Skills for Life programma’s op de korte en lange termijn positieve houdingen ten aanzien van school en bevorderen ze academische prestaties?
21 De paragrafen 9.1 tot en met 9.6 zijn een bewerking van: Diekstra, R.F.W. & Gravesteijn, J.C. (2008).
A review of meta-analytic literature reviews. In: Social and Emotional Education. An international analy
sis (pp.258-284). Santander: Fundación Marcelino Botín.
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Het merendeel van de effectstudies in de gebruikte reviews/meta-analyses is afkomstig
uit de Verenigde Staten. Dat maakt het lastig om op basis daarvan uitspraken te doen
over de bruikbaarheid van Skills for Life programma’s elders in de wereld. Het is dan ook
de vraag of de uitkomsten van effectstudies ook voor andere delen van de wereld, vooral
voor Europa, gelden. Om die reden is een meta-analyse uitgevoerd van Amerikaanse en
niet-Amerikaanse effectstudies van Skills for Life programma’s. Dit is op zodanige wijze
gedaan dat deze met elkaar vergeleken kunnen worden wat betreft effecten. Deze metaanalyse wordt in het paragraaf 9.7 beschreven.

9.2 Methode
Selectiecriteria

De studies die zijn opgenomen in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria:
a) Studies zijn gepubliceerd in de periode van 1997 tot 2008 in ‘peer reviewed’ wetenschappelijke tijdschriften en bevatten meta-analyses of systematische (narratieve) reviews van studies naar effecten van Skills for Life schoolprogramma’s voor leerlingen
op de basisschool en/of in het voortgezet onderwijs;
b) Programma’s die beschreven zijn in de studies hebben als primair doel:
• het bevorderen van inter– en intrapersoonlijke vaardigheden
• het bevorderen van factoren die probleem– of verstorend gedrag voorkomen dan
wel verminderen of
• het stimuleren van schoolparticipatie, academische prestaties en een positieve
houding en positief gedrag ten aanzien van school;
c) studies bevatten gerapporteerde effect sizes van experimentele of quasi-experimentele effectstudies.
Inventarisatie van reviews en meta-analyses

Voor het verzamelen en selecteren van reviews/meta-analyses van Skills for Life programma’s is gebruikgemaakt van verschillende bronnen: de databases Psycinfo, eric
(Educational Resources Information Center) en Medline. Ook zijn bibliografieën van
geselecteerde meta-analyses en literatuuronderzoeken en inhoudsopgaven van relevante
tijdschriften geraadpleegd.
Van de 44 reviews/meta-analyses die voldeden aan de criteria zijn er uiteindelijk 19
overgebleven. Vijftien studies werden niet opgenomen omdat het niet mogelijk was om
het aantal studies van universele schoolprogramma’s apart te identificeren. Onder universele programma’s worden programma’s verstaan die gericht zijn op de algemene schoolpopulatie (zie Hosman et al., 2004). Vijf meta-analyses zijn niet opgenomen omdat ze geen
adequate informatie gaven over de aanwezigheid van algemene kenmerken van Skills for
Life programma’s, zoals het aanleren van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden. Ook
zijn vijf studies die follow-ups waren van dezelfde auteurs of groep onderzoekers die al
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eerder in een meta-analyse waren opgenomen, niet geselecteerd. Van de overgebleven 19
meta-analyses richt een aantal zich niet exclusief op universele Skills for Life schoolprogramma’s. Deze meta-analyses zijn toch opgenomen in dit onderzoek omdat data van de
universele schoolprogramma’s die aanwezig waren zodanig gepresenteerd werden dat ze
goed te identificeren waren.
Op één na zijn alle reviews/meta-analyses die opgenomen werden in dit onderzoek gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften. De analyse die niet gepubliceerd werd, is de meta-analyse van casel (The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning).
casel is een non-profit organisatie die bestaat uit deskundigen en onderzoekers, en onder
andere scholen adviseert op het gebied van sociaal en emotioneel leren. De meta-analyse
van casel is verricht door Durlak et al. (2008) en is gepubliceerd op de casel website (www.casel.org). De verwachting is dat deze analyse in de loop van 2010 gepubliceerd
wordt. Deze meta-analyse is desondanks opgenomen, omdat het onderwerp, sociaal en
emotioneel leren, goed aansluit bij het onderwerp van dit hoofdstuk en omdat deze metaanalyse een groot aantal studies bevat die relevant zijn voor onderhavig onderzoek.
Ondanks het feit dat dit overzicht een groot aantal reviews/meta-analyses bevat, wordt
niet gepretendeerd dat het een complete weergave van de bestaande reviews/meta-analyses biedt. Vanwege het grote aantal studies dat opgenomen is, wordt wel verwacht dat
dit onderzoek een goede representatie biedt van de bestaande Skills for Life programma’s.

9.3 Resultaten

In de 19 reviews/meta-analyses die geselecteerd zijn, worden de effecten van Skills for Life
programma’s op verschillende thema’s onderzocht. De thema’s zijn: gedragsproblemen,
drugsgebruik, het stimuleren van een positieve ontwikkeling door het bevorderen van
inter- en intrapersoonlijke vaardigheden, psychische stoornissen, zelfbeeld, stressmanagement en omgaan met gevoelens zoals angst en woede.
Rekening houdend met het feit dat sommige studies in meerdere reviews/meta-analyses opgenomen zijn, bevatten de reviews/meta-analyses in totaal meer dan 700 effectstudies. Het grootste deel van de effectstudies, in het bijzonder de gerandomiseerde studies, is
afkomstig uit de Verenigde Staten. Het percentage studies uit de Verenigde Staten varieert
in de meta-analyses van 89–98%. Het overige deel bestaat voornamelijk uit studies uit
andere Angelsaksische landen, met name Canada en Australië.
Globaal genomen zijn in de reviews/meta-analyses twee soorten studies aangetroffen.
In de eerste plaats studies naar programma’s die door de onderzoekers zelf ontwikkeld
zijn en soms ook door hen uitgevoerd worden; de zogenaamde onderzoeks– of demonstratieprojecten. Deze studies komen het meest voor. Daarnaast zijn er studies naar programma’s die niet meer in het ontwikkelings– of demonstratiestadium verkeren, maar al
geruime tijd beschikbaar zijn, en in scholen gegeven worden door leerkrachten of anderen
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die daarvoor zijn getraind; de zogenaamde routine-praktijk gerichte programma’s. Deze
programma’s zijn doorgaans geëvalueerd door onderzoekers die geen directe rol hebben
gespeeld bij het ontwikkelen en implementeren van het programma.

9.4 Design-karakteristieken

In een aantal analyses werden studies getoetst op heterogeniteit en als de heterogeniteit
werd bevestigd, werd een verklaring gezocht in methodologische of overige diversiteit.
Wat methodologische diversiteit betreft wordt in alle geselecteerde meta-analyses een grote variatie waargenomen in de kwaliteit van het ontwerp van de effectstudies. Problemen
die gevonden werden, zijn: het ontbreken van adequate randomisatie, geen goede matching van subjecten aan de pretest (voor elk kenmerk in de experimentele groep was een
vergelijkbaar kenmerk van de controlegroep aanwezig), geen follow-up of korte follow-up
periodes, en gebrekkige evaluatie van het proces van implementatie van het programma.
Relaties tussen studie-designvariabelen en effecten zijn in meerdere meta-analyses onderzocht (o.a. Tobler et al., 2000). Dit is belangrijk omdat de mogelijkheid bestaat dat een
zwakker studiedesign grotere effecten laat zien.
Naast methodologische diversiteit is er ook overige diversiteit, zoals leeftijd en geslacht
van de subjecten, type programma’s, lengte en intensiteit van programma’s, programmainstructeur, manier van implementatie, en definitie van uitkomsten. In sommige metaanalyses wordt de relatie tussen deze karakteristieken en de effecten van programma’s
nauwkeurig onderzocht (o.a. Wilson & Lipsey, 2007), andere besteden hier geen aandacht
aan (Hahn et al., 2007).

9.5 Algemene uitkomsten

In Tabel 21 worden weergegeven: de auteurs die de reviews/meta-analyses hebben verricht,
het jaar waarin de analyse plaatsvond, het doel van de Skills for Life programma’s die zijn
onderzocht, het aantal relevante studies dat is opgenomen in de analyses, het aantal participanten en de belangrijkste uitkomsten van de reviews/meta-analyse.
Tabel 21. Reviews en meta-analyse van Skills for Life programma’s 1997–2008
Durlak & Wells, 1997
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst

Gedrags– en sociale problemen
177 (73% schoolomgeving)
Circa 22.000
De meeste programma’s laten een significante afname van
problemen zien en een significante toename van competenties.
Verder zijn er significante effecten voor programma’s die de
schoolomgeving beïnvloeden, die individueel gericht zijn en de
mentale gezondheid bevorderen, en programma’s waarbij kinderen
geholpen worden het hoofd te bieden aan stressvolle situaties.
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Tabel 21. Reviews en meta-analyse van Skills for Life programma’s 1997–2008
Stage & Quiroz, 1997
Doel van de Skills for Life Verstorend gedrag in de klas
programma’s
Aantal studies 99/122 (primair preventieve programma’s)
Aantal participanten (N) 5.057 (ongeveer de helft hiervan zijn leerlingen uit
primair preventieve programma’s in de klas)
Algemene uitkomst De resultaten laten zien dat er effectieve behandelingen
zijn, voor gebruik in onderwijssystemen, die
verstorend gedrag in de klas verminderen.
Haney & Durlak, 1998
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst

Zelfconcept/zelfbeeld
120 (waarvan 55,8% schoolgericht)
Ongeveer 12.000, waarvan 55,8% school-gericht.
Reviews laten significante verbeteringen zien bij kinderen en
jongeren wat betreft zelfbeeld en zelfconcepten, en significante
gelijktijdige positieve veranderingen in gedrag, persoonlijkheid
en academisch functioneren. Programma’s speciaal gericht op
het veranderen van zelfbeeld en zelfconcepten zijn significant
effectiever dan programma’s die zich op andere onderwerpen
richten zoals gedrag of interpersoonlijke vaardigheden.

White & Pitts, 1998
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst

Onwettig drugsgebruik of beschadiging hierdoor veroorzaakt
71 (89% schoolomgeving)
14.331
De invloed van geëvalueerde programma’s is klein, met een afname van
effecten na verloop van tijd.
De uitkomst laat zien dat schoolgerichte programma’s resulteren in een
kortetermijn-uitstel van het eerste drugsgebruik bij niet-gebruikers
en een afname op korte termijn in de mate waarin huidige gebruikers
gebruiken.

Tobler, Roona, Ochshorn, Marshall, Streke & Stackpole, 2000
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst
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Drugsgebruik
207 van de 359 (primair preventieve programma’s)
?
Programma’s zijn effectief in het reduceren, vertragen of voorkomen
van drugsgebruik, afhankelijk van het type programma implementatie
op kleine of grote schaal: programma’s die interactief zijn en op relatief
kleine schaal worden geïmplementeerd, zijn het meest effectief in het
beïnvloeden van drugsgebruik. Niet-interactieve programma’s die op
grote schaal worden geïmplementeerd, zijn niet of het minst effectief.
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Tabel 21. Reviews en meta-analyse van Skills for Life programma’s 1997–2008
Wilson, Gottfredson & Najaka, 2001
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst

Probleemgedragingen
165/216 (waarvan 72% algemene leerlingenpopulatie)
?
Schoolgerichte preventie-activiteiten blijken effectief in het
terugdringen van alcohol– en drugsgebruik, voortijdig schoolverlaten,
spijbelen en andere gedragsproblemen. De grootte van het gemiddelde
effect voor elk van de vier uitkomsten is klein en er is aanzienlijke
heterogeniteit tussen studies in de grootte van de effecten, zelfs in
programmatype na correctie voor methoden en populatieverschillen.

Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak & Hawkins, 2002
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst

Positieve ontwikkeling
25 (waarvan 22 schoolgericht of bevatten school als een component)
Aantal niet aangegeven (beslaat zeker duizenden participanten)
De geselecteerde programma’s die een of meer van vijftien sociale en
emotionele constructen aanspreken, laten verbeteringen zien in inter
persoonlijke vaardigheden, kwaliteit van relaties met leeftijdsgenoten
en volwassenen, en academische prestaties, alsook een vermindering in
probleemgedragingen zoals falen op school, wangedrag en spijbelen,
alcohol– en drugsgebruik, risicovol seksueel gedrag, geweld en agressie.
Twee algemene strategieën die bewezen effectief zijn, zijn het
bevorderen van vaardigheden en veranderingen in de omgeving1.

Greenberg, Domitrovich & Bumbarger, 2001
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst

Psychische stoornissen (agressie, depressie en angst)
34 (waarvan 14 primair preventieve schoolgerichte programma’s)
?
Veertien primair preventieve interventies werden geïdentificeerd
die positieve uitkomsten laten zien na strenge evaluatie

Wilson, Lipsey & Derzon, 2003
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst

Aggressief gedrag
172/334 (70 primair preventieve programma’s opgenomen)
? (exacte aantal onbekend, maar zeker duizenden participanten)
Significante afname van agressie binnen de experimentele
groepen in vergelijking met de controlegroepen. Jongeren
met verhoogd risico op agressief gedrag laten meer afname
zien van dit gedrag dan laag-risicojongeren. Verschillende
typen programma’s zijn in het algemeen even effectief.
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Tabel 21. Reviews en meta-analyse van Skills for Life programma’s 1997–2008
Merry, McDowell Hetrick, Bir & Muller, 2004
Doel van de Skills for Life Preventie van depressie
programma’s
Aantal studies 21 studies waarvan 10 primair preventieve programma’s, onduidelijk
hoeveel volledig geïmplementeerd in de schoolcontext
Aantal participanten (N) ? (exacte aantal onbekend, maar zeker duizenden participanten)
Algemene uitkomst Direct na het programma een significante afname van depressie
binnen de experimentele groepen in vergelijking met de
controlegroepen. Dit geldt voor specifieke doelgroepen, niet
voor universele interventies. Educatieve interventies die alleen
informatie geven (een studie) laten geen effecten zien.
Gansle, 2005
Doel van de Skills for Life Woede
programma’s
Aantal studies 20/27 (onduidelijk hoeveel precies gerelateerd aan primair
preventieve programma’s, waarschijnlijk ongeveer 19)
Aantal participanten (N) ?
Algemene uitkomst Post-test effecten zijn gevonden voor woede en externaliserend
en internaliserend gedrag en interpersoonlijke vaardigheden.
Er zijn geen verschillen in uitkomsten gevonden voor
schoolomgeving, speciaal onderwijs of type uitvoerder.
Beelman & Losel, 2006
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst

Antisociaal gedrag en sociale competentie
85/127 (30 studies van primair preventieve programma’s)
16.723 (onduidelijk hoeveel primair preventieve programma’s)
Effecten van primair preventieve programma’s op korte en lange
termijn zijn klein en niet significant voor antisociaal gedrag, ze zijn
groter en significant voor sociale competentie. Programma’s gericht
op groepen met verhoogd risico (geïndiceerde programma’s) laten op
de korte en lange termijn significante effecten zien in de gewenste
richting zowel voor antisociaal gedrag als voor sociale competentie.

Kraag, Zeegers, Kok, Hosman, Huijer & Abu-Saad, 2006
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst
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Stress management
19/19
4063
Er is een algemeen positief effect gevonden; meer specifiek ook
voor coping en stress-symptomen. Er zijn ook positieve effecten
gevonden voor (sociaal) gedrag, alhoewel deze studies enige
methodologische zwakheden hebben. Primaire preventieprogramma’s gericht op het leren hanteren van stress binnen
school worden aanbevolen. Bijvoorbeeld programma’s die speciaal
ontwikkeld zijn om de mentale gezondheid te bevorderen en om
aanpassingsproblemen bij normale kinderen en jongeren te voorkómen.
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Tabel 21. Reviews en meta-analyse van Skills for Life programma’s 1997–2008
O’Mara, Marsh, Craven & Debus, 2006
Doel van de Skills for Life Zelfconcept-bevordering
programma’s
Aantal studies 145/98 (preventieve programma’s, onduidelijk hoe veel
binnen de schoolomgeving maar zeker de meerderheid)
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst Programma’s blijken in het algemeen significant effectief. Effecten
verdwijnen niet systematisch over tijd. Programma’s die een
specifiek zelfconceptdomein aanspreken en vervolgens dat domein
meten, zijn het meest effectief. Programma’s die aanvankelijk
achtergestelde kinderen/jongeren beïnvloeden (bijv. gediagnosticeerd
met problemen zoals een laag zelfbeeld, gedragsproblemen,
leerachterstand, etc.) zijn meer effectief dan preventieve interventies.
U.S. Task Force on Community Preventive Services; Hahn et al., 2007
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst

Gewelddadig en agressief gedrag
53
Steekproef aantal in studies varieert van 21 tot 39.168
Primair preventieve schoolgerichte programma’s worden
in verband gebracht met afnames in geweld-gerelateerde
uitkomsten. Gunstige resultaten voor alle leeftijden
(van voorschools tot voortgezet onderwijs).

Neil & Christensen, 2007
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst

Angst en depressie
6 universele programma’s, waarvan 17 studies/17 effect sizes
5879
Zowel geïndiceerde als primair preventieve benaderingen laten op
korte en middellange termijn kleine tot gemiddelde afnames zien
wat angst en depressie betreft. Uitkomsten leveren sterke steun voor
preventie van psychische problemen en programma’s op jonge leeftijd.

Wilson & Lipsey, 2007
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst

Agressief en verstorend gedrag
249/77 (primair preventieve programma’s)
?
De schoolgerichte programma’s die zijn onderzocht door onderzoekers
(en vaak ook door hen ontwikkeld en geïmplementeerd) laten in het
algemeen positieve effecten zien voor preventie en afname van agressief
en verstorend gedrag zoals vechten, pesten, schelden, intimideren,
‘acting out’ en regeloverschrijdend gedrag binnen de school.
De meest voorkomende en effectieve benaderingen
zijn primair preventieve programma’s gegeven aan alle
leerlingen in een klaslokaal of school en specifiek gerichte
programma’s voor geselecteerde/geïndiceerde kinderen
die participeren in programma’s buiten het klaslokaal.
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Tabel 21. Reviews en meta-analyse van Skills for Life programma’s 1997–2008
Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2008 (to be published)
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst

Inter– en intrapersoonlijke vaardigheden
207
288.000
Leerlingen die in schoolgerichte programma’s participeren gericht op
sociaal emotioneel leren (SEL) profiteren op uiteenlopende wijzen.
Vergeleken met leerlingen die geen SEL programma aangeboden
krijgen, laten ze significante verbeteringen zien wat betreft:
1. inter- en intrapersoonlijke vaardigheden 2. positieve
houdingen ten opzichte van zichzelf, anderen en school 3.
prosociaal gedrag (in het klaslokaal) 4. gedragsproblemen,
zoals wangedrag in de klas en agressief gedrag 5. emotionele
problemen, zoals stress en depressie 6. academische prestaties.

Faggiona, Vigna-Taglianti, Versino, Zambon, Borraccion & Lemma, 2008
Doel van de Skills for Life
programma’s
Aantal studies
Aantal participanten (N)
Algemene uitkomst

Drugsgebruik of –misbruik.
29 (waarvan 15 geschikt en gebruikt voor meta-analyse)
36.232
Programma’s die individuele sociale vaardigheden bevorderen, zijn de
meest effectieve programma’s voor de preventie van drugsgebruik.
Er zijn weinig gegevens over langetermijneffecten van programma’s.
Vooral programma’s gericht op vaardigheden helpen drugsgebruik
tegen te gaan.2 In vergelijking met de controlegroep resulteren
programma’s gericht op het aanleren van vaardigheden in een
significante afname van marihuana- en harddrugsgebruik en in
een verbetering van de vaardigheden besluiten nemen, zelfbeeld,
weerstand bieden aan druk van leeftijdsgenoten en kennis over
drugs. In vergelijking met de controlegroep verbeteren affectief
gerichte programma’s de vaardigheden besluiten nemen en kennis
over drugs. Kennisgerichte programma’s verbeteren kennis over
drugs. Programma’s gericht op het aanleren van vaardigheden
geven betere resultaten dan affectief gerichte programma’s wat
betreft het verbeteren van geloof in persoonlijke effectiviteit.
Affectief gerichte programma’s verbeteren de vaardigheden
besluiten nemen en kennis over drugs meer
dan op kennis gerichte interventies.
De conclusie is dat programma’s die zich richten op het aanleren
van vaardigheden helpen drugsgebruik tegen te gaan.

Voetnoten bij deze tabel:
1  Zie ook Greenberg et al., 2003
2  (i) programma’s die op vaardigheden gericht zijn, hebben als doel algemene vaardigheden te
bevorderen, zoals vaardigheden om te weigeren; (ii) affectief gerichte programma’s hebben als doel
innerlijke kwaliteiten te veranderen (persoonlijke eigenschappen zoals zelfbeeld en geloof in persoonlijke
effectiviteit, en motivatie-aspecten zoals de intentie om drugs te gebruiken); (iii) kennisgerichte
programma’s hebben als doel kennis omtrent de effecten en gevolgen van drugsgebruik te vergroten.

9.5.1 Uitkomsten verschillende parameters
De onderzochte reviews/meta-analyses operationaliseren uitkomsten van effectstudies in
verschillende parameters. Met behulp van de reviews/meta-analyses wordt vastgesteld of
er veranderingen optreden in:
132

Programma’s voor Levensvaardigheden op school

a.
b.
c.
d.
e.

Inter– en intrapersoonlijke vaardigheden;
Zelfbeeld en zelfperceptie;
Externaliserende problemen en stoornissen en drugsgebruik;
Internaliserende of emotionele problemen en stoornissen;
Houdingen en gedrag ten aanzien van school en academische prestaties.

Ad a. Inter– en intrapersoonlijke vaardigheden

Over het algemeen worden de grootste gemiddelde effect sizes gevonden voor bevordering
van inter– en intrapersoonlijke vaardigheden van kinderen en jongeren (o.a. Catalano et
al., 2002; Wilson & Lipsey, 2007; Durlak et al., 2008). De gemiddelde leerling die heeft
geparticipeerd in een Skills for Life programma scoort significant beter dan daarvoor op
het herkennen en beheersen van emoties, het aangaan en onderhouden van positieve
relaties, effectief communiceren met anderen en effectief omgaan met interpersoonlijke
conflicten. Ook scoort hij of zij significant beter op deze vaardigheden dan leerlingen die
niet een dergelijk programma gevolgd hebben.
Ad b. Zelfbeeld en zelfperceptie

Skills for Life programma’s die zich richten op het bevorderen van een positief zelfbeeld en
zelfperceptie zoals geloof in persoonlijke effectiviteit, laten gunstige effecten zien op onder
andere zelfbeeld en positieve veranderingen in gedrag (Haney & Durlak, 1998; O’Mara, et
al., 2006; Durlak et al., 2008).
Ad c. Externaliserende problemen en drugsgebruik

Het algemene beeld van de onderzochte reviews/meta-analyses laat zien dat de aandacht
die in effectstudies besteed wordt aan vermindering en preventie van externaliserende
problemen, zoals antisociaal gedrag en drugsgebruik, aanzienlijk groter is dan de aandacht voor vermindering en preventie van internaliserende problemen en stoornissen.
Dit werd al verwacht aangezien externaliserende problemen en stoornissen meer opvallen in de samenleving in termen van expressie en consequenties dan internaliserende
problemen. Daarnaast is de politieke en sociale druk groot om primair te focussen op de
externaliserende problemen.
Uit de reviews/meta-analyses blijkt dat Skills for Life programma’s externaliserende
problemen en stoornissen verminderen of voorkomen (Durlak & Wells, 1997; Stage &
Quiroz, 1997; Wilson, et al., 2001, 2003; Gansle, 2005; Beelman & Losel, 2006; Hahn et al.,
2007; Wilson & Lipsey, 2007; Durlak et al., 2008) en dat deze effecten worden gemedieerd
door een verbetering van inter– en intrapersoonlijke vaardigheden (Durlak & Wells, 1997;
Wilson & Lipsey, 2007). Alhoewel een meta-analyse (White & Pitts, 1998) negatieve uitkomsten laat zien ten aanzien van de effectiviteit van Skills for Life programma’s op het
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verminderen, uitstellen en de preventie van drugsgebruik, laten latere meta-analyses positieve uitkomsten op deze gebieden zien (Tobler et al., 2000; Durlak et al., 2008; Faggiano
et al., 2008).
De programma’s onderwijzen in een en hetzelfde programma vaardigheden in eerst
algemene en daarna probleemspecifieke situaties. Het op deze manier verbeteren van
vaardigheden lijkt de meest effectieve manier om problemen en stoornissen te verminderen en te voorkómen, en een algemene positieve ontwikkeling te stimuleren.
Ad d.

Internaliserende problemen

De effecten van Skills for Life programma’s op internaliserende problemen en stoornissen,
zoals vermindering van stress, angst, depressie en suïcidale neigingen zijn minder uitgebreid onderzocht en algemene effect sizes zijn minder groot dan voor externaliserende
problemen en stoornissen. Desondanks is er reden de relatief kleine, maar statistisch
significante effect sizes in de praktijk niet te onderschatten. Skills for Life programma’s
die bijvoorbeeld als doel hebben depressie te voorkomen (Merry, McDowell, Hetrick, Bir
& Muller, 2004) verminderen het aantal studenten dat behandeling nodig heeft met 10%
(zie Merry et al., 2004). Dit is een effect dat uit zowel klinisch als epidemiologisch oogpunt
niet onderschat moet worden.
Ad e.

Houdingen en gedrag ten aanzien van school en academische prestaties

Verschillende meta-analyses onderzoeken ook indirecte effecten van Skills for Life programma’s, namelijk het verbeteren van houdingen ten aanzien van school en academische
prestaties (o.a Haney & Durlak, 1998, Wilson & Lipsey, 2007, Durlak et al., 2008). Ook
hiervoor geldt dat het algemene beeld is dat er een significante verbetering in academische
prestaties en houding ten aanzien van school optreedt na het volgen van Skills for Life
programma’s.
9.5.2 Korte– en langetermijneffecten
De vraag is hoe stabiel de geobserveerde effecten in de tijd zijn. Een groot aantal reviews/
meta-analyses rapporteert in detail over de korte– en langetermijneffecten. Een uitkomst
van dit onderzoek is dat er relatief weinig studies langetermijneffecten meten (in dit onderzoek zijn dit effecten gemeten een jaar of langer na het volgen van het programma).
In sommige meta-analyses zijn berekeningen van langetermijneffecten zelfs verwijderd
vanwege het kleine aantal relevante studies, bijvoorbeeld in de meta-analyse van Kraag
et al. (2006).
Een aantal reviews/meta-analyses rapporteert een afname in effecten in de tijd (o.a.
Hahn et al., 2007). In de meeste studies is deze afname niet zodanig groot dat de oorspron
kelijke effecten verdwijnen, hoewel dit soms wel het geval is (zie White & Pitts, 1998).
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Andere reviews/meta-analyses rapporteren stabiliteit in de tijd (Tobler et al., 2000; O’Mara
et al., 2006; zie ook Tobler & Stratton, 1997) en weer andere een ‘sleeper effect’ (o.a. Neil &
Christensen, 2007). Het laatste betekent dat effecten op de lange termijn groter zijn dan
op de korte termijn. Er is dus een diversiteit in uitkomsten waar te nemen.
Onduidelijk blijft hoe geobserveerde verschillen in effect sizes tussen de korte en lange
termijn uitgelegd moeten worden. Verschillen kunnen verklaard worden door factoren
zoals het onderhouden van de programma(-effecten), karakteristieken van de doelgroepen, contextuele factoren van een gemeenschap of een school, of een combinatie van deze
factoren. Ten slotte kunnen ook programma-implementatie, –lengte, –type en –intensiteit
een rol spelen. De verschillen tussen programma’s en de invloed hiervan op de effecten
van programma’s worden hieronder besproken.

9.6 Heterogeniteit en diversiteit

De meeste onderzochte meta-analyses laten zien dat heterogeniteit meer regel dan uitzondering is (o.a. Gansle, 2005; Beelman & Losel, 2006; Hahn et al., 2007; Faggiano et al.,
2008). Om deze heterogeniteit te verklaren werden in de meeste meta-analyses methodologische en overige diversiteit onderzocht. Hieronder worden de meest in het oogspringende verschillen besproken.
Methodologische diversiteit

Over het algemeen kunnen wat de methodologische heterogeniteit betreft, de significante
effect sizes niet worden toegeschreven aan de kwaliteit van het design. De verschillen in
geobserveerde uitkomsten tussen studies van hoge en lage kwaliteit zijn relatief klein en er
is geen duidelijke tendens omhoog van studies met zwakkere designs. Verschillende metaanalyses laten zelfs zien dat de algemene effect sizes van gerandomiseerde designs groter
zijn dan van niet-gerandomiseerde designs (o.a. Haney & Durlak, 1998, O’Mara et al.,
2006). Met andere woorden, verschillen in designkwaliteit tasten niet het algemene beeld
aan van de effectiviteit van Skills for Life programma’s (zie ook Wilson & Lipsey, 2007, p.
138). Effectverschillen kunnen ook verklaard worden door diversiteit in type programma,
implementatie en dosering van het programma. In alle meta-analyses zijn deze verschillen
onderzocht, of is hiertoe een poging gedaan. Daar waar niet gerapporteerd wordt over de
relatie tussen zulke karakteristieken en effect sizes, is dit vaak te wijten aan het feit dat er
niet genoeg gecontroleerde studies zijn om een meta-analyse te kunnen uitvoeren (o.a.
Faggiano et al., 2008).
Diversiteit in type programma’s

De theoretische onderbouwing van een programma is een relevant aspect van het type
programma. Programma’s zijn bijvoorbeeld gedrags-, cognitief of kennisgeoriënteerd. Uit
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verschillende meta-analyses blijkt dat programma’s met een theoretische onderbouwing
effectiever zijn dan programma’s zonder theoretische oriëntatie (o.a. Tobler et al., 2000;
Wilson et al., 2001). De meta-analyse van Wilson et al. (2001) geeft aan dat preventieve
programma’s die methoden gebruiken gebaseerd op leerprincipes van Bandura (1977)
het meest effectief zijn. Het gaat hierbij om cognitieve en gedragsmethoden waarbij gebruikgemaakt wordt van discussie, herhaalde blootstelling aan/modeling en oefenen van
nieuwe gedragingen, het geven van feedback en positieve en negatieve bekrachtiging van
gedrag. De meta-analyses van Tobler et al. (2000) en Hahn et al. (2007) laten eveneens
zien dat effectieve programma’s gebruikmaken van de sociaal cognitieve leertheorie van
Bandura (1977). Deze uitkomsten suggereren dat programma’s die gebruikmaken van de
sociaal cognitieve leertheorie van Bandura het meest effectief zijn.
Deze programma’s zijn interactief in de zin dat ze interactieve didactische methoden
gebruiken (Tobler et al., 2000). Volgens de meta-analyse van Tobler et al. (2000) zijn
interactieve programma’s effectiever dan niet-interactieve programma’s, waarin weinig
aandacht is voor de interactie tussen leerlingen en leerkrachten en leerlingen onderling
(Tobler et al., 2000).
Meerdere analyses laten zien dat effectieve programma’s bestaan uit een combinatie
van theoretische onderbouwing, het aanleren van vaardigheden in zowel algemene als
probleemspecifieke situaties, het interactief aanleren van inter– en intrapersoonlijke vaardigheden en het gebruik van ondersteunende omgevingsstrategieën (Tobler et al., 2000;
Wilson et al., 2001; Faggiano et al., 2008; Durlak et al., 2008; zie ook Durlak & Dupre,
2008). Programma’s die gebruikmaken van ondersteunende omgevingsstrategieën richten
zich niet alleen op het lesgeven in de klas, maar ook op gezin en/of buurt/maatschappij en/
of op het bevorderen van een ondersteunende schoolomgeving. Deze programma’s laten
volgens de meta-analyse van Tobler (2000) hoge effect sizes zien. Een belangrijk aspect
van deze omgevingsstrategieën blijkt het gebruik van sociale-invloedsstrategieën, zoals
het nemen van gezamenlijke beslissingen door ouders en leerkrachten, het in de klas opstellen van gedeelde normen voor prosociaal en interpersoonlijke interactie (Tobler et al.,
2000; Wilson et al., 2001; zie ook Durlak et al., 2008; Roona, Streke, Ochshorn, Marshall
& Palmer, 2000).
Diversiteit in implementatie van programma’s

Ook is het van belang te onderzoeken in hoeverre het geïmplementeerde programma
overeenkomt met het oorspronkelijke programma (Durlak & DuPre, 2008), en wat voor
invloed dit heeft op het effect van de programma’s.
Wilson & Lipsey (2007) laten in hun meta-analyse zien dat demonstratie– of onderzoeksprogramma’s grotere effect sizes vertonen dan routine-praktijk gerichte programma’s.
Een verklaring hiervoor kan zijn dat de programmaontwikkelaars bij demonstratiepro136
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gramma’s een relatief grote invloed hebben op en zeer betrokken zijn bij de implementatie
van programma’s, waardoor deze programma’s juister worden geïmplementeerd dan de
routine-praktijk gerichte programma’s. Het verschil in effectiviteit van beide typen programma’s is echter niet significant. Op basis van het hier verrichte onderzoek kan er geen
uitspraak gedaan worden over hoe programma-implementatie de uitkomsten beïnvloedt
(Durlak & Wells, 1997; Beelman & Losel, 2006).
Diversiteit in dosering van programma’s

De reviews en meta-analyses geven gedeeltelijke informatie over de dosering van programma’s.
Dosering verwijst naar de hoeveelheid programmacomponenten uit het oorspronkelijke programma die geïmplementeerd worden, en de tijdsduur van het programma.
De programma-uitvoerder kan een programmacomponent waarvan bijvoorbeeld in de
programmahandleiding beschreven staat dat die twee uur duurt, verspreiden over meer
uren vanwege de interesse van of de relevantie voor een specifieke groep. Het is ook mogelijk dat de programma-instructeur niet alle componenten van het programma gebruikt
omdat sommige componenten niet relevant of geschikt zijn voor een specifieke groep.
Afhankelijk van de samenstelling of behoeften van een groep kan een programma in
lengte variëren. In de meta-analyses is dit onderdeel van dosering niet onderzocht.
Dosering verwijst ook naar de intensiteit van een programma. De programma-intensiteit, het aantal bijeenkomsten in een week of maand, kan beïnvloed worden door factoren
zoals de beschikbaarheid van programma-uitvoerders, de planning van een school en de
beschikbaarheid van een klaslokaal.
Ook verwijst dosering naar de lengte van programma’s. Uit de meta-analyse van
Beelmann & Losel (2006) blijkt dat kortdurende of minder intensieve programma’s (niet
meer dan acht tot tien sessies of niet langer dan twee maanden) op korte en lange termijn vaak resulteren in aanzienlijk kleinere of niet significante effect sizes. Vermoedelijk
moeten Skills for Life programma’s, om effectief te zijn, een bepaalde lengte of duur hebben, waarschijnlijk wekelijkse sessies van een uur of vijftig minuten in een periode van
tenminste drie maanden lang. Een aantal reviews/meta-analyses rapporteert een afname
van effecten in de tijd (o.a. Hahn et al., 2007). Hahn et al. (2007) veronderstelt dat voor
het behouden van langetermijneffecten ‘booster’bijeenkomsten nodig zijn.
Sociaal Economische Status (ses)

Voor zover meta-analyses de relatie tussen effecten van Skills for Life programma’s en
de sociaal economische status (ses) van kinderen en jongeren onderzocht hebben, is de
algemene uitkomst dat kinderen en jongeren met een lage ses op z’n minst evenveel en
vaak meer van dergelijke programma’s profiteren dan andere kinderen en jongeren (zie
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Wilson & Lipsey, 2007, Hahn et al., 2007). Deze uitkomst kan verklaard worden door een
(statistisch) ‘plafondeffect’. Dit betekent dat kinderen en jongeren die minimaal een ‘normaal’ niveau van inter– en intrapersoonlijke vaardigheden vertonen en een laag niveau
van gedragsproblemen, minder kans hebben om ‘vooruit te gaan’ na het volgen van Skills
for Life programma’s dan kinderen en jongeren die op deze punten een achterstand hebben en/of gedragsproblemen vertonen.
Leeftijd

De onderzochte studies hebben doorgaans zowel leerlingen van het basisonderwijs als
van het voortgezet onderwijs als doelgroep. Een aantal meta-analyses laat zien dat de
programma-effecten consistent zijn voor alle leeftijdsgroepen (o.a. Stage & Quiroz, 1997;
Hahn et al., 2007) of dat er geen relatie bestaat tussen leeftijd en effect size (O’Mara et
al., 2006). Sommige meta-analyses (zie Wilson, et al., 2003) laten zien dat jonge kinderen
(jonger dan zes jaar) en jongeren (ouder dan dertien jaar) meer profiteren van Skills for
Life programma’s dan de groep daartussenin (zes– tot dertienjarigen). Andere meta-analyses (Tobler et al., 2000; Beelman & Losel, 2006) laten zien dat jongeren vanaf ongeveer
dertien jaar het meeste belang hebben bij de programma’s. Stage & Quiroz (1997) laten in
hun meta-analyse zien dat zowel jonge kinderen als jongeren in het voortgezet onderwijs
(high school) het meest profiteren van Skills for Life programma’s. Laatstgenoemde resultaten zijn echter niet significant. Uit de meta-analyses kan niet geconcludeerd worden:
‘hoe eerder/jonger, hoe beter’. Het is, met andere woorden, zinvol om leerlingen van alle
leeftijdsgroepen Skills for Life programma’s aan te bieden.
Geslacht

Een opvallende uitkomst van dit onderzoek is het gebrek aan gegevens over de relatie
tussen geslacht en de effectiviteit van Skills for Life programma’s. De meta-analyses die
hierover wel rapporteren, suggereren dat er geen grote verschillen zijn tussen jongens
en meisjes (Wilson et al., 2003) of ze laten tegenstrijdige uitkomsten zien (o.a. Merry et
al., 2004). Merry et al. (2004) nemen een verschil waar tussen jongens en meisjes met
betrekking tot effecten van Skills for Life programma’s op depressieve stoornissen (voor
meisjes was er een effect te zien, voor jongens niet) maar niet op depressieve scores (op
ratingschalen). Het algemene beeld kan worden geïnterpreteerd als een indicatie dat er
nog veel onduidelijkheid bestaat over de relatie tussen geslacht en effectiviteit van Skills
for Life programma’s. Het kan ook betekenen dat de meeste programma’s even geschikt
zijn voor jongens als voor meisjes.
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Programma-uitvoerders en effecten

De Skills for Life programma’s worden vaak door leerkrachten gegeven. Soms geven anderen, zoals psychosociale professionals, de programma’s. De focus van het programma
bepaalt vaak door wie het programma onderwezen wordt. Programma’s die zich in eerste
instantie richten op het bevorderen van inter– en intrapersoonlijke vaardigheden, prosociaal gedrag, zelfbeeld en/of vermindering of preventie van verstorend, agressief of gewelddadig gedrag worden meestal gegeven door leerkrachten (Wilson et al., 2001, Wilson
et al., 2003, Neil & Christensen, 2006, O’Mara et al., 2006, Hahn et al., 2007, Wilson et al.,
2007). Dit geldt met name voor programma’s die worden gegeven aan basisschoolkinde
ren en in mindere mate voor programma’s voor leerlingen in het voortgezet onderwijs
(zie Hahn et al., 2007).
Programma’s die zich richten op het verminderen of voorkomen van drugsgebruik,
antisociaal of crimineel gedrag en mentale of emotionele stoornissen worden vaker gegeven door psychosociale professionals, auteurs of onderzoekers van het programma,
universitaire studenten die supervisie krijgen en door leeftijdsgenoten (zie Tobler et al.,
2000; Merry et al., 2004; Gansle, 2005; Beelmann & Losel, 2006; Neil & Christensen, 2006;
Faggiano et al., 2008).
De uitkomsten van de meta-analyses zijn op het gebied van programma-uitvoerders
verwarrend. Aan de ene kant rapporteert een aantal meta-analyses dat leerkrachten effectieve uitvoerders zijn en even effectief of effectiever dan psychosociale professionals of
consulenten (zie Wilson et al., 2003; Neil & Christensen, 2006; O’Mara et al., 2006; Hahn
et al., 2007). Aan de andere kant rapporteert een aantal meta-analyses dat leerkrachten
minder effectieve uitvoerders zijn dan anderen (Tobler et al., 2000; Beelman & Losel,
2006; Hahn et al., 2007).
Volgens Tobler (2000) zijn er aanwijzingen dat leerkrachten minder goede programma-uitvoerders zijn bij het geven van sterk interactieve programma’s en bij programma’s
die zich richten op gedrags– of emotionele problemen of stoornissen. Dit zou te wijten
kunnen zijn aan een gebrek aan ervaring, training en klinische expertise van leerkrachten
(Greenberg et al., 2003; Gillham, et al., 2007). Volgens Botvin, Baker, Renick, Filazzola
& Botvin (1984) en Tobler et al. (2000) kan een mogelijke verklaring zijn dat leerkrachten niet alle onderdelen (adequaat) implementeren, zoals rollenspelen of het voeren van
gesprekken over probleemgebieden, omdat leerkrachten zich bij het geven van deze onderdelen ongemakkelijk voelen. Voor de effectiviteit van een programma is het volgens
Tobler et al. (2000) dan ook van groot belang dat leerkrachten, voordat ze beginnen met
de implementatie van een programma, overtuigd worden van de waarde van interactieve
didactische methoden, getraind worden in de toepassing ervan en informatie krijgen over
verschillende probleemgebieden.
Durlak et al. (2008) concludeert dat alleen leerkrachten en andere schoolstafleden efReviews en meta-analyses van buitenlandse studies
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fectieve programma-uitvoerders zijn als het gaat om het verbeteren van de academische
prestaties van leerlingen. Deze uitkomst kan worden verklaard door een generalisatieeffect, namelijk dat leerkrachten ook betrokken zijn bij reguliere curriculuminstructies.
Zij hebben de mogelijkheid om tijdens verschillende vakken de academische ontwikkeling
in samenhang met de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren.
De reviews/meta-analyses geven geen duidelijke informatie over voorwaarden en karakteristieken van succesvolle en van minder of niet succesvolle programma-uitvoerders
van Skills for Life programma’s. Verder ontbreken vrijwel geheel gegevens over de relatie
tussen effecten van programma’s en training en vaardigheden van programma-uitvoerders.
Voor de relatie tussen training en (jaren van) expertise van psychotherapeuten en psychotherapie-effecten zijn zulke gegevens wel voorhanden (zie Smith, Glass & Miller, 1980).

9.7 Amerikaanse versus niet-Amerikaanse studies

Het merendeel van de hiervoor beschreven effectstudies en meta-analyses is afkomstig uit
de Verenigde Staten (89–98%) en werd gepubliceerd door Amerikaanse of Angelsaksische
auteurs, met een aantal uitzonderingen (Kraag et al., 2006; Faggiano et al., 2008; Beelmann
& Losel22, 2006). Met het verspreiden van bewezen effectieve programma’s naar andere
landen moet daarom voorzichtigheid in acht genomen worden. Het is namelijk aannemelijk dat sociale en culturele factoren van invloed zijn op de effectiviteit van programma’s en
dat het overzetten van effectieve programma’s van het ene land naar het andere verminderde effectiviteit tot gevolg kan hebben (Schorr, 1997; Fishman, 1999; Durlak & Dupre,
2008).
Dit roept de vraag op of de in de vorige paragrafen gepresenteerde uitkomsten ook gelden voor andere delen van de wereld. Om dit te onderzoeken werden door middel van een
meta-analyse effectstudies afkomstig uit de Verenigde Staten vergeleken met effectstudies
uit andere delen van de wereld. Deze meta-analyse wordt hieronder kort beschreven23.
Selectiecriteria

Studies die opgenomen zijn in deze meta-analyse voldoen aan de volgende criteria. De
studie:
22 Een gedeeltelijke uitzondering is Beelmann & Losel. Losel is verbonden aan de Universiteit van
Cambridge (Engeland).
23 Zie Diekstra, R.F.W., Sklad, M.J., & Gravesteijn J.C. Short and long term effectiveness of schoolbased socio-emotional learning programs: Can sel programs help schools to extend their role beyond
knowledge transmission. (aangeboden ter publicatie aan Journal of School Psychology).
Zie Diekstra, R.F.W., Sklad, M.J., Gravesteijn J.C., Ben, J., & Ritter, M. de (2008). Teaching Social and
Emotional Skills Worldwide. A Meta-Analytic Review of Effectiveness. In Social and Emotional Educa
tion. An international analysis (pp. 285-301). Santander: Fundación Marcelino Botin Report.
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1. Rapporteert over een programma dat minimaal één van de volgende vaardigheden
aanleert: effectief communiceren, besluiten nemen, problemen oplossen, creatief/
kritisch denken, zelfbewustzijn, empathie, omgaan met emoties, omgaan met stress,
zelfbeeld en geloof in persoonlijke effectiviteit (zie ook who, 1997, 2002 en hoofdstuk
2);
2. Rapporteert over een programma dat binnen de school wordt gegeven, gericht is op
basis- en/of voortgezet onderwijs, gebruikmaakt van schoolfaciliteiten en plaatsvindt
tijdens reguliere schooluren;
3. Rapporteert over een programma dat preventief is: het is gericht op de algemene
schoolpopulatie;
4. Rapporteert programma-uitkomsten op zodanige wijze dat het mogelijk is de effect
sizes te berekenen;
5. Is gepubliceerd tussen 1997 en 2007;
6. Maakt gebruik van een experimenteel of quasi-experimenteel design met controle
groep of vergelijkingsgroepen.
Coderen van rapportages

Van iedere studie die opgenomen is in de meta-analyse zijn vier typen variabelen gecodeerd:
1. Methodologische karakteristieken: design (gerandomiseerd of niet), niveau van toewijzing (school, klas of student), publicatiestatus, aantal maanden verstreken tussen
het eind van het programma en de meting van de uitkomsten;
2. Programmakenmerken: aantal sessies, lengte van sessies in minuten, of het program
ma wordt gegeven door leerkrachten, psychosociale professionals of anderen, of het
programma zich beperkt tot de school of ook betrekking heeft op de samenleving
of het gezin, of het programma onderdeel is van een hele school (hele school benadering), en jaar van implementatie;
3. Kenmerken van programmaontvangers: basis- en/of voortgezet onderwijs, land
waar het programma plaatsvindt, (gemiddelde) leeftijd van de leerlingen, verhouding mannelijke/vrouwelijke leerlingen, verhouding van blanke leerlingen/andere
etnische groepen, en sociaaleconomische status;
4. Programma-uitkomsten: deze worden besproken bij Uitkomstcategorieën.
De variabelen zijn gecodeerd door vier seniorstudenten van de Universiteit Middelburg
die bekend waren met literatuur over het coderen van studies over Skills for Life pro
gramma’s. Tien procent van de studies is dubbel gescoord, door twee onderzoekers onaf
hankelijk van elkaar, om een inschatting van de betrouwbaarheid te kunnen maken. De
betrouwbaarheid was 93%.
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Uitkomstcategorieën

De studies zijn gecodeerd op zeven programma-uitkomsten. Andere uitkomstcategorieën
die zijn verzameld, maar door te weinig studies gerapporteerd werden om analyse toe te
laten, zijn: academische houdingen, houdingen ten aanzien van geweld en agressie, psychische gezondheid en seksueel gedrag en houdingen. De programma-uitkomsten zijn:
Inter– en intrapersoonlijke vaardigheden en houdingen
1. Inter– en intrapersoonlijke vaardigheden, zoals sociale competenties en conflictop
lossingsvaardigheden;
2. Positief zelfbeeld en zelfperceptie, zoals geloof in persoonlijke effectiviteit.
Gedrag
3. Antisociaal gedrag, zoals agressief gedrag en ontwrichtend gedrag;
4. Prosociaal gedrag, zoals altruïstisch gedrag, helpen van anderen;
5. Genotmiddelengebruik, zoals tabak-, alcohol- en marihuanagebruik;
6. Mentale gezondheid/stoornissen, zoals angst, depressie en suïcidaliteit;
7. Academische prestaties wat betreft de kernonderwerpen zoals lezen en rekenen/
wiskunde en positieve houdingen ten aanzien van school.
Uitkomsten

De meta-analyse heeft data opgeleverd van 76 gecontroleerde effectstudies over Skills for
Life programma’s, gepubliceerd in de periode 1997-2007. Van deze 76 studies zijn ongeveer
een kwart (23%, zeventien studies) niet in Noord-Amerika maar in andere delen van de
wereld uitgevoerd. Van deze zeventien studies zijn de meeste (twaalf studies) uitgevoerd
op het vasteland van Europa. Vijf studies zijn afkomstig van andere continenten (Australië
en Afrika).
Hierna worden de methodologische karakteristieken van de programma’s besproken.
Daarna worden programmakenmerken, kenmerken van programmaontvangers en programma-uitkomsten besproken.
Methodologische karakteristieken

Ongeveer de helft van de studies (53%) rapporteert alleen kortetermijneffecten. 15 Studies
(20%) rapporteren minimaal een middellange– of langetermijn-uitkomst naast kortetermijn–uitkomsten. De overige 20 studies (27%) rapporteren alleen middellange– of
langetermijn-uitkomsten.
Van de studies die zijn opgenomen in de meta-analyse gebruikt 57% een gerandomiseerd experimenteel design en 43% een quasi-experimenteel design. In 15% van de studies
worden individuele leerlingen toegewezen aan de experimentele of controlegroep. In de
meeste studies worden klassen (38%) of scholen (17%) toegewezen aan de experimentele
of controlegroep. Het verschil tussen niveau’s van toewijzing en analyses is volgens Wilson
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et al., (2001) gebruikelijk en geen probleem in de meta-analytische literatuur.
Programmakenmerken

Er is variatie in de duur en intensiteit van de gerapporteerde programma’s, variërend van
een workshop van een dag tot programma’s die bestaan uit vijftien sessies verspreid over
drie jaar en van 155 sessies verspreid over zes jaar. De meest gebruikelijk lengte van een
programma is een jaar. De meeste programma’s bestaan uit niet meer dan achttien sessies.
In een klein deel van de programma’s (26%) wordt expliciet vermeld dat er een handleiding voor programma-uitvoerders aanwezig is.
De meeste programma-uitvoerders zijn leerkrachten (55,3%), gevolgd door professio
nals (38,2%) en anderen (6,5%).
Een kwart van de gerapporteerde programma’s is zowel gericht op lessen in de klas als
op het veranderen van de cultuur en het klimaat op school, de zogenaamde hele school
benadering (‘Whole School Approach’). Alhoewel alle programma’s binnenschools zijn,
rapporteert 18% van de programma’s ook betrokkenheid van de gemeenschap bij de programma’s en 25% betrokkenheid van het gezin.
Kenmerken van programmaontvangers

Er zijn meer studies gericht op het voortgezet onderwijs (61,8%) dan op het basisonder
wijs (38.2%). Van de studies die rapporteren over de sociaaleconomische status (ses) van
leerlingen, richt 52% van de programma’s zich op leerlingen met een lagere ses en de
overige programma’s op gemixte ses. De meeste studies rapporteren over het geslacht van
de leerlingen (78%). Het gemiddelde aantal meisjes in de programma’s is 52%. Etniciteit
werd bij 47% van de studies vermeld. Deze studies bestonden gemiddeld voor 44% uit
blanke leerlingen.
Programma-uitkomsten
Op de korte termijn zijn statistisch significante effecten in de gewenste richting te zien op

alle zeven uitkomstcategorieën. Voor inter- en intrapersoonlijke vaardigheden, positief
zelfbeeld en prosociaal gedrag kunnen de effect sizes als groot worden geclassificeerd
(Cohen, 1988; Lipsey & Wilson, 2001). De programma’s hebben gemiddelde effect sizes
op academische prestaties, positieve houdingen ten aanzien van school en antisociaal
gedrag en zwakke effect sizes op mentale stoornissen en genotmiddelengebruik (Cohen,
1988; Lipsey & Wilson, 2001).
Op de middellange en lange termijn zijn de grootste effecten te zien op mentale stoornissen. De effecten zijn groter dan die op de korte termijn. Alle andere lange termijn effect
sizes, met uitzondering van de effect size van positief zelfbeeld, zijn statistisch significant,
maar klein. Positief zelfbeeld is de enige uitkomstparameter die geen statistisch significant
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effect van de programma’s op de lange termijn laat zien.
Korte– en langetermijnbevindingen uit deze meta-analyse bevestigen het algemene
beeld van de reviews en meta-analyses die beschreven zijn in de voorgaande paragrafen
van dit hoofdstuk.
Uit de meta-analyse blijkt dat er factoren of mediatoren zijn die de effectiviteit van
programma’s op de korte termijn op verschillende uitkomstcategorieën beïnvloeden of
ermee samenhangen (heterogeniteit van effect sizes). Er is een moderatoranalyse uitgevoerd voor de twee uitkomsten die het meest gerapporteerd zijn: inter-en intrapersoonlijke vaardigheden en antisociaal gedrag. Voor de andere uitkomsten geldt dat ze te weinig
gerapporteerd worden in de studies om deze moderatoranalyse te kunnen verrichten.
De belangrijkste uitkomst van de moderatoranalyse is dat er in effect sizes geen significante heterogeniteit is voor inter- en intrapersoonlijke vaardigheden tussen Amerikaanse
studies en studies afkomstig uit andere delen van de wereld, en tussen programma’s in
scholen voor basis– dan wel voortgezet onderwijs. Deze bevinding betekent dat Skills
for Life schoolprogramma’s in de Verenigde Staten en in Europa even effectief zijn voor
kinderen in het basisonderwijs als voor jongeren in het voortgezet onderwijs, en dat effecten van Skills for Life programma’s op inter– en intrapersoonlijke vaardigheden die zijn
onderzocht in de Verenigde Staten te vergelijken zijn met effecten gevonden in studies uit
Europese landen.
Daarnaast laten resultaten van de moderatoranalyse zien dat programma’s die minder
dan een jaar duren grotere kortetermijneffecten hebben op inter– en intrapersoonlijke
vaardigheden en antisociaal gedrag dan programma’s die langer dan een jaar duren. Ten
slotte laten de uitkomsten van de moderatoranalyse zien dat de betrokkenheid van professionals bij het geven van Skills for Life programma’s, als het gaat om antisociaal gedrag en
het aanleren van inter– en intrapersoonlijke vaardigheden, een gunstige invloed heeft op
de effectiviteit van de programma’s, maar dat effectieve programma’s ook door leerkrachten gegeven worden.

9.8 Kenmerken van Skills for Life programma’s

Op basis van de gevonden studies, reviews en meta-analyses naar effecten van Skills for
Life programma’s kan worden geconcludeerd dat effectieve programma’s bepaalde kenmerken bevatten. In het hierna volgende wordt een nadere omschrijving gegeven van
zeven kenmerken: ‘interactieve didactische methoden’; ‘theoretische onderbouwing’;
‘aanleren van inter- intrapersoonlijke vaardigheden in de volgorde algemene- probleemspecifieke situaties’; ‘training programma-uitvoerders’; ‘gebruik van ondersteunende
omgevingsstrategieën’ en ‘duur en intensiteit programma’. Een belangrijk aspect van ondersteunende omgevingsstrategieën is de ontwikkeling en aanpassing van programma’s
samen met de doelgroep. Dit aspect werd niet als apart kenmerk geïnventariseerd uit de
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reviews en meta-analyses en is dan ook niet empirisch onderbouwd. Desondanks wordt
het hieronder wel als kenmerk beschreven, omdat in meerdere meta-analyses (Tobler et
al., 2000; Wilson et al., 2001; Durlak & DuPre, 2008; Roona et al., 2000) werd aangegeven
dat het een belangrijk onderdeel van Skills for Life programma’s is.
De hierna beschreven kenmerken zijn gebaseerd op de in dit proefschrift gepresenteerde onderzoeken en aangevuld met heersende opvattingen van deskundigen. De volgorde
waarin de kenmerken besproken worden is willekeurig.
Interactieve didactische methoden

De meta-analyse van Wilson et al. (2001) geeft aan dat preventieve programma’s die gebruik maken van cognitieve en gedragsmethoden effectief zijn. Deze programma’s laten
significante positieve effecten zien op delinquent gedrag, alcohol– en drugsmisbruik,
schooluitval of spijbelen en ander probleemgedrag. Programma’s die deze methoden niet
gebuiken laten volgens de meta-analyse van Wilson et al. (2001) geen significante effecten
zien. Ook de meta-analyse van Beelman & Lösel (2006) laat zien dat programma’s die zich
richten op cognitieve en gedragsmethoden significante effecten laten zien op antisociaal
gedrag en sociale competentie. Dit geldt niet voor programma’s die zich alleen richten op
de cognitieve methoden of op de gedragsmethoden.
Cognitieve en gedragsmethoden maken gebruik van het voeren van discussies, observeren
middels video, oefenen middels rollenspelen, geven van feedback en bekrachtiging van
positief gedrag. Deze methoden zijn interactief. Studies van Tobler (1986; 2000) laten zien
dat interactieve programma’s effectiever zijn dan niet-interactieve programma’s wat betreft
het bevorderen van positieve houdingen ten aanzien van drugsgebruik, het voorkomen
of verminderen van drugsgebruik en het stimuleren van inter– en intrapersoonlijke vaardigheden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat interactieve programma’s contact en
communicatiemogelijkheden voor het uitwisselen van ideeën onder leerlingen stimuleren
(Tobler et al., 2000), waardoor zij open kunnen discussiëren over problemen en gezamenlijke gevoelens, opvattingen en zorgen kunnen delen. Verder krijgen leerlingen in interactieve programma’s de mogelijkheid (nieuwe) inter– en intrapersoonlijke vaardigheden
te leren en met allerlei nieuwe sociale rollen te experimenteren (Wit, de e.a., 1997). Bij
niet-interactieve programma’s verloopt de communicatie vooral tussen leerkracht en leerling en vindt er weinig interactie plaats tussen leerlingen onderling (Tobler et al., 2000),
waardoor leerlingen doorgaans minder mogelijkheden krijgen om hun opvattingen met
elkaar te delen en vaardigheden te oefenen.
Ook uit een review van reviews van Nation, Crusto, Wandersman, Kumpfer, Sey
bolt, Morissey en Davino (2003) (zie ook www.nji.nl) blijkt dat effectieve preventieve programma’s gebruikmaken van didactische methoden die interactief zijn.
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Theoretische onderbouwing

Uit verschillende meta-analyses (o.a. Tobler et al., 2000; Wilson et al., 2001; Haney &
Durlak, 1998) blijkt dat programma’s met een theoretische onderbouwing effectiever zijn
dan programma’s zonder theoretische oriëntatie. Een mogelijke verklaring hiervoor is
volgens Tobler et al. (2000) dat theorieën onderzoekers en ontwikkelaars van programma’s
in positieve zin helpen bij het zoeken van juiste doelgroepen, de ontwikkeling en evaluatie
van interventies en het interpreteren van de resultaten. Een andere mogelijke verklaring is
dat een onderliggend theoretisch concept samenhang brengt tussen programmaonderdelen, wat een positieve invloed kan hebben op de effectiviteit van programma’s. De metaanalyses van Tobler et al. (2000) en Hahn et al. (2007) laten zien dat effectieve preventieve
programma’s gebruikmaken van de sociaal cognitieve leertheorie van Bandura (1977).
Aanleren van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden
in de volgorde algemene– probleemspecifieke situaties

Uit overzichten van studies (zie Catalano et al., 2002; Wilson & Lipsey, 2007) blijkt dat
de gemiddelde leerling na het volgen van een Skills for Life programma, waarin inter– en
intrapersoonlijke vaardigheden in algemene en daarna in probleemspecifieke situaties
aangeleerd worden, significant beter is in het herkennen en beheersen van emoties, het
aangaan en onderhouden van positieve relaties, het effectief communiceren met anderen
en het effectief omgaan met interpersoonlijke conflicten dan leerlingen die deze programma’s niet hebben gevolgd. Ook uit studies van Botvin (o.a. Botvin et al., 1990) blijkt dat het
aanleren van vaardigheden in algemene en daarna in probleemspecifieke situaties effectief
is voor de preventie van genotmiddelengebruik. Er is na het volgen van een Skills for Life
programma een significante afname te zien in onder andere rookgedrag en alcoholmisbruik in vergelijking met een controlegroep (o.a. Botvin, et al., 1990; Botvin et al., 1995c).
Verder tonen studies van Botvin (zie Botvin & Griffin, 2004) aan dat programma’s die
op deze manier vaardigheden aanleren, effecten laten zien op inter– en intrapersoonlijke
vaardigheden. In deze programma’s leren kinderen en jongeren bijvoorbeeld in rollenspelen eerst hun gevoelens te uiten zonder dat er een probleem of een conflict is (algemene
situatie) en vervolgens leren ze hun gevoelens te uiten en nee te zeggen als ze een sigaret
aangeboden krijgen of gepest worden (probleemspecifieke situaties). Kinderen en jongeren leren om minder gevoelig te worden voor invloeden van anderen, maar ook om in
plaats van bijvoorbeeld drugsgebruik alternatieve, meer adaptieve copingsstrategieën te
gebruiken.
Ondersteunende omgevingsstrategieën

De meta-analyse van Tobler et al. (2000) laat zien dat effectieve Skills for Life programma’s
die gebruikmaken van ondersteunende omgevingsstrategieën, hoge effect sizes hebben.
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Deze programma’s bestaan uit lessen in de klas die (1) actief worden ondersteund door
gezin en/of buurt/samenleving en/of (2) zich richten op het bevorderen van een ondersteunende schoolomgeving.
Strategieën uit het eerste type programma richten zich naast programma-activiteiten
in de klas op het bevorderen van betrokkenheid van het gezin en/of de gemeenschap bij
het programma. Dit gebeurt bijvoorbeeld door ouders te laten meedoen aan huiswerkopdrachten die de leerlingen krijgen, het organiseren van ouderbijeenkomsten waarin
ouders geïnformeerd worden over de inhoud van het programma en de vaardigheden, of
het organiseren van informatieavonden, waarin deskundigen ouders informeren over bijvoorbeeld de gevolgen van alcohol en drugs. Op deze manier worden ouders gestimuleerd
om als rolmodel op te treden en hun kinderen te stimuleren de geleerde vaardigheden te
gebruiken (Tobler et al., 2000). Om de betrokkenheid van de gemeenschap te bevorderen worden in programma’s bijvoorbeeld mediacampagnes ontwikkeld gericht op thema’s
zoals drugs en pesten.
Strategieën uit het tweede type programma richten zich naast programma-activiteiten
in de klas op het bevorderen van een ondersteunende schoolomgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld door leerkrachten zodanig te trainen dat ze een ondersteunende en veilige
omgeving binnen de school kunnen creëren. Ook kunnen programma’s worden geconstrueerd die de betrokkenheid van leerlingen bij school vergroten, bijvoorbeeld door hen
activiteiten te laten bedenken die plaatsvinden binnen de school, zoals het organiseren van
een antipestcampagne voor de hele school. Verder kunnen er initiatieven worden genomen om de betrokkenheid van leerkrachten die de programma’s niet geven te vergroten.
Bijvoorbeeld door leerkrachten die de training hebben gevolgd tijdens teamvergaderingen
informatie te laten geven over de inhoud van het programma aan leerkrachten die de
training niet hebben gevolgd.
Het belang van ondersteunende omgevingsstrategieën blijkt ook uit het review van
reviews van Nation et al. (2003). Uit hun onderzoek blijkt dat effectieve preventieve programma’s het kenmerk ‘veelomvattend’ bevatten. Dit betekent volgens hen dat er verschillende programma’s worden ontwikkeld die gericht zijn op verschillende levensdomeinen,
zoals gezin, vrienden en gemeenschap.
Tenslotte blijkt uit verschillende onderzoeken (o.a. Weissberg, Durlak, Taylor, Dymnicki
& O’Brien, 2007) die door Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning
(casel) verricht zijn dat programma’s die zich richten op het aanleren van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden en het bevorderen van een veilig en positief klimaat in zowel
de klas als de school, verschillende effecten laten zien. Zij versterken de verbondenheid
van de leerlingen met de school, laten vooruitgang zien op de academische prestaties van
leerlingen, stimuleren prosociaal gedrag en dringen probleemgedrag, zoals drugsmisbruik
terug.
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Samen met de doelgroep ontwikkelen en aanpassen van programma’s

Een belangrijk aspect van het hierboven beschreven kenmerk ‘ondersteunende omgevingsstrategieën’ is dat beslissingen over de manier waarop programma’s worden ontwikkeld en
geïmplementeerd in samenspraak met de doelgroepen en de omgeving genomen worden
(Tobler et al., 2000; Wilson et al., 2001; Durlak & DuPre, 2008, Roona et al., 2000). Dit aspect
is in het hier beschreven onderzoek niet als apart kenmerk geïnventariseerd en niet empirisch
onderbouwd. Aangezien op basis van verschillende onderzoeken (Tobler et al., 2000; Wilson
et al., 2001; Durlak & DuPre, 2008; Roona et al., 2000) wordt verwacht dat dit kenmerk
bijdraagt aan de effectiviteit van programma’s wordt het wel als apart kenmerk beschreven.
Dit kenmerk houdt in dat doelgroepen bijvoorbeeld actief worden betrokken bij de
ontwikkeling van het programma, dat er regelmatig overleg is tussen leerlingen en leraren
over de invulling van het programma tijdens de implementatie ervan en dat er tijdens de
lessen gedragsregels geconstrueerd worden door leerlingen en leerkrachten samen.
Volgens deskundigen zoals Berman & McLaughlin (1976) en McCormick, et al. (1994)
is het zinvol om doelgroepen bij de ontwikkeling en implementatie van programma’s te
betrekken. Volgens deze auteurs hebben programma’s waarin gezamenlijke besluiten zijn
genomen over de inhoud van programma’s door de ontwikkelaars, hun doelgroep en de
omgeving consistent geleid tot betere implementatie. Dit betekent dat de geïmplementeerde programma’s meer overeenkomen met het oorspronkelijke programma dan wanneer geen gezamenlijk besluiten worden genomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is
dat betrokkenen er meer vertrouwen in hebben dat ze het programma succesvol kunnen
volbrengen en dat ze meer het belang inzien van de doelstelling van de programma’s
(Winter, de & Kroneman, 2000; Durlak & DuPre, 2008). Ook uit onderzoeken van casel
(o.a. Weissberg et al., 2007) blijkt dat programma’s waarin leerlingen actief mogen participeren in een veilige omgeving een positieve invloed hebben op de academische prestaties
van leerlingen en op het verminderen van probleemgedrag.
Dit impliceert dat effectieve programma’s die samen met de doelgroep in een bepaalde school, stad of in een bepaald land ontwikkeld en geïmplementeerd zijn niet zonder
meer overgezet kunnen worden naar andere scholen, steden en landen. Verschillen in
onderwijssysteem, onderwijscultuur en opvattingen over ontwikkeling en opvoeding
kunnen van invloed zijn op de acceptatie en wellicht ook op de effecten van programma’s
(Fishman, 1999; Dupre & Durlak, 2008).
Voor het overzetten van een effectief programma naar andere scholen, steden of landen zal het dan ook van belang zijn dit programma voor te leggen aan de beoogde doelgroepen op de nieuwe scholen, in andere steden en landen. Dit kan betekenen dat het
programma steeds moet worden aangepast voor het gebruik in andere omgevingen. Deze
aanpassing kan uitgevoerd worden door bijvoorbeeld inhouden van rollenspelen aan te
passen of thema’s te veranderen.
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Training programma-uitvoerders

Of trainingen van programma-uitvoerders een bijdrage leveren aan de effectiviteit van
Skills for Life programma’s en hoe lang deze trainingen moeten duren is uit de meta-analyses en reviews van studies niet af te leiden. Wel wordt in onder andere de meta-analyse
van Tobler et al. (2000) benadrukt dat het van belang is om programma-uitvoerders te
trainen. Er zijn meerdere auteurs die ervoor pleiten om programma-uitvoerders, vooral
leerkrachten, een training te geven voordat ze met Skills for Life programma’s beginnen.
Zo is het volgens Tobler et al. (2000), Weissberg en Greenberg (1998) en Botvin et al.
(1984) van belang om leerkrachten te trainen in het geven van sterk interactieve programma’s, omdat het hen doorgaans aan ervaring op dit gebied ontbreekt en hen te informeren
over verschillende probleemgebieden van kinderen en jongeren.
Verschillende deskundigen spreken zich uit over de inhoud van de training voor programma-uitvoerders. Volgens Kirby (2001) is het bijvoorbeeld van belang dat programma-uitvoerders overtuigd worden van de waarde van interactieve didactische methoden
en dat ze getraind worden in de specifieke vaardigheden die nodig zijn om Skills for Life
programma’s te geven. Op deze manier wordt volgens hem het geloof in persoonlijke
effectiviteit van de leerkrachten vergroot en worden ze in staat gesteld de Skills for Life
lessen adequaat aan te bieden en de rollenspelen op de juiste manier te laten uitvoeren.
Ook Durlak en DePre (2008) geven aan dat het van belang is geloof in de persoonlijke
effectiviteit van programma-uitvoerders te versterken, waarbij het volgens hen zinvol is
tijdens de training in te spelen op de verwachtingen, angsten, weerstanden en motivatie
van programma-uitvoerders. Uit onderzoek van Sterling-Turner, Watson & Moore (2002)
blijkt dat programma’s beter geïmplementeerd worden en betere effecten laten zien als
programma-uitvoerders een training ontvangen die bestaat uit modeling, gevolgd door
rollenspelen en het geven van feedback, dan wanneer programma-uitvoerders alleen didactische instructies of geschreven handleidingen krijgen.
Verder is het volgens Durlak & DuPre (2008) van belang dat uitvoerders ondersteuning krijgen nadat ze een aantal lessen hebben gegeven, in de vorm van ‘booster’-bijeenkomsten. Het doel van de praktische ondersteuning is volgens Durlak & DuPre (2008)
de motivatie en commitment van programma-uitvoerders te bestendigen en hun vaardigheden te vergroten.
Duur en intensiteit programma’s

Uit het overzicht van studies blijkt dat de meeste Skills for Life programma’s niet langer
duren dan achttien lessen verspreid over een jaar. De lessen duren gemiddeld een uur
tot vijftig minuten. Ze worden wekelijks gegeven door leerkrachten, professionals en/of
ontwikkelaars/onderzoekers van het programma.
Onduidelijk is hoe lang Skills for Life programma’s moeten duren om effectief te zijn.
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Uit het overzicht van reviews en meta-analyses blijkt dat kortdurende of minder intensieve
programma’s (niet meer dan acht tot tien sessies of een duur van twee maanden) op de
korte en lange termijn vaak aanzienlijk kleinere en zelfs niet significante effect sizes lieten
zien (zie bijvoorbeeld Beelmann & Losel, 2006) dan programma’s die langer duren. Uit
de meta-analyse (Diekstra et al., 2008) blijkt echter dat programma’s die korter dan een
jaar duren grotere kortetermijneffecten laten zien op inter– en intrapersoonlijke vaardigheden en antisociaal gedrag dan programma’s die langer dan een jaar duren. Uit deze
meta-analyse komen geen langetermijneffecten naar voren. Vermoedelijk moeten Skills
for Life programma’s tenminste drie maanden duren en wekelijks gegeven worden en niet
langer dan een jaar duren, wekelijks gegeven, om goede kortetermijneffecten te verkrijgen
op inter- en intrapersoonlijke vaardigheden en antisociaal gedrag.
Een aantal reviews/meta-analyses rapporteert een afname van effecten in de tijd (o.a.
Hahn et al., 2007). Het feit dat veel effecten van programma’s op de lange termijn kleiner
zijn dan op de korte termijn, suggereert dat een regelmatige inspanning van school om
inter- en intrapersoonlijke vaardigheden en motivatie van leerlingen en leerkrachten te
bevorderen nodig is om nieuw verworven vaardigheden te gebruiken en uit te breiden. De
meta-analyse van Hahn et al. (2007) suggereert dat voor het behouden van langetermijneffecten ‘booster’bijeenkomsten nodig zijn. Een studie van Botvin, Renick & Baker (1983)
toont aan dat programma’s die ‘booster’-bijeenkomsten hadden toegevoegd effectiever
waren dan programma’s die dit niet hadden gedaan.
Ook in de review van Nation et al. (2003) wordt aangegeven dat effectieve programma’s
doorgaans ‘booster’bijeenkomsten aanbieden.

9.9 Conclusie en discussie

Op basis van de in dit hoofdstuk beschreven reviews en meta-analyses kan worden geconcludeerd dat Skills for Life programma’s positieve effecten laten zien op verschillende
gebieden. De algemene conclusie is dat Skills for Life programma’s inter– en intraper
soonlijke vaardigheden bevorderen; antisociaal gedrag, mentale problemen of stoornissen, depressieve symptomen of stoornissen verminderen en voorkómen; een positief
zelfbeeld stimuleren en academische prestaties en positieve houdingen ten aanzien van
school stimuleren.
Deze effecten zijn zowel op de korte als de lange termijn aanwijsbaar, hoewel er relatief
weinig studies zijn die langetermijneffecten (twaalf maanden en langer) meten. Een aantal
meta-analyses rapporteert een afname van effecten over tijd (o.a. Hahn, et al., 2007). In
de meeste studies is deze afname niet dermate groot dat de oorspronkelijke significante
effecten verdwijnen. Hahn et al. (2007) veronderstelt dat voor het behouden van effecten
op de lange termijn ‘booster’bijeenkomsten nodig zijn voor leerkrachten en leerlingen.
Daarnaast blijkt uit reviews en meta-analyses dat Skills for Life schoolprogramma’s,
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wat betreft inter– en intrapersoonlijke vaardigheden zowel in de Verenigde Staten als in
Europa, even effectief zijn voor kinderen in het basisonderwijs als voor jongeren in het
voortgezet onderwijs. De studies laten ook zien dat kinderen en jongeren met een lage
sociaaleconomische status (ses) evenveel profiteren van Skills for Life programma’s als
kinderen en jongeren met een hogere ses (Wilson & Lipsey, 2007; Hahn, et al., 2007).
Wat de programma-uitvoerders betreft: het overzicht van reviews en meta-analyses
laat zien dat Skills for Life programma’s gegeven worden door leerkrachten, (psychosociale) professionals, ouderejaars-leerlingen en/of onderzoekers. Afhankelijk van de focus
van een programma verdient het soms de voorkeur het programma te laten geven door
leerkrachten en psychosociale professionals samen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sterk interactieve programma’s, die gericht zijn op mentale problemen of stoornissen en antisociaal gedrag (o.a. Tobler et al., 2000; Beelman & Losel, 2006). Professionals hebben vaak
de benodigde kennis van probleemgebieden en ze hebben ervaring met het adequaat
omgaan met probleemgedrag. Bovendien zijn ze vaak gekwalificeerde trainers en hebben
ze ervaring met het implementeren van sterk interactieve programma’s.
Als de programma’s daarentegen door leerkrachten gegeven worden, hebben zij een
gunstige invloed op de academische prestaties en houding ten aanzien van school van
kinderen en jongeren (Durlak & Dupre, 2008). Hoewel leerkrachten doorgaans minder
kennis hebben van specifieke probleemgebieden en minder ervaring hebben met interactief lesgeven dan professionals, zijn programma’s ook effectief zijn als ze door leerkrach
ten worden gegeven (zie Wilson, et al., 2003, Neil & Christensen, 2006, O’Mara, et al.,
2006, Hahn, et al., 2007). Verschillende deskundigen pleiten ervoor de programma’s door
leerkrachten te laten geven. Volgens Weissberg & Greenberg (1998) bestaat het risico dat,
wanneer een programma door anderen dan leerkrachten gegeven wordt, leerkrachten niet
voldoende bij de inhoud van het programma betrokken worden. Dit risico geldt volgens
Weissberg & Greenberg (1998) ook voor ouders. Ouders kunnen makkelijker door leerkrachten op de hoogte gebracht worden van de inhoud en impact van het programma,
bijvoorbeeld via oudergesprekken, dan door externe professionals. Als anderen dan leerkrachten het programma geven kan het gevolg zijn dat de geleerde vaardigheden niet
(adequaat) ondersteund worden in de klas, op school en thuis. Volgens Hawkins en Weiss
(1995) hebben leerkrachten de mogelijkheid zowel binnen als buiten de klas (bijvoorbeeld
op het schoolplein) structuren aan te bieden waardoor leerlingen hun vaardigheden in
verschillende situaties kunnen toepassen en waardoor leerkrachten deze vaardigheden
kunnen bekrachtigen. Ten slotte is volgens verschillende auteurs (Ashton & Webb, 1986;
Kann, et al., 1995; Ross, et al., 1991) een belangrijke reden om Skills for Life programma’s
door leerkrachten te laten geven de verwachting dat leerkrachten die worden getraind
in het geven van het programma, de vaardigheden zelf ook aan hun repertoire kunnen
toevoegen en een toename ervaren in hun geloof in persoonlijke effectiviteit. Hierdoor
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kunnen ze niet alleen tijdens de Skills for Life lessen betere voorbeelden zijn, maar ook
buiten deze lessen, zoals op het schoolplein en tijdens andere lessen.
Het overzicht van studies geeft geen duidelijke informatie over de randvoorwaarden,
zoals de bereidheid om programma’s te geven of het bezitten van inter– en intrapersoonlijke vaardigheden, en karakteristieken van succesvolle of minder succesvolle programmauitvoerders van Skills for Life programma’s.
Een opvallende uitkomst van dit onderzoek is dat er een vooruitgang te zien is in academische prestaties van kinderen en jongeren als gevolg van Skills for Life programma’s.
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat kinderen en jongeren die prosociaal gedrag verto
nen uitdagingen in de klas effectief kunnen hanteren (Elias, et al., 1986; Webster-Stratton,
Reid, & Hammond, 2001), hetgeen een positieve invloed kan hebben op academische
prestaties. Het onderzoek van Sharma, Petosa & Heaney (1999) laat een soortgelijke uitkomst zien. Uit dit onderzoek blijkt dat de vaardigheden ‘adequaat omgaan met stress’ en
‘adequaat oplossen van problemen’ gerelateerd zijn aan verbeteringen in het leren. Ook
het geloof in persoonlijke effectiviteit, een vaardigheid die door meerdere Skills for Life
programma’s bevorderd wordt, kan een gunstige rol spelen bij het stimuleren van academische prestaties omdat deze vaardigheid de motivatie, het doorzettingsvermogen en het
adequaat omgaan met uitdagingen van kinderen en jongeren kan vergroten (Bandura,
1997; Bandura, Barbaranelli, Vittorio Caprara & Pastorelli, 2001).
De onderzochte studies hebben een aantal tekortkomingen, in de zin dat ze op bepaalde vragen geen antwoord kunnen geven.
Ten eerste zijn er relatief weinig studies die langetermijn-effecten meten.
Ten tweede kan op basis van dit onderzoek de vraag of (een bepaald type) Skills for
Life programma’s effectiever zijn voor kinderen en jongeren met een bepaalde etnische
achtergrond niet beantwoord worden. Dit geldt ook voor de vraag of (een bepaald type)
Skills for Life programma’s effectiever zijn voor meisjes dan voor jongens of andersom.
Ten derde is het naar aanleiding van dit onderzoek niet mogelijk uitspraken te doen
over de invloed van de manier waarop het programma is geïmplementeerd op de uitkomsten, omdat hierover geen bruikbare informatie in de meta-analyses opgenomen is.
Verschillende auteurs adviseren toekomstige onderzoekers de kwaliteit van de implementatie en de relatie hiervan met de uitkomsten te onderzoeken en hierover te rapporteren
(Durlak & Wells, 1997; Greenberg, 2004; Beelman & Losel, 2006; Durlak & Dupre, 2008).
Volgens Greenberg (2004) is het hierbij van belang meer procesevaluaties en analyses
van de implementatie van programma’s in de dagelijkse praktijk te verrichten. Op deze
manier kan in kaart gebracht worden of en in hoeverre de programmaonderdelen op de
juiste manier geïmplementeerd worden. Dit onderwerp wordt uitgebreider besproken in
hoofdstuk 11.
Tenslotte ontbreken gegevens over de relatie tussen enerzijds effecten van programma’s
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en anderzijds training en vaardigheden van programma-uitvoerders.
Voor een deel zijn de resultaten van de derde versie Levensvaardigheden te vergelijken met uitkomsten van de reviews/meta-analyses beschreven in dit hoofdstuk. De
derde versie van Levensvaardigheden laat namelijk zowel korte- als langetermijneffecten
zien op de intentie om prosociaal gedrag te vertonen (de intentie om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken) en op intrapersoonlijke vaardigheden (geloof in
persoonlijke effectiviteit en spanning bij het uiten van negatieve emoties). Ook laat de
meta-analyse (Diekstra et al., 2008) evenals de derde versie van Levensvaardigheden geen
significante langetermijneffecten zien op de variabele zelfbeeld. De reviews/meta-analyses laten dit langetermijneffect wel zien. Verder laat de derde versie van het programma
Levensvaardigheden zien dat het op de korte termijn internaliserend probleemgedrag, suïcidaliteit, reduceert. De reviews/meta-analyses laten ook effecten op dit gedrag en andere
internaliserende problemen zien. De studie naar de derde versie van Levensvaardigheden
heeft echter geen effecten gemeten op andere probleemgedragingen dan suïcidaliteit. Ook
hebben er geen gedragsobservaties plaatsgevonden. Hierdoor kunnen geen uitspraken
worden gedaan over gedragsveranderingen.
Verder laat de derde versie van Levensvaardigheden evenals de reviews en meta-analyses
geen opvallende verschillen tussen geslacht zien. Etniciteit en Sociaal Economische Status
zijn in de effectstudie naar de derde versie van Levensvaardigheden niet onderzocht.
Op basis van de huidige stand van kennis ten aanzien van reviews/meta-analyses naar
effecten van Skills for Life programma’s wordt geconcludeerd dat effectieve programma’s
overeenkomstige kenmerken bevatten, te weten: ‘interactieve didactische methoden’; ‘theoretische onderbouwing’; ‘aanleren van inter- intrapersoonlijke vaardigheden in de volgorde algemene– probleemspecifieke situaties’; ‘training programma-uitvoerders’; ‘gebruik
van ondersteunende omgevingsstrategieën’, ‘duur en intensiteit programma’ en ‘ontwikkeling en aanpassing van programma’s samen met de doelgroep’. Deze kenmerken zijn
gebruikt om een nieuw programma Levensvaardigheden te ontwikkelen. In het volgende
hoofdstuk wordt dit nieuwe programma beschreven.
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10 Een nieuw programma
Levensvaardigheden

10.1 Inleiding

Het programma Levensvaardigheden is, zoals eerder in dit proefschrift beschreven, op
basis van drie effectstudies tot driemaal toe aangepast en uitgebreid. Tegen de achtergrond
van de twee literatuurstudies zoals beschreven in de voorafgaande twee hoofdstukken is
een vierde versie van Levensvaardigheden ontwikkeld. Deze versie wordt thans in een door
zon–mw gefinancierde studie, in een samenwerkingsverband van de Haagse Hogeschool,
tno-Leiden Kwaliteit van Leven en het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering
en Ziektepreventie (nigz), op effecten onderzocht (Projectnummer: 50–50110–98–237).
Waar de voorafgaande drie versies uitsluitend bij Rotterdamse scholieren zijn onderzocht,
worden in het onderzoek naar de vierde versie scholen buiten Rotterdam betrokken.
In de twee literatuurstudies is een aantal kenmerken van Skills for Life programma ’s
geïdentificeerd die gebruikt zijn voor de constructie van deze vierde versie. Voor een deel
komen die kenmerken overeen met de kenmerken die al bepalend zijn geweest voor de
eerste drie versies van het Nederlandse Levensvaardigheden programma. Voor een ander
deel is op basis van de literatuuroverzichten tot een aanscherping of aanpassing van deze
kenmerken besloten.
In dit hoofdstuk wordt de vierde versie van Levensvaardigheden beschreven, zowel
in termen van die kenmerken die zijn gehandhaafd vanuit de eerdere versies als van die
kenmerken die zijn toegevoegd, aangepast of aangescherpt.

10.2 Overeenkomsten tussen eerdere versies en de
vierde versie van Levensvaardigheden

In de reviews/meta-analyses is een aantal kenmerken geïnventariseerd die al aanwezig
waren in de vorige versies van het programma Levensvaardigheden. Deze kenmerken
zijn ook in het nieuwe programma opgenomen. Het gaat om: ‘theoretische onderbouwing’, ‘interactieve didactische methoden’ en ‘aanleren van inter– en intrapersoonlijke
vaardigheden in de volgorde algemene– probleemspecifieke situaties’. Deze kenmerken
zijn gehandhaafd omdat zowel uit studies tot en met 1997 (zie hoofdstuk 2) als uit recente
studies (zie voorafgaande twee literatuuronderzoeken) blijkt dat programma’s die deze
kenmerken bevatten gunstige effecten laten zien op het bevorderen van prosociaal gedrag
en het verminderen of voorkomen van probleemgedrag.
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Wat betreft het kenmerk ‘theoretische onderbouwing’, zijn zowel in de vorige versies als in
het nieuwe programma de sociaal cognitieve leertheorie van Bandura (1977) en de Ratio
neel Emotieve Theorie van Ellis (1962) gebruikt. De reden hiervoor is dat de meerderheid
van de effectieve programma’s die in dit proefschrift geïnventariseerd is een theoretische
onderbouwing heeft (o.a. Botvin, et al., 1990; Klingman, et al, 1993; Snow, et al., 1997; Hahn,
et al., 2007). De literatuuronderzoeken laten zien dat de sociaal cognitieve leertheorie
van Bandura de meest gebruikte theorie is in effectieve programma’s. Bovendien zijn
programma’s met een theoretische onderbouwing effectiever gebleken dan programma’s
zonder theoretische oriëntatie (Wilson, et al., 2001). Programma’s zonder theoretische
onderbouwing hebben vaak een sterk ad-hoc karakter qua componenten en er ontbreekt
een duidelijke samenhang in de programma’s.
Wat betreft de ‘interactieve didactische methoden’ is zowel in de eerdere versies als in de
vierde versie gebruik gemaakt van: uitleg krijgen in de zin dat leerlingen en leerkrachten elkaar uitleggen wat ze onder bepaalde thema’s verstaan zoals roddelen en pesten;
observeren van het articuleren van gedachten en gevoelens door anderen en observeren
van uiteenlopende gedragingen van anderen door het bekijken van een video en het observeren van medeleerlingen tijdens rollenspelen; direct oefenen van het articuleren van
gedachten en gevoelens en het oefenen van (in-)adequate gedragingen door middel van
rollenspelen; het reguleren of beheersen van innerlijke (gevoels-)reacties door zelfcontrole-technieken (zoals tot tien tellen te tellen, na te denken en daarna pas te handelen).
In de eerdere versies van Levensvaardigheden zijn deze methoden gebruikt omdat deze
werden gebruikt in effectieve programma’s van voor 1997, zoals de programma’s van Bijstra
e.a. (1995), Botvin et al. (1995) en LaFramboise et al. (1995). Deze programma’s lieten een
vermindering van genotmiddelengebruik, meer prosociaal gedrag en minder gevoelens
van hulpeloosheid zien. Ook in de vierde versie van Levensvaardigheden worden deze
methoden gebruikt omdat ook recentere meta-analyses van Tobler et al. (2000), Wilson
et al. (2001) en Beelman & Lösel (2006), laten zien dat programma’s die deze methoden
gebruiken significante positieve effecten hebben op antisociaal gedrag en sociale competentie. Uit de meta-analyse van Wilson et al. (2001) blijkt bovendien dat programma’s die
gebruik maken van de genoemde didactische methoden effectiever zijn dan programma’s
die meer traditionele methoden gebruiken, waarbij geen interactieve methoden gebruikt
worden, maar voornamelijk instructies worden gegeven.
Het derde kenmerk ‘aanleren van inter– en intrapersoonlijke vaardigheden in de volgorde
algemene– probleemspecifieke situaties’ is eveneens gehandhaafd. Een belangrijke reden hier
voor is dat Botvin et al. (1990), voor zover bekend als eerste, onderzoek hebben gedaan
naar de effectiviteit van programma’s die vaardigheden aanleren in algemene en daarna
probleemspecifieke situaties en dat uit zijn studies (o.a. Botvin, 1990; zie ook Botvin &
Griffin, 2004) bleek dat deze programma’s effecten laat zien voor de preventie van genotEen nieuw programma Levensvaardigheden
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middelengebruik en het bevorderen van inter– en intrapersoonlijke vaardigheden.
De reviews/meta-analyses laten bovendien zien dat het aanleren van vaardigheden in
algemene en probleemspecifieke situaties in één en hetzelfde programma een effectieve
manier is om zowel problemen en stoornissen te voorkomen of te verminderen als ook
om de algemene ontwikkeling te bevorderen (Durlak & Wells, 1997; Stage & Quiroz, 1997;
Wilson, et al., 2001, 2003; Gansle, 2005; Beelman & Losel, 2006; Hahn, et al., 2007; Wilson
& Lipsey, 2007; Durlak, et al., 2008).

10.3 Verschillen tussen eerdere versies en de
vierde versie van Levensvaardigheden

In de vierde versie van het programma Levensvaardigheden zijn drie kenmerken opgenomen die ook aanwezig waren in de eerste drie versies, alleen hebben deze kenmerken in de
vierde versie een andere inhoud en/of vorm gekregen. Verder is één kenmerk toegevoegd
dat niet in de eerdere versies aanwezig was. De kenmerken die reeds aanwezig waren
maar een andere inhoud en/of vorm hebben gekregen zijn: ‘samen met de doelgroep
ontwikkelen en aanpassen van programma’s’, ‘training programma-uitvoerders’ en ‘duur
en intensiteit programma’s’. Het nieuw toegevoegde kenmerk is: ‘gebruik ondersteunende
omgevingsstrategieën’.
Samen met de doelgroep ontwikkelen en aanpassen van programma’s, training programmauitvoerders en duur en intensiteit programma’s
Samen met de doelgroep ontwikkelen en aanpassen van programma’s

Op basis van onderzoek (Tobler, et al., 2000; Wilson, et al., 2001; Durlak & DuPre, 2008,
Roona, et al., 2000) wordt het wenselijk geacht om de ontwikkeling en aanpassing van
programma’s in samenspraak met de doelgroep plaats te laten vinden, omdat dit waarschijnlijk bijdraagt aan de effectiviteit van programma’s. De belangrijkste argumenten
hiervoor zijn dat zodoende aangesloten wordt bij de belevingswereld en opvattingen van
kinderen en jongeren en dat de bereidwilligheid van de doelgroep om mee te doen met
programma’s vergroot wordt (De Vries & Zan, 1995; De Winter, 1995).
Het kenmerk ‘samen met de doelgroep ontwikkelen en aanpassen van programma’s’
was al aanwezig in de vorige versies van Levensvaardigheden en heeft eveneens invloed
gehad op de inhoud en structuur van het nieuwe programma.
Voor de ontwikkeling van dit nieuwe programma zijn jongeren buiten Rotterdam
geïnterviewd (zie bijlage 2). Deze interviews hebben ertoe geleid dat de les ‘sexualiteit’
werd verspreid over twee lessen met de volgende thema’s: ‘sexualiteit in het algemeen en
gericht op tienerzwangerschappen’ en ‘sexualiteit in het algemeen en gericht op loverboys’.
De les ‘pesten: waarom doe je het?’ is veranderd in ‘pesten via internet: waarom doe je het?’
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De interviews hebben een tweede aanpassing van het programma opgeleverd. Leerlingen
gaven aan dat ze de video in het derde versie van het programma te voorspelbaar en saai
vonden. En leerkrachten vonden het technisch vaak moeilijk te hanteren, omdat niet
direct kon worden ingezoomd op een bepaald detail. De inhoud en de vorm van de video
werd daarom voor het nieuwe programma aangepast. Er is een dvd gemaakt met een meer
gerichte didactische 4g–opzet, waarin de gebeurtenissen uitgebreider en meer in verhaalvorm worden gepresenteerd en het onderwerp pesten via internet is toegevoegd. Verder
zijn de technische mogelijkheden anders; leerkrachten kunnen nu zowel het 4g–schema
achter elkaar laten zien (gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedachten) als ook de afzonderlijke gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedragingen afspelen. Leerkrachten
kunnen bijvoorbeeld de dvd stilzetten na een gebeurtenis en aan de leerlingen vragen hoe
zij zouden reageren, hoe zij zich zouden voelen of wat voor gedachten zij zouden hebben. Daarna kan de leerkracht middels de dvd verschillende gedragingen, gevoelens en/
of gedachten afzonderlijk van elkaar laten zien.
Een derde aanpassing is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van de effect
studie naar de derde versie Levensvaardigheden. Uit deze studie bleek dat jongeren na het
volgen van Levensvaardigheden op de lange termijn geen significante verbetering ervoeren op de variabele zelfbeeld en wel op de overige variabelen, zoals intentie om inter- en
intrapersoonlijke vaardigheden te uiten en spanning bij het uiten van negatieve emoties.
Om ook een langetermijn effect op de variabele zelfbeeld te bevorderen, werd aan het
nieuwe programma de les ‘omgaan met minderwaardigheidsgevoelens’ toegevoegd. In
deze les wordt onder meer van leerlingen gevraagd een lijst te maken met positieve punten
van zichzelf, die door de andere leerlingen aangevuld wordt. Verder leren leerlingen zich
bewust te worden van raionele en irrationele gedachten over zichzelf. Daarna leren zij
hun gedachten te verwoorden en negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten.
Ten slotte zijn voor een belangrijk deel vanwege de wens van leerkrachten en directie
van scholen de eerder genoemde modules toegevoegd aan Levensvaardigheden. Bij het
kenmerk ‘duur en intensiteit’ wordt hier dieper op in gegaan.
Na de schriftelijke interviews met leerlingen werd de doelgroep niet langer actief betrokken bij de verdere ontwikkeling, aanpassing en implementatie van het programma.
De doelgroep is dus alleen bij aanvang en niet structureel betrokken. Uit de reviews/metaanalyses werd niet duidelijk of er Skills for Life programma’s zijn die dit laatste wel doen.
Training programma-uitvoerders

De vorige versies en de vierde versie van Levensvaardigheden zijn sterk interactief, waarbij
de interactiviteit in de verschillende versies geleidelijk aan is toegenomen. Alle versies van
het programma zijn/worden gegeven door leerkrachten die hiervoor een training ontvangen. Het kenmerk ‘training programma-uitvoerders’ is dus geen nieuwe kenmerk, maar
Een nieuw programma Levensvaardigheden

157

heeft een enigszins andere inhoud gekregen. Een belangrijke aanleiding hiervoor is dat
uit uitkomsten van de meta-analyse van Tobler e.a. (2000) en van Weissberg et al. (2007)
blijkt dat het leerkrachten doorgaans ontbreekt aan kennis over ontwikkelingskenmerken
en probleemgebieden van de doelgroep. Om deze reden pleiten Tobler et al. (2000) ervoor
dat leerkrachten meer kennis aangereikt krijgen over het ontstaan, de ontwikkeling en
oorzaken van verschillende probleemgebieden van de doelgroep.
In de docententraining van het nieuwe programma Levensvaardigheden is dan ook
een nieuw onderdeel toegevoegd: informatieoverdracht over het ontstaan, de ontwikkeling en de gevolgen van probleemgebieden van jongeren. In de training voor programmauitvoerders voor de vorige programma’s werd in beperkte mate aandacht besteed aan
probleemgebieden. Tijdens de docententraining voor het nieuwe programma krijgen
leerkrachten veel uitgebreidere informatie over probleemgebieden en worden extra onderwerpen toegevoegd, namelijk informatie over loverboys, tienerzwangerschappen en
pesten via internet. Verder krijgen leerkrachten in de nieuwe training informatie aangeboden over de hersenontwikkeling bij jongeren en de consequenties hiervan op hun gedrag
(zie o.a. Crone, 2008). Ten slotte vullen leerkrachten tijdens de training een vragenlijst
in over de ontwikkeling en probleemgebieden van adolescenten, waarmee hun kennis
en begrip in deze getest wordt. Deze vragenlijst is een onderdeel van een opvoedingscanon. De canon is 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 (Diekstra & Van Hintum,
2010). De leerkrachten krijgen gedurende de training feedback op hun antwoorden. De
bedoeling hiervan is om de kennis van leerkrachten ten aanzien van de ontwikkeling van
jongeren te vergroten, begrip te bevorderen en hen te ondersteunen bij het effectief handelen tijdens problemen in de klas. Het uitrusten van opvoeders, waaronder leerkrachten,
met valide kennis en vaardigheden op het gebied van ontwikkeling en opvoeding kan
kinderen en jongeren op korte en lange termijn positief beïnvloeden (Paradis, Montes &
Szilagyi, 2008). Leerkrachten krijgen ten slotte, evenals bij de vorige programma’s, ongeveer halverwege het geven van de lessen een ‘booster’-bijeenkomst aangeboden, waarin
knelpunten en weerstanden besproken kunnen worden, en vaardigheden voor het interactief lesgeven nogmaals geoefenend kunnen worden.
Duur en intensiteit van het programma

Mede op basis van de uitkomsten van de meta-analyse van Beelman & Lösel (2006) is
de vierde versie van Levensvaardigheden uitgebreid met nieuwe lessen. Uit deze metaanalyse bleek namelijk dat kortdurende (minder lang dan drie maanden) en minder intensieve programma’s (niet meer dan 8 tot 10 lessen) vaak aanzienlijk kleinere of zelfs niet
significante effectgroottes laten zien in vergelijking met programma’s die langer duren en
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intensiever worden aangeboden. Zoals bij het kenmerk ‘samen met de doelgroep ontwikkelen en aanpassen van programma’s’ is besproken, is deze uitbreiding ook totstandgekomen vanwege nieuwe informatie die de doelgroep heeft aangeleverd.
De eerste versie van Levensvaardigheden bestond uit 12 lessen van elk 50 minuten,
iedere week gegeven. Uiteindelijk duurde het programma ongeveer een half jaar vanwege
regelmatige uitval van lessen door vakanties en schoolplanning. De tweede en derde versie
van het programma Levensvaardigheden bestonden uit 14 lessen van elk 50 minuten. Het
streven was om de lessen iedere week te geven, maar door vakanties en andere redenen
voor lesuitval duurden het programma uiteindelijk ruim een half jaar.
Het nieuwe programma is uitgebreid met drie lessen, namelijk de lessen ‘waardig en
vaardig met elkaar omgaan’ en ‘waarden, normen en vriendschappen’. De les sexualiteit
werd, zoals beschreven in de vorige paragraaf, verspreid over twee lessen. De les ‘waardig
en vaardig met elkaar omgaan’ is toegevoegd om meer nadruk te leggen op het stimuleren
van positieve ondersteunende schoolomgevingen, door het construeren van omgangsvormen en gedragsregels voor zowel in de klas als in de rest van de school. De les ‘weerbaarheid’ is toegevoegd om jongeren te leren voor zichzelf op te komen in uiteenlopende
conflictsituaties.
Zoals eerder aangeven zijn ook drie modules aan het programma Levensvaardigheden
toegevoegd, die ieder uit drie lessen bestaan. Deze modules zijn om verschillende redenen
ontwikkeld en aan het lesprogramma toegevoegd. De modules waren al in ontwikkeling
voordat er onderzoek werd verricht naar de reviews/meta-analyses. Eén van de modules is
ontwikkeld, mede omdat uit de effectstudie naar de derde versie van Levensvaardigheden
bleek dat het programma geen significante effecten liet zien op het adequaat uiten van negatieve gevoelens en op de lange termijn geen significante effecten liet zien op suïcidaliteit.
Om deze reden werd het nieuwe programma aangevuld met de module ‘omgaan met ernstige emotionele problemen’ (Diekstra & Gravesteijn, 2004b). Deze module heeft als doel
om jongeren en leerkrachten te helpen: a) te onderkennen wat emotionele problemen zijn,
alsmede de ernst ervan; b) hoe daar zo goed mogelijk op te reageren, hulp voor te (helpen)
zoeken en steun te verlenen. Verder werden de modules ‘omgaan met agressie’ en ‘jezelf presenteren’ (Diekstra & Gravesteijn, 2004b) toegevoegd. De inhoud van deze laatste
twee modules, en ook van de module ‘omgaan met ernstige emotionele problemen’, kwam
tot stand omdat uit de Monitor op de Rotterdamse Jeugd (zie 1.3 Rotterdams Preventief
Jeugdbeleid; Van de Looij, 2003) bleek dat scholen behoeften hadden om in de klas en op
school meer aandacht aan deze thema’s te besteden. Directie en leerkrachten van scholen
in Rotterdam signaleerden problemen op het gebied van agressie (Van de Looij, 2003). In
gesprekken met leerkrachten, naar aanleiding van de Monitor op de Rotterdamse Jeugd,
werd bovendien duidelijk dat leerkrachten ervoeren dat jongeren moeite hadden met het
zichzelf positief presenteren in sociale situaties.
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De module ‘omgaan met agressie’ heeft als doel om jongeren te helpen: a) inzicht te geven
in effectieve manieren van reageren in conflict situaties; b) gevoelens en gedachten in
moeilijke situaties te herkennen; c) deze gevoelens en gedachten bespreekbaar te maken;
d) effectieve manieren van reageren te oefenen.
De module ‘jezelf leren presenteren’ heeft als doel jongeren te helpen: a) zichzelf op een
goede, correcte manier te presenteren in sociale situaties waarin dat voor hen belangrijk
is, nu en in de toekomst, zoals een sollicitatiegesprek voor een stage of een bijbaantje, een
voordracht voor de klas en omgaan met autoriteiten, zoals schoolleiding, verenigingsbestuur en politie; b) gebruik te maken van de feedback van anderen op hoe ze zichzelf in
een bepaalde situatie gepresenteerd hebben.
Gebruik van ondersteunende omgevingsstrategieën

Een kenmerk dat niet aanwezig was in eerdere versies van Levensvaardigheden is ‘gebruik ondersteunende omgevingsstrategieën’. De meta-analyses van Tobler et al. (2000)
en Wilson et al. (2001) laten zien dat effectgroottes van Skills for Life programma’s die
gebruikmaken van ondersteunende omgevingsstrategieën hoog zijn. Deze programma’s
bestaan uit lessen in de klas die (1) actief worden ondersteund door gezin en/of buurt/
samenleving en/of (2) zich richten op het bevorderen van een ondersteunende schoolomgeving24. In de vorige programma’s Levensvaardigheden werd alleen aandacht besteed aan
het stimuleren van ondersteunende omgevingen in de klas door het gezamenlijk opstellen
van gedragsregels. Voor ondersteunende omgevingsstrategieën buiten de klas was in de
vorige versies van Levensvaardigheden geen aandacht.
In het nieuwe programma worden op de eerste plaats ouders meer betrokken bij programma–uitvoering. Een belangrijke reden om dit onderdeel aan het nieuwe programma
toe te voegen is dat uit de meta-analyses van Tobler e.a. (2000) en Durlak et al. (2008)
blijkt dat de toevoeging van ouder– en/of gezinscomponenten aan schoolgerichte programma’s resulteren in een sterke afname van probleemgedrag, namelijk het gebruik van
genotmiddelen, zoals drugs, alcohol en tabak onder jongeren (zie ook Perry et al., 1996).
In het nieuwe programma worden ouders betrokken bij de inhoud van het programma
door leerlingen huiswerkopdrachten te geven waarbij een actieve bijdrage van ouders
wordt verwacht. In het programma is bijvoorbeeld een huiswerkopdracht opgenomen
waarbij leerlingen thuis een vragenlijst moeten invullen over conflicten met hun ouders.
24 Deze omschrijving die gebruikt wordt voor ondersteunende omgevingsstrategieën is afkomstig uit
verschillende reviews/meta-analyses (Tobler et al., 2000, Wilson et al., 2001; zie ook Durlak et al., 2008;
Roona, Streke, Ochshorn, Marshall & Palmer, 2000). De genoemde strategieën kunnen afwijken van
wat andere auteurs er onder verstaan. De organisatie casel (zie www.casel.org) bijvoorbeeld legt de na
druk op het motiveren van de directies van scholen en het samenstellen van een stuurgroep waarin
directie, ouders, leerkrachten, ondersteunend personeel en mensen uit de samenleving deelnemen.
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Van leerlingen wordt verwacht dat ze met hun ouders over de inhoud van de vragenlijst
praten, zodat zij openlijk communiceren over conflicten en oplossingen voor conflicten.
Verder zijn huiswerkopdrachten aan het nieuwe programma toegevoegd, waarbij jongeren
thuis informatie moeten verzamelen over thema’s zoals loverboys, roddelen en tienerzwangerschappen. Jongeren moeten bijvoorbeeld een spreekbeurt houden over loverboys.
Hiervoor moeten ze informatie verzamelen, via internet, krant, boeken of tijdschriften en
de spreekbeurt thuis voorbereiden. Evenals in de vorige programma’s zijn in het nieuwe
programma nog geen oefeningen opgenomen die zich richten op de buurt (bijvoorbeeld
door de leerlingen buurtbijeenkomsten te laten organiseren waarin gedragsregels worden
geconstrueerd over alcoholgebruik) en de samenleving (bijvoorbeeld door het organiseren
van theatervoorstellingen over het thema pesten of loverboys). Dit zal de volgende stap
worden in de ontwikkeling van het programma Levensvaardigheden. In de toekomst zal
een module worden toegevoegd en geëvalueerd die zich richt op de buurt en samenleving.
In het nieuwe programma wordt voorts aandacht besteed aan het creëren van onder
steunende schoolomgevingen. Een belangrijke reden hiervoor is dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze strategie de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij school
vergroot, vervreemding van school en de waarden in de samenleving verkleint en prosociaal gedrag en academische prestaties stimuleert (Battistich, Schaps, Watson & Solomon,
1996; O’Donnell, Hawkins, Catalano, Abbott & Day, 1995; Tobler e.a., 2000; Weissberg et
al., 2007). Het stimuleren van ondersteunende schoolomgevingen gebeurt in het nieuwe
programma door het opzetten van een campagne binnen de hele school (antipestcampagne). Leerlingen maken met een klein groepje posters over wat plagen en wat pesten
is, welke gevolgen pesten kan hebben, wat gepeste leerlingen en omstanders tegen pesten
kunnen doen en wat de school kan doen. De posters worden in de school opgehangen.
Vervolgens vragen de leerlingen aan leerlingen uit andere klassen wat ze van de posters
vinden, en of de posters volgens hen zinvol zijn (evaluatie van de campagne). Het stimuleren van ondersteunende schoolomgevingen gebeurt ook door regelmatig aandacht
te besteden aan omgangsvormen en gedragsregels, tussen leerlingen en leerkrachten en
tussen leerlingen onderling binnen de hele school, zoals in de gangen en op het schoolplein. Dit thema krijgt uitgebreid aandacht in lessen die zijn toegevoegd aan het nieuwe
programma, namelijk ‘waarden, normen en vriendschappen’ en ‘waardig en vaardig met
elkaar omgaan’. Leerlingen beoordelen bestaande schoolregels en vragen zich daarbij af
wat de regels concreet inhouden (wat betekent bijvoorbeeld ‘respect’?) en wat je moet
doen om je aan een schoolregel te houden (welk gedrag hoort bijvoorbeeld bij respectvol
met elkaar omgaan). Ze bedenken ook in subgroepen een aantal schoolregels. De leerlingen presenteren de (invulling van de) regels aan de schooldirectie, andere leerkrachten
en/of medeleerlingen.
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10.4 De vierde versie van Levensvaardigheden samengevat

Het nieuwe programma Levensvaardigheden heeft vorm en inhoud gekregen aan de hand
van de hierboven besproken kenmerken. Een deel van de kenmerken komt overeen met
de kenmerken uit de eerste drie versies van Levensvaardigheden. Een ander deel van de
kenmerken heeft een andere inhoud of vorm gekregen. Er is één nieuw kenmerk aan de
vierde versie van Levensvaardigheden toegevoegd.
Eén en ander heeft geen gevolgen gehad voor de volgorde binnen het programma.
Het aanleren van inter– en intrapersoonlijke vaardigheden in de volgorde algemene–
probleemspecifieke situaties is gehandhaafd. De eerste vier lessen zijn in de vierde versie
van Levensvaardigheden hetzelfde gebleven als in de tweede en derde versie Levens
vaardigheden. De daarop volgende lessen richten zich, evenals in de vorige versies, op het
aanleren van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden in probleemspecifieke situaties. De
inhoud en structuur van deze lessen is echter grotendeels aangepast. Er zijn nieuwe, voor
deze tijd (2010) relevante thema’s aan het programma en de dvd toegevoegd en het programma is uitgebreid. Voorts wordt er in het nieuwe programma meer aandacht besteed
aan het betrekken van de omgeving bij Levensvaardigheden. Ouders van de jongeren die
de lessen volgen worden actiever betrokken bij de inhoud van het programma en er worden activiteiten verricht waarbij de hele school wordt betrokken bij het programma. Om
de implementatie van het nieuwe programma voor leerkrachten te vergemakkelijken en
te verbeteren en daarmee de effectiviteit vermoedelijk te vergroten, krijgen leerkrachten
tijdens de training meer kennis aangereikt over het ontstaan, de ontwikkeling en oorzaken
van verschillende probleemgebieden van de doelgroep.
Tabel 22 presenteert een overzicht van de kenmerken van het nieuwe programma
Levensvaardigheden in vergelijking met de vorige drie versies.
Tabel 22. Kenmerken vier versies van het programma Levensvaardigheden
Kenmerken programma
eerste versie
Vaardigheden
worden aangeleerd
door interactieve
didactische methoden.
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Kenmerken programma
tweede versie
Vaardigheden worden
aangeleerd door
interactieve didactische
methoden. Er wordt nu
meer gedifferentieerd
door oefeningen meer
aan te passen aan
het schoolniveau. Er
wordt in de lessen
sterker de nadruk
gelegd op rollenspel
en het 4g-schema.

Kenmerken programma
derde versie
Vaardigheden worden
aangeleerd door
interactieve didactische
methoden. Er wordt
sterker de nadruk
gelegd op rollenspel
en het 4g-schema.
Leerlingen krijgen meer
handvaten voor het
doen van rollenspelen.
Er wordt meer geoefend
met het 4g-schema.

Kenmerken programma
vierde versie
Dit kenmerk is hetzelfde
gebleven als in de derde
versie. Er wordt in het
nieuwe programma
een dvd gebruikt in
plaats van een video.
Verder is de inhoud
van de dvd enigszins
veranderd; er is een meer
gerichte didactische
4g-opzet en de
gebeurtenissen worden
meer in verhaalvorm
gepresenteerd.
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Tabel 22. Kenmerken vier versies van het programma Levensvaardigheden
Kenmerken programma
eerste versie
Er wordt
gebruikgemaakt van
de sociaal cognitieve
leertheorie van Bandura
(1977) en de Rationeel
Emotieve Theorie
van Ellis (1962).

Kenmerken programma
tweede versie
Er wordt
gebruikgemaakt van
de sociaal cognitieve
leertheorie van Bandura
(1977) en de Rationeel
Emotieve Theorie
van Ellis (1962). De
Rationeel Emotieve
Theorie krijgt nu meer
aandacht door het
4g-schema uitgebreider
te behandelen.
Het aanleren van interHet aanleren van
en intrapersoonlijke
vaardigheden gebeurt
vaardigheden
op dezelfde manier
gebeurt in algemene
als in de eerste versie.
situaties en daarna in
Alleen worden de
probleemspecifieke
algemene vaardigheden
situaties. De
die gericht zijn op het
vaardigheden in
4g-schema, ‘omgaan met
algemene situaties
gedrag’, ‘omgaan met
‘omgaan met gedrag’,
gevoelens’ en ‘omgaan
‘omgaan met gevoelens’ met gedachten’ als
en ‘omgaan met
aparte les opgenomen.
gedachten’ zijn niet
opgenomen als aparte
les, maar verwerkt in
de andere lessen.

Kenmerken programma
derde versie
Er wordt
gebruikgemaakt van
de sociaal cognitieve
leertheorie van Bandura
(1977) en de Rationeel
Emotieve Theorie van
Ellis (1962). De aandacht
voor het 4g-schema is
overeenkomstig met
de tweede versie.

Er wordt een
ondersteunende
omgeving in de
klas bevorderd door
het construeren
van gedragsregels.
Er worden geen
ondersteunende
omgevingsstrategieën
gebruikt gericht
op gezin, buurt en
maatschappij. Er worden
geen ondersteunende
schoolomgevingen
gestimuleerd.
Het programma wordt
samen met de doelgroep
en omgeving (ouders
en leerkrachten)
ontwikkeld, door
het gebruik van
panelbijeenkomsten.

Er wordt alleen een
ondersteunende
omgeving in de klas
bevorderd door het
construeren van
gedragsregels.

Er wordt alleen een
ondersteunende
omgeving in de klas
bevorderd door het
construeren van
gedragsregels.

Er wordt een
ondersteunende
omgeving in de
klas bevorderd.
Tevens worden er
ondersteunende
omgevingsstrategieën
gebruikt gericht op
de ouders en wordt
er aandacht besteed
aan het creëren van
ondersteunende
schoolomgevingen.

Het programma
wordt aangepast
door de doelgroep
te interviewen en
door middel van
een effectstudie.

Het programma
wordt aangepast
door de doelgroep
te interviewen en
door middel van
een effectstudie.

Het programma
wordt samen met de
doelgroep aangepast.
Op basis van schriftelijke
interviews met jongeren
worden nieuwe lessen
toegevoegd, de
inhoud van sommige
lessen veranderd, de
dvd aangepast en
modules toegevoegd.
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Het aanleren van
vaardigheden gebeurt
op dezelfde manier
en de lesopbouw is
hetzelfde als bij de
tweede versie.

Kenmerken programma
vierde versie
Ook in het nieuwe
programma wordt
gebruik gemaakt van
de sociaal cognitieve
leertheorie van Bandura
(1977) en de Rationeel
Emotieve Theorie van
Ellis (1962). De aandacht
voor het 4g-schema is
overeenkomstig met
de vorige twee versies
Levensvaardigheden.
Het aanleren van inter–
en intrapersoonlijke
vaardigheden gebeurt
in algemene situaties
en daarna in probleemspecifieke situaties. De
probleemspecifieke
situaties richten zich nu
ook op recente problemen, namelijk loverboys,
pesten via internet en
tienerzwangerschappen.
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Tabel 22. Kenmerken vier versies van het programma Levensvaardigheden
Kenmerken programma
eerste versie
Leerkrachten volgen
een driedaagse
training en een
‘booster’bijeenkomst.
Tijdens de training
maken leerkrachten
kennis met het
4g-schema. Zij geven een
aantal voorbeeld lessen
waardoor aandacht
wordt besteed aan het
doen en overdragen
van rollenspelen. Het
leren van rollenspelen
is geen apart onderdeel
in de training.

Het programma
bestaat uit 12 lessen.

Kenmerken programma
tweede versie
Leerkrachten volgen
een driedaagse
training en een
‘booster’bijeenkomst.
Er wordt gedurende de
training nu meer nadruk
gelegd op interactieve
manieren van lesgeven.
Leerkrachten krijgen
handvaten voor het
geven van rollenspelen
en oefenen het geven
van instructies bij
rollenspelen. Tevens
komt er meer nadruk te
liggen op het toepassen
en overdragen van
het 4g-schema.
Het leren van
rollenspelen is een apart
onderdeel in de training.
Het programma
bestaat uit 14 lessen.

Kenmerken programma
derde versie
Leerkrachten volgen
een driedaagse
training en een
‘booster’bijeenkomst.
Er wordt gedurende
de training nog meer
nadruk gelegd op het
doen en overdragen
van rollenspelen.
Leerkrachten krijgen
nog meer instructies en
feedback bij het geven
ervan. Het leren van
rollenspelen is een apart
onderdeel in de training.

Het programma
bestaat uit 14 lessen.

Kenmerken programma
vierde versie
Leerkrachten volgen een
driedaagse training en
een ‘booster’bijeenkomst.
De inhoud van de
training is veranderd
omdat uit de reviews
en meta-analyses blijkt
dat leerkrachten niet
alleen getraind moeten
worden in het interactief
lesgeven, maar ook
informatie nodig hebben
over het ontstaan,
de ontwikkeling
en gevolgen van
verschillende
probleemgebieden
van de doelgroep. Het
leren van rollenspelen
is een apart onderdeel
in de training.
Het programma bestaat
uit 17 lessen. Het
programma werd verder
uitgebreid omdat uit de
reviews en meta-analyses
bleek dat kortdurende
programma’s kleinere
effecten laten zien
dan programma’s
die langer duren.

Tabel 23 presenteert de opbouw en thema’s van de drie vorige versies Levensvaardigheden
en het nieuwe programma.
Tabel 23. Opbouw en thema’s programma Levensvaardigheden eerste, tweede en derde versie
en het huidige programma
Thema’s programma
Les eerste versie
1 Inleiding en conflict
tussen leraar en leerling
2 Conflict tussen
leraar en leerling
3 Agressie
4

Nee leren zeggen
tegen een persoon

5

Nee leren zeggen
tegen een groep
Roddelen

6
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Thema’s programma
tweede en derde versie
Introductie Levensvaardigheden
en kennismaking
Gedrag: leren waarnemen
hoe je doet [g4]
Gevoel: leren waarnemen en
benoemen van gevoelens [g3]
Gedachten: leren waarnemen
en benoemen van wat je
tegen jezelf zegt [g2]
Genotmiddelen en gokken

Thema’s nieuwe programma
Levensvaardigheden
Introductie Levensvaardigheden
en kennismaking
Gedrag: leren waarnemen
hoe je doet [g4]
Gevoel: leren waarnemen en
benoemen van gevoelens [g3]
Gedachten: leren waarnemen
en benoemen van wat je
tegen jezel f zegt [g2]
Genotmiddelen en gokken

Genotmiddelen/ gokken
en nee leren zeggen

Weerbaarheid en nee leren zeggen
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Tabel 23. Opbouw en thema’s programma Levensvaardigheden eerste, tweede en derde versie
en het huidige programma
Thema’s programma
Les eerste versie
7 Gepest worden door
leeftijdsgenoten
8 Pesten van
leeftijdsgenoten
9 Vragen om hulp
en aandacht
10 Conflict tussen
leerling en ouder(s)
11 Sexualiteit

Thema’s programma
tweede en derde versie
Conflict tussen leerling,
leraar en medeleerling
Roddelen

12

Conflict tussen leerling en ouders

Afscheid nemen

Gepest worden: hoe
ga je ermee om?
Pesten: waarom doe je het?
Sexualiteit in het algemeen

13

Conflict tussen leerling en leraar

14

Afronding en afscheid

15
16
17

Thema’s nieuwe programma
Levensvaardigheden
Conflict tussen leerling,
leraar en medeleerling
Waarden, normen en
vriendschappen
Roddelen
Gepest worden: hoe
ga je ermee om?
Pesten (via internet):
waarom doe je het?
Omgaan met
minderwaardigheidsgevoelens
Sexualiteit in het algemeen
en specifiek gericht op
tienerzwangerschappen
Sexualiteit in het algemeen
en specifiek gericht op het
omgaan met loverboys
Conflict tussen leerling en ouders
Waardig en vaardig met
elkaar omgaan
Afronding en afscheid

10.5 Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat literatuuroverzichten uit de voorafgaande twee hoofdstukken op de eerste plaats bevestigd hebben dat bepaalde kenmerken die al in de vorige
versies van Levensvaardigheden aanwezig waren ook onderdeel zijn van recente effectieve
programma’s. Op de tweede plaats hebben deze literatuuronderzoeken, soms aangevuld
met andere onderzoeken, nieuwe informatie opgeleverd voor de invulling van deze kenmerken. De reviews/meta-analyses hebben ook een belangrijk kenmerk van effectieve
Skills for Life programma’s blootgelegd dat niet in eerdere versies van Levensvaardigheden
aanwezig was, te weten ‘ondersteunende omgevingsstrategieën’. Volgens deze reviews/
meta-analyses is dit kenmerk een belangrijke factor van effect en duurzaamheid van Skills
for Life programma’s, zowel wat betreft het verminderen van probleemgedrag, namelijk
genotmiddelengebruik, als het bevorderen van prosociaal gedrag en academische prestaties van kinderen en jongeren.
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11 Desiderata voor de toekomst
In het voorafgaande is de huidige stand van kennis aangaande Skills for Life programma’s wat betreft doelen, kenmerken, effectiviteit en factoren die daarop van invloed zijn
beschreven. Die beschrijving omvat zowel de Nederlandse als internationale stand van
zaken. Daaruit blijkt dat er een zich gestaag uitbreidende ‘body of knowledge’ is. Dat
laat echter onverlet dat er een aantal belangrijke vragen nog niet of nog onvoldoende
beantwoord zijn. Ter afsluiting van dit proefschrift en als desiderata voor onderzoek en
theorievorming in de naaste toekomst worden de voornaamste daarvan in het volgende
beknopt besproken.
Wat dragen specifieke componenten van programma’s bij aan de resultaten?

Een vraag die onbeantwoord is gebleven is wat de bijdrage van de afzonderlijke componenten van programma’s is aan het totale effect. Ook de vraag wat noodzakelijke of
voldoende componenten binnen effectieve programma’ s zijn is niet beantwoord. Hoeveel
rollenspel is nodig om voldoende effect te bewerkstelligen? Is rollenspel effectiever dan
het observeren van gedragingen via video? Verder is er nog geen antwoord op de vraag
in hoeverre een bepaalde volgorde van vaardigheden noodzakelijk is voor effect. Is het
bijvoorbeeld noodzakelijk om eerst de vaardigheid ‘het nemen van besluiten’ aan te leren
voordat de vaardigheid ‘voor jezelf opkomen’ wordt bevorderd? Ten slotte is er de vraag
uit hoeveel componenten een programma moet bestaan voor een maximaal effect. Moeten
voor het maximaliseren van de effectiviteit van programma’s bijvoorbeeld alle genoemde
didactische methoden aan de orde komen? Hoeveel afzonderlijke thema’s zijn nodig voor
een maximaal effect? Uit hoeveel lessen moet een programma bestaan om een zo’n opti
maal mogelijk effect te bereiken?
Opvallend bij de onderzoeken naar Skills for Life programma’s is dat het voornamelijk gaat om globale programma-evaluatie. Om deze reden is onbekend waaraan effecten
van programma’s precies toe te schrijven zijn. Er lijkt echter we een verband te bestaan
met bepaalde kenmerken. Uit de eerder beschreven reviews/meta-analyses valt met enige
voorzichtigheid af te leiden dat effectieve Skills for Life programma’s bepaalde overeenkomstige kenmerken bevatten, zoals ‘theoretische onderbouwing’ en ‘interactieve didactische methoden’.
Om antwoord te krijgen op de vraag wat de specifieke componenten van programma’s
bijdragen aan de resultaten zullen Skills for Life programma’s de afzonderlijke componenten en combinatie van componenten in de toekomst stapsgewijs aan moeten bieden
en evalueren.
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Generalisatie van effecten

Hieronder worden twee vragen met betrekking tot de generalisatie van effecten van Skills
for Life programma’s besproken die nog onbeantwoord zijn. Daarbij gaat het om generalisatie van het geleerde van binnen de klas naar buiten de klas, en om generalisatie van
effecten van programma’s die in een bepaalde school, stad en land zijn ontwikkeld naar
andere scholen, steden of landen.
Generalisatie van het geleerde van binnen de klas naar buiten de klas

De vraag die in dit proefschrift nog weinig aandacht heeft gekregen is of er generalisatie
plaatsvindt van geleerde inter- en intrapersoonlijke vaardigheden in de klas naar buiten
de klas en naar andere probleemgebieden dan die in de lessen behandeld zijn. De verrichtte effectstudies naar het Nederlandse programma Levensvaardigheden, evenals de
reviews/ meta-analyses werpen hier weinig licht op. Er zijn wel signalen dat er een zekere
generalisatie van resultaten van Skills for Life programma’s is. Uit meta-analyses (o.a.
Wilson & Lipsey, 2007; Durlak, et al., 2008) blijkt bijvoorbeeld dat Skills for Life programma’s significante verbeteringen van academische prestaties en houdingen ten aanzien
van school laten zien. Dit kan duiden op generalisatie van resultaten, omdat Skills for Life
programma’s zich in de lessen niet richten op deze prestaties en houdingen ten aanzien
van school. Blijkbaar kan het aanleren van inter– en intrapersoonlijke vaardigheden via
lesprogramma’s gunstige effecten hebben op de academische prestaties van kinderen en
jongeren.
Een aanwijzing in deze richting, zij het nog relatief zwak, lijkt ook de bevinding in de
derde effectstudie naar Levensvaardigheden, namelijk een significante afname op korte
termijn van suïcidaliteit. Dit terwijl in de derde versie van het programma geen aandacht besteed werd aan dit thema. Het is mogelijk dat vaardigheden die geleerd worden
in conflictsituaties die aan de orde komen tijdens de lessen Levensvaardigheden, zoals
pesten en roddelen, op de korte termijn gegeneraliseerd worden naar andere conflict– of
probleemgebieden.
Ondanks deze positieve signalen is in de effectstudies, reviews/meta-analyses empirisch niet aangetoond dat geleerde vaardigheden in de klas, zoals het beheersen van
impulsen en het adequaat omgaan met pesten, ook buiten de klas of het klaslokaal worden
gebruikt.
Voor de transfer van resultaten naar andere omgevingen is het volgens verschillende
auteurs (Haring, 1992; Gresham, 1997; Nation, et al, 2002; Small, Cooney & O’Connor,
2009) belangrijk dat kinderen en jongeren tijdens het lesprogramma met verschillende
herkenbare contexten worden geconfronteerd. Dit kan bijvoorbeeld door in rollenspelen
situaties te gebruiken die zich afspelen in de buurt of thuis. Dit kan ook door het toevoegen van modules aan Skills for Life programma’s die zich richten op ouders, buurt en/
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of samenleving. Het is goed mogelijk dat voor het generaliseren van effecten van programma’s naar andere lessen dan de Skills for Life lessen de inter-en intrapersoonlijke
vaardigheden van de leerkrachten belangrijk zijn. Volgens Bandura (1986) is het van belang dat leerkrachten voor het aanleren van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden bij
leerlingen ook zelf de vaardigheden ‘voorleven’, bijvoorbeeld door te laten zien op welke
manier je ervoor kunt zorgen dat conflictsituaties niet escaleren of hoe je kunt samenwerken of hulp vragen. Om dit zo goed mogelijk te bewerkstellingen zouden leerkrachten op
PABO’s of lerarenopleidingen lessen kunnen krijgen in Levensvaardigheden zodat ze de
vaardigheden voor het geven/overdragen hiervan in huis hebben als ze les gaan geven en
deze vaardigheden kunnen gebruiken in alle lessen.
Volgens casel (www.casel.org, 2006) is het van belang dat voor het generaliseren van
resultaten van Skills for Life programma’s naast leerkrachten ook ander schoolpersoneel
op de hoogte is van de inhoud van de programma’s en wellicht een training krijgt (www.
casel.org; casel, 2006).
Generalisatie van effectieve programma’s naar andere scholen, steden of landen

Een vraag die nog onbeantwoord is, is welke voorwaarden aan de transplantatie van effectieve programma’s naar andere scholen, steden of landen moeten worden gesteld om
verlies van effectiviteit van deze programma’s te voorkomen. Zijn er succesfactoren aan
te wijzen voor een adequate generalisatie? Volgens Fishman (1999) en Dupre & Durlak
(2008) kunnen verschillen in onderwijssysteem, onderwijscultuur, opvattingen over opvoeding en sociale en culturele verschillen van invloed zijn op de acceptatie en effecten
van programma’s. Dit impliceert dat het bij het overzetten van een effectief programma
naar andere klassen, scholen, steden of landen van belang is replicatieonderzoek te doen
naar effecten van programma’s op nieuwe scholen, in andere steden of landen. Er bestaan
volgens Fishman (1999) wel succesfactoren voor het generaliseren van effectieve programma’s naar andere scholen, steden of landen, maar deze zijn empirusch niet onderbouwd.
Dit zijn volgens Fishman cruciale contextuele factoren in effectieve programma’s die verloren kunnen gaan als de programma’s worden uitgebreid of getransplanteerd. Volgens
hem zijn voorbeelden van belangrijke succesfactoren sterk leiderschap in een school, enthousiasme en ondersteuning voor leerkrachten door directie en voldoende capaciteit van
een school om actieve ondersteuning van ouders te krijgen (zie Fishman, 1999). Noch uit
de reviews/meta-analyses, noch uit onderzoek van Fishman blijkt dat er empirisch aantoonbaar succesvolle factoren zijn voor een generalisatie van effectieve programma naar
andere scholen, steden of landen.
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Hoe beïnvloedt programma-implementatie de resultaten?

Een andere kwestie waarover op basis van de effectstudies, reviews/meta-analyses nog
altijd geen uitspraak gedaan kan worden is hoe programma-implementatie de uitkomsten
beïnvloedt. Implementatie, ook wel ‘fidelity’ genoemd, verwijst volgens Durlak & Dupre
(2008) naar de mate waarin een programma zoals uitgevoerd overeenkomt met het originele programma en de richtlijnen volgens de ontwikkelaars/onderzoekers. Ondanks
het feit dat verschillende auteurs aangeven dat ‘fidelity’ van implementatie van invloed is
op effecten (zie Botvin, Baker, Dusenbury, Botvin & Diaz, 1995a; Elliot en Mihalic, 2004;
Durlak & Dupre, 2008) is er op dit gebied nog maar weinig goed onderzoek voorhanden
(Stals, Van Yperen, Reith & Stams, 2008; zie ook hoofdstuk 9). Volgens Elliot & Mihalic
(2004) ontbreekt het aan studies die hebben vastgesteld welke componenten van programma’s essentieel zijn voor de implementatie van effectieve programma’s en welke optioneel
zijn. Er zijn wel componenten geïnventariseerd die van belang zijn voor het adequaat
implementeren van programma’s, zoals het monitoren van de manier waarop het programma wordt geïmplementeerd en het ondersteunen van programma-uitvoerders (zie
bijvoorbeeld Zins & Elias, 2006), maar hierbij is niet aangetoond wat deze (afzonderlijk)
bijdragen aan de effectiviteit van programma’s.
Veel onderzoekers (Durlak & Wells, 1997; Greenberg, 2004; Durlak & Dupre, 2008)
adviseren daarom om de kwaliteit van implementatie en de relatie hiervan met uitkomsten
te onderzoeken middels procesevaluaties van leerkrachten, leerlingen en onderzoekers,
en gedragsobservaties van leerkrachten en onderzoekers. Leerkrachten, leerlingen en onderzoekers kunnen voor de procesevaluatie bijvoorbeeld aangeven welke onderdelen van
de les gegeven zijn, hoeveel tijd er aan de verschillende onderdelen is besteed en welke
methoden en materialen gebruikt zijn. Voor de gedragsobservaties kunnen leerkrachten
en/of onderzoekers een aantal lessen observeren (bijvoorbeeld met behulp van videoopname) en registreren. Op deze manier wordt zichtbaar welke aspecten van het orginele
programma door programma-uitvoerders wel of niet zijn geïmplementeerd, op welke
manier en indien deze niet zijn geïmplementeerd, waarom dit niet is gebeurd (Durlak
& DuPre, 2008). Door zowel proces-onderzoek als effectonderzoek te verrichten kan inzichtelijk worden of er samenhang is tussen de manier waarop het programma geïmplementeerd is en de effecten van programma’s. Ook kan dan onderzocht worden wat de
bijdragen is van componenten van implementatie aan effecten van programma’s.
Er is echter een spanningsveld te signaleren wat betreft het strak implementeren van
programma’s volgens de richtlijnen van de programma-ontwikkelaars/onderzoekers en
de praktijk.
Eén van de problemen bij het implementeren van programma’s is de vraag hoe de
programma’s ‘passen’ binnen de verschillende scholen. Er wordt van scholen veel verwacht
bij de implementatie van programma’s, zoals het ontwikkelen van een ondersteunende
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schoolomgeving, training van leerkrachten, ondersteuning van directie, betrokkenheid
van ouders. Niet alle scholen zullen op dezelfde manier aan deze verwachtingen kunnen
voldoen. Bovendien worden programma’s in verschillende scholen door verschillende
leerkrachten geïmplementeerd. Volgens Zins en Elias (2006) is het dan ook niet te voorkomen dat bij het implementeren van programma’s aanpassingen gemaakt worden. Een
mogelijke uitkomst van toekomstig onderzoek (procesevaluaties, gedragsobservaties en
effectstudies) zou zelfs kunnen zijn dat kleine aanpassingen van programma’s tijdens de
implementatie een positieve invloed kunnen hebben op de resultaten. Bijvoorbeeld omdat
deze aanpassingen ervoor zorgen dat het programma beter past binnen een specifieke
school, bij een specifieke doelgroep of bij de programma-uitvoerder.
Ook is het mogelijk dat programma’s die niet strak volgens de richtlijnen of de handleiding zijn geïmplementeerd toch effecten hebben die niet significant verschillen van
programma’s die wel volgens de richtlijnen zijn geïmplementeerd. Een reden kan zijn dat
niet-specifieke factoren, zoals het, simpelweg, besteden van aandacht aan pesten en roddelen, minstens net zo belangrijk zijn voor de resultaten als de precieze methode in deze.
In de hulpverleningsliteratuur is hier de nodige aandacht aan besteed. Niet-specifieke factoren in een interventie betreffen ingrediënten die tot het resultaat bijdragen ongeacht het
soort programma of behandeling (Van Yperen, 2003; Van Yperen, Van der Steege, Addink,
& Boendermaker, 2010). Naast de programma’s of therapieën worden de resultaten bijvoorbeeld bepaald door cliëntfactoren, de kwaliteit van de relatie tussen de hulpverlener
en de cliënt, de mate waarin de hulp gestructureerd verloopt en door placebo-effect, meer
specifiek aangeduid als ‘hoop en verwachting’, waarbij een cliënt die hoop heeft op een
goede uitkomst beter meedoet in de behandeling (Lambert & Barley, 2001; Van Yperen,
2003).
In literatuur naar effecten van Skills for Life programma’s heeft onderzoek naar de
invloed van niet-specifieke factoren in de programma’s tot dusver nauwelijks aandacht
gekregen. Wat is bijvoorbeeld de invloed van de relatie tussen de leerkracht en leerlingen
op de effectiviteit van programma’s? Wat is de invloed van de intelligentie of de omgeving
van de doelgroep op de effectiviteit van programma’s? Op basis van de hulpverleningsliteratuur is de veronderstelling gewettigd dat het bij de implementatie van Skills for Life
programma’s niet alleen om de methode gaat, maar ook om de niet-specifieke factoren,
zoals de relatie tussen leerkracht en leerling en de individuele kenmerken van leerling en
leerkracht.
Duurzaamheid van programma’s

Een andere kwestie die in dit proefschrift niet is besproken is het gegeven dat programma’s
zoals Levensvaardigheden die (op bepaalde gebieden) effectief zijn gebleken, in scholen vaak slechts voor korte tijd, bijvoorbeeld gedurende één of twee schooljaar geïmple170
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menteerd worden zoals bedoeld en als gevolg daarvan een vroege dood sterven (Biglan,
Mrazek, Carnine & Flay, 2003; Stals, et al., 2008). De vraag hoe dit komt en op welke
manier leerkrachten, directie en ander schoolpersoneel gestimuleerd kunnen worden
deze programma’s op adequate manier en langdurig te implementeren is volgens Glasgow,
Vogt, & Boles (1999) moeilijk te beantwoorden.
Er zijn in de literatuur aanwijzingen dat motivatie-/ervaringsaspecten en organisatieaspecten hierbij een rol spelen.
Motivatie-/ervaringsaspecten

De reviews/meta-analyses suggereren dat leerkrachten minder gemotiveerd zijn om programma’s zoals Levensvaardigheden (op de juiste wijze) te implementeren omdat zij zich
ongemakkelijk voelen bij het geven van interactieve programma’s (zie ook Botvin, et al.,
1984). Het ontbreekt leerkrachten vaak aan ervaring en training op dit gebied (Greenberg,
et al., 2003; Gillham, et al., 2007). Om deze reden ontvangen leerkrachten, voordat ze beginnen met de implementatie van een programma, doorgaans een training waarin ze overtuigd worden van de waarde van interactieve didactische methoden en getraind worden
in de toepassing ervan. Ondanks deze training rapporteert een aantal meta-analyses dat
leerkrachten minder effectieve uitvoerders zijn dan anderen, zoals professionals (Tobler,
et al., 2000; Beelman & Losel, 2006; Hahn, et al., 2007). Een mogelijke verklaring hiervoor
is dat gedurende de training nog te weinig aandacht is voor het oefenen van interactief
lesgeven. Ook de verschillende effectstudies naar het programma Levensvaardigheden
suggereren dat het voor de effectiviteit van het programma belangrijk is om tijdens de
docententraining regelmatig en exclusieve aandacht te besteden aan het oefenen van interactieve leermethoden. In de eerste twee versies van Levensvaardigheden werd hieraan
minder aandacht besteed en waren geen significante effecten gevonden. In de derde versie
kreeg het trainen van interactieve methoden, zoals rollenspel meer aandacht. Het programma liet meerdere significante effecten zien. De vraag of er een samenhang is tussen
effectiviteit en het trainen in de toepassing van bijvoorbeeld rollenspel kan op basis van
het verrichtte onderzoek niet beantwoord worden. Het gebrek aan ervaring en daarmee
motivatie van leerkrachten om interactieve programma’s te geven zou kunnen verklaren
waarom scholen Skills for Life programma’s kortdurend implementeren of bepaalde onderdelen, zoals het doen van rollenspelen, achterwege laten.
Organisatie-aspecten

Verder is het voor de implementatie van effectieve Skills for Life programma’s belangrijk dat schooldirecties ‘achter het programma’ staan, dat zij de uitwerking ervan ondersteunen, dat zij leerkrachten ondersteunen en dat er een actieve ondersteuning door de
ouders is (Schorr, 1997; Fisherman, 1999; Durak & Dupre, 2008). Volgens Zins (2001) is
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het bovendien belangrijk dat besluiten over de implementatie van programma’s zowel bij
directie als bij leerkrachten liggen. Leerkrachten moeten betrokken worden bij de keuze
voor het programma en de ruimte krijgen het gekozen programma te implementeren. Er
moet verder in hun training geïnvesteerd worden. Ook stelt Zins (2001) voor dat meerdere leerkrachten en ander schoolpersoneel, zoals psychologen, maatschappelijk werkers
en intern begeleiders Skills for Life trainingen volgen, zodat de kans wordt vergroot dat
programma’s langduriger geïmplementeerd worden.
Evenals voor het generaliseren van effecten van programma’s naar andere lessen, kan het
voor het bevorderen van een langdurige implementatie van programma’s van belang zijn
om op de pabo of lerarenopleiding onderwijs/training te geven in Levensvaardigheden.
Tijdens deze lessen kunnen toekomstige leerkrachten kennis aangeboden krijgen over de
inhoud van Skills for Life programma’s en over interactieve manieren van lesgeven. Er
is dan ook gelegenheid om deze manieren te oefenen. Dit vergroot de kans dat zij na de
opleiding op de scholen waar zij leerkracht zijn vaardigheden gebruiken die nodig zijn om
kinderen en jongeren inter– en interpersoonlijke vaardigheden aan te leren. Bovendien
vergroot dit de kans dat zij minder weerstanden ervaren bij de implementatie van programma’s zoals Levensvaardigheden.
Een ander organisatie-probleem is dikwijls dat Skills for Life niet structureel, als vast
onderdeel van het curriculum worden geïmplementeerd. Een manier om de kans te vergroten dat Skills for Life programma’s langdurig worden geïmplementeerd in het onderwijs is om het aanleren van vakoverstijgende doelen, zoals het bevorderen van inter- en
intrapersoonlijke vaardigheden, expliciet op te nemen in de kerndoelen van het onderwijs
(zie Greven & Letschert, 2006) en deze een vaste plek in het curriculum te geven. Daarbij
is het belangrijk om de vorderingen van leerlingen middels het programma, evenals de
andere vakken binnen scholen, meetbaar te maken met behulp van gevalideerde vragenlijsten. Op deze manier krijgen scholen een rechtvaardigingsgrond effectieve Skills for Life
programma’s langdurig te implementeren.
Tenslotte is cruciaal dat de directie van scholen de noodzakelijke materiele voorwaarden biedt voor een goede implementatie van programma’s. Dit betekent dat leerkrachten
voor de implementatie van programma’s de benodigde ruimte, tijd en faciliteiten krijgen
om het programma op adequate wijze te geven (Durlak & Dupre, 2008). Dit betekent
onder andere dat leerkrachten een passend klaslokaal krijgen (groot genoeg en mogelijkheden om stoelen in U-vorm te zetten zodat er oefeningen gedaan kunnen worden),
benodigde materialen tot hun beschikking hebben zoals een dvd-speler en flip-over en de
tijd krijgen om de lessen voor te bereiden en te geven.
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Relatie tussen effecten van programma’s enerzijds en training
en kenmerken van programma-uitvoerders anderzijds

De reviews/meta-analyses suggereren dat leerkrachten minder effectieve programmauitvoerders zijn dan professionals, als het gaat om sterk interactieve programma’s die zich
richten op gedrags– en mentale problemen of stoornissen. Dit komt volgens Tobler et al.
(2000) en Greenberg et al. (2003) vanwege het gebrek aan training en klinische ervaring
van leerkrachten en omdat leerkrachten, zowel op de basisschool als in het voortgezet
onderwijs, zich ongemakkelijk voelen bij het geven van bepaalde onderdelen van Skills
for Life programma’s, zoals rollenspelen. Volgens Tobler et al. (2000) en Greenberg et al.
(2003) hangt de kwaliteit van de Skills for Life programma’s in belangrijke mate af van de
kenmerken van de programma-uitvoerders, en daarmee van hun selectie en training. Er
ontbreken in de reviews/meta-analyses echter gegevens over de relatie tussen enerzijds
de training en kenmerken van programma-uitvoerders en anderzijds effecten van programma’s. Daarom is er ook geen informatie beschikbaar over kenmerken van succesvolle
en minder succesvolle programma-uitvoerders. Noch is er informatie bekend over de
invloed van de inhoud en lengte van de training van programma-uitvoerders op effecten
van programma’s.
Er zijn wel signalen dat kenmerken van programma-uitvoerders, evenals kenmerken
van psychotherapeuten (Norcross, 2004) invloed hebben op (behandelings) resultaten. Zo
concluderen onderzoekers op basis van reviews (Nation, et al., 2003; Weissberg, Kumpfer
& Seligman, 2003) dat effectieve Skills for Life programma’s worden gegeven door goed
getrainde, ondersteunende en gekwalificeerde programma-uitvoerders. Volgens Small &
Huser (2010) zijn dit programma-uitvoerders die vertrouwen wekken, een goede relatie
op kunnen bouwen en niet oordelen. Wat deze kenmerken concreet betekenen in termen van gedrag is echter onduidelijk. Wat uitvoerders bijvoorbeeld aan vaardigheden
nodig hebben om vertrouwen te wekken wordt niet expliciet gemaakt. Het is zinvol om
in de toekomst in analyses (procesevaluatie, vragenlijsten afgenomen onder programmauitvoerders en effectstudies) de relatie tussen kenmerken en het aantal trainingsdagen/
uren van programma-uitvoerders en de effectiviteit van programma’s te onderzoeken.
In welke leeftijdsfasen en op welke manier kunnen programma’s het best gegeven worden?

Een onopgeloste kwestie is voorts in welke leeftijdsfasen Skills for Life programma’s het
best gegeven kunnen worden. Uit de uitgevoerde meta-analyse beschreven in hoofdstuk
9 bleek dat programma’s zowel effectief zijn voor kinderen in het basisonderwijs als voor
jongeren in het voortgezet onderwijs. Dit geeft echter geen antwoord op de vraag op welke
leeftijd de programma’s het best gegeven kunnen worden (hoe eerder hoe beter). Noch
geven de reviews/meta-analyses antwoord op de vraag of de hoeveelheid programma’s
die kinderen en jongeren aangeboden krijgen van invloed is op de effecten (hoe vaker
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hoe beter). Voorts is de vraag of en in hoeverre Skills for Life programma’s voor iedere
leeftijdsgroep of ontwikkelingsfase moeten worden aangepast. Zijn er bepaalde vaardigheden die in iedere ontwikkelingsfase belangrijk zijn, maar mogelijk op aangepaste wijze
steeds aan de orde moeten worden gesteld (zoals het adequaat omgaan met conflicten)?
Zijn er vaardigheden die specifiek in een bepaalde ontwikkelingsfase van belang zijn of
aangeleerd moeten worden (zoals empathie) maar niet zozeer of in veel mindere mate in
andere fasen aan bod hoeven te komen?
Er zijn verschillende auteurs en organisaties die zich buigen over deze vragen.
Zo heeft de organisatie The Collaborative for Academic, Social and Emotional Lear
ning (casel) aandacht besteed aan de vraag of programma’s aangepast moeten worden
voor verschillende leeftijdsgroepen. Zij beschrijven vaardigheden die in iedere ontwikkelingsfase belangrijk zijn, maar aangepast moeten worden aan de leeftijd/ontwikkelingsfase. Op de website (www.casel.org) staat vermeld dat er rekening gehouden moet worden
met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren bij de implementatie
van programma’s. Dit wordt gedaan door te differentiëren in type inter- en intrapersoonlijke vaardigheden. Kinderen op de basisschool (elementary school) moeten andere vaardigheden aanleren dan jongeren in het voortgezet onderwijs (middle and high school). De
interpersoonlijke vaardigheid relatievaardigheden betekent bijvoorbeeld voor kinderen
op de basisschool dat ze het vermogen moeten hebben om te beschrijven hoe ze vrienden
maken en behouden. Van jongeren in het voortgezet onderwijs wordt verwacht dat zij in
staat zijn samen te werken, groepsdoelen te bereiken (middle school) en dat zij in staat
zijn het gebruik van communicatievaardigheden met leeftijdsgenoten, leerkrachten en
ouders te evalueren (high school).
Ook auteurs als Albrecht & Spanjaard (2007), De Wit e.a. (1995) en Slot & Spanjaard
(1999) maken een onderscheid in vaardigheden die van belang zijn in een bepaalde ontwikkelingsfasen. Deze vaardigheden worden ontwikkelingsgerelateerde vaardigheden genoemd. Ze hebben betrekking op het adequaat invullen van ontwikkelingstaken en/of het
hanteren en oplossen van moeilijke sociale situaties. De Wit e.a.(1995) en Slot & Spanjaard
(1999) maken een onderscheid in verschillende ontwikkelingstaken voor jongeren, zoals
vorm geven aan veranderde relaties binnen het gezin en participeren in onderwijs en gezin. Hier koppelen zij relevante vaardigheden aan, zoals op het juiste moment en op een
prettige manier aandacht voor jezelf vragen en een ruzie weer bijleggen.
Er is echter niet empirisch aangetoond of bepaalde vaardigheden in slechts één ontwikkelingsperiode effectief kunnen worden aangeleerd of ook in andere perioden. Ook is
niet empirisch aangetoond dat er vaardigheden zijn die in iedere ontwikkelingsfase van
belang zijn, maar op aangepaste wijze, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau, moeten
worden aangeboden.
Hier zal in de toekomst onderzoek naar verricht moeten worden, bijvoorbeeld door
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aan verschillende leeftijdsgroepen stapsgewijs verschillende vaardigheden aan te leren
in programma’s. Door deze programma’s tussentijds te evalueren kan zichtbaar gemaakt
worden wat de bijdrage van de verschillende vaardigheden is.
Probleemkenmerken

Uit de reviews/meta-analyses blijkt dat de effecten van Skills for Life programma’s op
internaliserende problemen en stoornissen, zoals vermindering van stress, angst, depressie en suïcidale neigingen minder uitgebreid zijn onderzocht en algemene effect sizes
minder groot zijn dan voor externaliserende problemen en stoornissen, zoals spijbelen,
aggressie, drugsgebruik en crimineel gedrag. Een verklaring voor de minder uitgebreide
aandacht voor internaliserende problemen is dat externaliserende problemen en stoornissen meer opvallen in de samenleving in termen van expressie en consequenties dan
internaliserende problemen. De vraag waarom programma’s gericht op internaliserende
problemen minder sterke effecten laten zien dan programma’s gericht op externaliserende
problemen is in de betreffende reviews en meta-analyses niet beantwoord. Wel zijn er aanwijzingen dat leerkrachten minder goede programma-uitvoerders zijn bij het geven van
programma’s die zich richten op internaliserende problemen en stoornissen vanwege hun
gebrek aan ervaring, training op dit gebied en vanwege hun gebrek aan klinische expertise
(Greenberg, et al., 2003; Gillham, et al., 2007). Onderzocht zal moeten worden of een
dergelijke toevoeging aan de training voor programma-uitvoerders er ook daadwerkelijk
voor zorgt dat leerkrachten betere programma-uitvoerders worden, als het gaat om het
voorkómen of verminderen van internaliserende problemen.

Desiderata voor de toekomst
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Bijlage 1

Vaardigheden geïdentificeerd door
de World Health Organization

De WHO identificeert twaalf kernvaardigheden die afkomstig zijn uit Skills for Life pro
gramma’s buiten en binnen Europa; empathie, omgaan met emoties, het aangaan en behouden van positieve relaties, problemen oplossen, effectief communiceren, omgaan met
stress, besluiten nemen, zelfbewustzijn, kritisch denken, creatief denken, zelfbeeld en geloof in persoonlijke effectiviteit
De vaardigheden worden als volgt gedefinieerd:
• Empathie— Kunnen voorstellen hoe het leven voor anderen is. Helpt om anderen te

•

•

•
•

•

•

•
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begrijpen en te accepteren, hetgeen sociale interacties kan verbeteren. Kunnen waarnemen en (mee)voelen van wat eigen gedrag bij anderen emotioneel en praktisch voor
effect heeft.
Omgaan met emoties— Herkennen van emoties in jezelf en de ander, bewust zijn van
hoe emoties gedrag kunnen beinvloeden en op een adequate manier kunnen reageren
op emoties.
Aangaan en onderhouden van positieve relaties— Het vermogen op een positieve manier relaties aan te gaan en te behouden waarin betrokkenheid en emotionele openheid
centraal staan. Het betekent het behouden van goede relaties die sociale ondersteuning
kunnen bieden. Het betekent ook het op een constructieve manier kunnen beeindigen
van relaties.
Problemen oplossen— Stelt in staat constructief om te gaan met de problemen in het
leven.
Effectief communiceren— Het vermogen om jezelf te uiten, zowel verbaal als nonverbaal, op manieren die passend zijn in onze cultuur en verschillende situaties. Het
betekent in staat zijn om meningen en wensen te uiten evenals behoeften en angsten
en het vragen om advies en hulp wanneer dat nodig is.
Omgaan met stress— Herkennen van de bronnen van stress, herkennen hoe deze je
beïnvloeden, en reageren op manieren die je stressniveau controleren. Dit kan bijvoorbeeld door acties te nemen om de bronnen van stress te verminderen of door te
leren ontspannen.
Besluiten nemen— Het vermogen om constructief om te gaan met besluiten in het
leven. Het gaat hier om het afwegen van verschillende opties en de effecten van verschillende besluiten.
Zelfbewustzijn— Herkenning van jezelf, van jouw karakter, van jouw zwakheden en
Programma’s voor Levensvaardigheden op school

•

•

•
•

sterke kanten, verlangens en afkeer. Herkennen wanneer je gestresst bent of onder
druk staat.
Kritisch denken— Het vermogen om informatie en ervaringen op een objectieve manier te analyseren. Helpt om factoren die attitudes en gedrag beïnvloeden te herkennen
en te bepalen.
Creatief denken— Draagt bij tot het nemen van besluiten en probleem oplossen doordat het je in staat stelt alternatieven en consequenties van gedrag te onderzoeken. Het
helpt je te zoeken achter jouw directe ervaring en stelt je in staat adaptief en flexibel te
reageren in het dagelijks leven.
Zelfbeeld— Een negatieve dan wel positieve evaluatie van jezelf (zie ook Rosenberg,
1965).
Geloof in persoonlijke effectiviteit— Het geloof in de eigen mogelijkheden en vaardigheden om de handelswijzen te organiseren en uit te voeren die nodig zijn om toekomstige
situaties het hoofd te bieden (zie ook Bandura, 1997).
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Bijlage 2 Schriftelijke evaluatie derde versie
Levensvaardigheden

De derde versie van het programma Levensvaardigheden is geëvalueerd door 90 vmbo–,
havo– en vwo-leerlingen uit 5 klassen schriftelijk te interviewen.
De vragenlijsten zijn op scholen in Den Haag afgenomen. Op basis van uitkomsten van deze evaluaties en uitkomsten van de derde effectstudie naar het programma
Levensvaardigheden is het nieuwe programma ontwikkeld.
Wat vonden de leerlingen van de lessen Levensvaardigheden?
• Beetje ééntonig, vooral zinvol voor jongeren die verlegen en niet sociaal zijn
• Leuk (22)
• Leerzaam (9)
• Leuk, je leert dingen die je in de toekomst nog nodig gaat hebben (6)
• Leuk en leerzaam (7)
• Leuk, maar het nut zie ik er niet in
• Ik weet niet of ik deze lessen wil volgen
• In het begin moest ik wennen aan de lessen, later begon ik het leuker te vinden
• Saai, veel van hetzelfde (2)
• Zinvol, veel van geleerd, leuk (6)
• Goed, vooral voor jongeren die onzeker zijn of die geen eigen mening hebben
• Af en toe wel grappig, maar in onze klas niet nodig, want iedereen kan wel voor zich-

zelf opkomen
• Heel leuk en grappig (7)
• Interessant (5)
• Gezellig (4)
• Door de spelletjes krijg je een goed humeur
• Je leert elkaar goed kennen (11)
• Leuk, je ziet ook andere manieren van reageren
• Niet ingevuld (4)

Heb je er in de praktijk iets mee gedaan?
• Nee, want het gaat bij mij automatisch (2)
• Je leert er veel van
• Naar elkaar luisteren en samenwerken
• Het samen denken
178

Programma’s voor Levensvaardigheden op school

• Voor jezelf opkomen (3)
• Ik weet nu dat het met roddelen heel raar kan gaan
• Ik werd boos tijdens een les aardrijkskunde, maar hield me in
• Vast wel, maar ik weet niet wat (2)
• Nee, want ik heb nog geen problemen gehad (3)
• Zelfvertouwen (5)
• Nee, ik weet wat ik wil en daar kan niemand iets aan veranderen
• Dingen samen doen in de klas (2)
• Soms (5)
• Nee, nog geen kans voor gekregen (5)
• Nee leren zeggen (2)
• Ruzies opgelost
• Goed met elkaar omgaan (13)
• Je leert met moeilijke situaties omgaan (9)
• Ik houd me toch niet aan de afspraken (2)
• Als je wordt beschuldigd van iets dat je niet gedaan hebt moet je het rustig oplossen (2)
• Je gaat meer nadenken (3)
• Rustiger reageren als je een conflict met de leraar hebt (6)
• Je weet wat je moet doen als je iets niet wil (8)
• Je wordt levensvaardiger
• Nee, ik ga af op mijn eigen instinct
• Je leert met verschillende situaties omgaan
• Niet ingevuld (8)

Wat zijn de sterke punten van de lessen?
• Hoe je moet reageren (8)
• Hoe je met elkaar om moet gaan (5)
• Rollenspelen en de les over roddelen
• Samenwerken (2)
• Dat je leert om voor jezelf op te komen (6)
• Video en rollenspelen
• Het bijelkaar zijn en elkaar leren kennen en hoe mensen zijn in bepaalde situaties
• Je leert op een positieve manier met elkaar omgaan (6)
• Dat het duidelijk wordt uitgelegd
• Rollenspelen (7)
• Dat je woorden moet vinden voor de uitdrukkingen op je gezicht en het beoordelen

van dingen
• Leuk om te laten zien hoe je je voelt
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• Dingen die je samen voor de klas moet doen, zo leer je dat je je niet hoeft te schamen
• Dingen samen doen in de klas, dat maakt je open voor anderen
• De praktische opdrachten
• Dat je leert hoe je moet reageren op (negatieve) dingen (4)
• De discussies (3)
• Stoplichtprincipe (3)
• Dingen waarbij je moet laten zien dat je zelfverzekerd bent
• Naar elkaar luisteren
• Gevoelens en gedachten laten zien (2)
• Nee leren zeggen en stop (2)
• Pesten tegengaan (5)
• Je leert goed omgaan met elkaar (5)
• Het is wel handig om te weten
• Je leert elkaar beter kennen (7)
• Je ziet ook andere manieren van reageren (6)
• Het is beter dan andere lessen
• Niet ingevuld (6)

Wat vind je minder goed aan de lessen? Hoe zou je het anders willen zien?
• Teveel van het zelfde (6)
• Video is overdreven (4)
• Meer film kijken (4)
• Soms worden er dingen gedaan die niet echt belangrijk zijn (3)
• Video te voorspelbaar (5)
• Meer toneelstukjes (2)
• Als het om de video gaat, jongeren zelf dingen laten bedenken ipv alles op de video

te laten zien
• Minder emotiedingen, want dat is saai, misschien wel nuttig (4)
• Bij emotielessen meer rollenspelen (3)
• Minder praten
• Soms werd er te lang op iets doorgegaan (2)
• Meer logische voorbeelden geven
• Teveel rollenspelen (2)
• Alles is goed, het had nog langer mogen duren (3)
• Moeilijk om aan te geven wat mijn gevoel is (5)
• Meer gesprekken (2)
• Je bent min of meer verplicht om mee te doen en sommige dingen kunnen gevoelig

liggen (zoals pesten)
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• Meer rollenspelen in kleine groepen
• Te weinig lessen (2)
• Langere lessen (3)
• Minder video, meer doen
• Ik voel me nog steeds onzeker
• Je leert er alleen van als je onzeker bent (3)
• Ik heb er niet zoveel aan
• Het meeste weet ik al (3)
• Beetje overdreven
• Ik weet niet wat ik moet doen als ik me somber voel
• Ik word gepest via internet. Hoe ga ik daarmee om? (4)
• De realiteit is anders dan de spelletjes in de klas
• Je kan mensen goed voorbereiden, maar het is nu wel erg laat
• Leerlingen gaven aan dat ze nog andere thema’s en meer verschillende onderwerpen

in de lessen wilden zien: loverboys, zwanger raken, hoe word ik gelukkig (7)
• Niet ingevuld (11)
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Samenvatting

In dit proefschrift wordt de achtergrond, ontwikkeling, inhoud en evaluatie beschreven
van Skills for Life programma’s, die zich preventief richten op het bevorderen van inter– en
intrapersoonlijke vaardigheden van kinderen en jongeren op school.
Het eerste deel beschrijft de programmatheorie van het Rotterdamse programma
Levensvaardigheden, dat vanaf 1997 ontwikkeld werd binnen het Rotterdams Preventief
Jeugd Beleid. In de periode van 1997 tot en met 2004 onderging het programma diverse
veranderingen en uitbreidingen op basis van effectstudies. Deze effectstudies staan beschreven in het tweede deel van dit proefschrift. De laatste twee effectstudies toonden
aan dat Levensvaardigheden gunstige korte– en langere–termijn-effecten heeft op geloof
in persoonlijke effectiviteit, intentie om inter– en intrapersoonlijke vaardigheden te gebruiken en gevoelens van spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties. Ook
rapporteerden jongeren op de korte termijn een positiever zelfbeeld en een vermindering
van suïcidaliteit. Deze effecten werden niet op de lange termijn gevonden. In het derde
deel van dit proefschrift wordt een overzicht geboden van de huidige stand van kennis
van de effectiviteit en kenmerken van Skills for Life programma’s. Dit gebeurt op basis van
literatuuroverzichten van Nederlandse en buitenlandse programma’s.
Uit de betreffende meta-analyses, reviews en studies bleek dat Skills for Life programma’s inter- en intrapersoonlijke vaardigheden bevorderen, antisociaal gedrag verminderen of voorkomen, een positief zelfbeeld stimuleren en mentale en depressieve
problemen en stoornissen verminderen of voorkomen. Tevens lieten deze overzichten
een verbetering zien in academische prestaties en een positievere houding ten aanzien
van school. In deze literatuurstudies is bovendien een aantal kenmerken van Skills for Life
programma’s geïdentificeerd die gebruikt zijn voor de constructie van een vierde versie
van Levensvaardigheden. Dit nieuwe programma wordt momenteel nog onderzocht in
een samenwerkingsverband van Haagse Hogeschool, tno-Leiden Kwaliteit van Leven en
het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (nigz).
Dit proefschrift is een rapportage van een reeks van stappen in het proces van ontwikkeling van het Levensvaardigheden-programma en een nog altijd gaande ‘werk–in–uitvoering’. Het programma beoogt te resulteren in het bevorderen van prosociaal gedrag,
intra- en interpersoonlijke vaardigheden, het voorkomen of verminderen van internaliserende en externaliserende problemen en het stimuleren van een positieve schoolhouding en academische prestaties en daarmee als een robuust effectief programma voor het
voortgezet onderwijs.
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De bevinding dat algemene Skills for Life programma’s effecten laten zien op de acade
mische prestaties en schoolhouding van kinderen en jongeren kan belangrijke maatschappelijke gevolgen hebben. Er is de afgelopen jaren een toenemende aandacht voor de
academische prestaties van kinderen en jongeren binnen scholen (zie bijvoorbeeld Furedi,
2008; Onderwijsraad, 2009). Professionals en het publiek pleiten ervoor dat scholen zich
meer gaan concentreren op basisvaardigheden, zoals rekenen en taal, in plaats van op
vakoverstijgende gebieden, zoals het leren omgaan met emoties en gedragsbeheersing. Er
is een toenemende zorg over de schoolprestaties van kinderen en jongeren en de kwaliteit
van het onderwijs (Onderwijsraad, 2009). Tegelijkertijd wordt geconcludeerd (Furedi,
2008; Parlementaire commissie onderwijsvernieuwingen, 2008; Onderwijsraad, 2008) dat
scholen structureel overvraagd worden. Ze worden in hoge mate verantwoordelijk gesteld
voor het oplossen van maatschappelijke problemen, variërend van sociale ongelijkheid
tot zwaarlijvigheid. Deze ontwikkelingen zouden ertoe kunnen leiden dat scholen zich
in de toekomst weer in toenemende mate gaan richten op het aanleren van academische
vaardigheden en dat de systematische aandacht voor bijvoorbeeld het toepassen van Skills
for Life programma’s binnen het onderwijs meer naar de achtergrond verdwijnt. Een uitkomst van dit proefschrift, namelijk dat Skills for Life programma’s positieve bijdragen
kunnen leveren aan het stimuleren van academische prestaties en houdingen ten aanzien
van school, kan wellicht een belangrijke motivatie voor scholen zijn om binnen de school
academische vaardigheden van kinderen en jongeren in samenhang met inter- en intrapersoonlijke vaardigheden aan te leren.
Ondanks de in dit hoofdstuk genoemde vragen die nog niet of nog onvoldoende beantwoord zijn laat dit proefschrift zien dat Skills for Life programma’s een positieve en
effectieve bijdrage kunnen leren aan het verminderen of zelfs voorkomen van probleemgedrag en het bevorderen van prosociaal gedrag van kinderen en jongeren en dat zij de
kans vergroten dat kinderen en jongeren beter in hun vel zitten, beter leren en met meer
plezier naar school gaan.
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Summary

This thesis treats the theoretical foundations, design and evaluation of school-based Skills
for Life programs, aimed at promoting inter– and intrapersonal skills in children and
adolescents. More specifically, the formation and development iterations of a Dutch Skills
for Life program, named ‘Levensvaardigheden’ [Dutch for Skills for Life], are followed
over 14–year period. ‘Levensvaardigheden’ was implemented in the city of Rotterdam
and is aimed at children and youths aged 13 to 17. It is based on the social cognitive learning theory and the Rational Emotive Therapy. Since its inception in 1997, on request of
the municipality of Rotterdam, the program underwent several improvements based on
practical experience and evaluative research.
The phases of program research and development are reported in a chronological se
quence, in successive chapters of this thesis.
Effect studies of (inter-)national Skills for Life programs and meta-analysis of characteristics of effective programs lead to a final redesign of the ‘Levensvaardigheden’ program.
Both studies, as well as the redesigned ‘Levensvaardigheden’ program, are addressed in
this thesis.
The first part of this thesis describes the theoretical framework on which the Rotter
dam ‘Levensvaardigheden’ program was based. Chapter 1 elucidates how the ‘Levens
vaardigheden’ program came into being, in the context of the ‘Preventief Jeugd Beleid’
[Preventive Youth Policy] that was in force in Rotterdam in 1997. Chapter 2 reports on the
literature review, done in the years preceding 1997, that was to be the basis for the program
as it was implemented in its first iteration.
The second part of this thesis describes four effect studies of the ‘Levensvaardigheden’
program and the improvements that resulted from these studies, over the years from 1997
to 2004. This second part of the thesis consists of four chapters.
Chapter 4 treats the study into the effects of the original program. Based on the results of
this study, the lesson curriculum, teacher training and also the study design were amended. The second version was again checked for effectivity. The second effects study is
described in chapter 5. This study led to a third iteration of the program, after new amendments to the lesson curriculum, teacher training and study design.
This third version was the subject of two effects studies, as is described in chapters 6
and 7. These studies show that ‘Levensvaardigheden’ has positive short-term and longterm effects on general belief in self-efficacy, ability to express negative emotions, and
intention to use social and emotional skills. The studies also indicate positive short-term
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effects on self-esteem and suicidality.
The third part of this thesis summarises the current state of knowledge of effectiveness
of Skills for Life programs, and of the characteristics of effective programs. This third part
of the thesis consists of four chapters. Chapter 8 presents a literature review of effects and
characteristics of recent Dutch Skills for Life programs, and chapter 9 does the same for
international programs.
The reviewed meta-analyses and studies showed that Skills for Life programs promote
inter– and intrapersonal skills; reduce or even prevent antisocial behaviour; stimulate a
positive self-image; and reduce or prevent mental problems and depression. The reviews
also indicate improved academic performance and a more positive attitude towards school
in students who had completed a Skills for Life program.
Additionally, from the reviewed meta-analyses and studies could be distilled certain
characteristics of effective programs. These characteristics were used for the design of a
fourth version of ‘Levensvaardigheden’. The following attributes emerged from the review,
‘interactive didactic methods’; ‘a theoretical basis’; ‘teaching inter– and intrapersonal skills
first in general, then in problem-specific situations’; ‘training the trainers/teachers’; ‘use of
supportive envrironment strategies’; ‘duration and intensity of the program’; and ‘design
and development of the program in co-operation with the target groups’.
Chapter 10 presents the fourth version of ‘Levensvaardigheden’. This newest program version is currently under study by a joint venture of the Haagse Hogeschool [the
Hague University], tno–Leiden Kwaliteit van Leven [tno–Leiden Quality of Life] and
the ‘Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (nigz)’[The
Netherlands Institute for Health Promotion].
The final chapter of this thesis summarises the questions that could not (yet) be answered, or could not be answered completely.
As can be inferred from the multiple design–effects study–amendment loops as described above, ‘Levensvaardigheden’ is still a work in progress. The program ultimately aims
to effectively promote prosocial behaviour and the use of inter– and intrapersonal skills; to
prevent or reduce internalising and externalising problems; and to stimulate a positive attitude towards school and academic performance. This should make ‘Levensvaardigheden’
a robust and effective program to be employed in secondary education. Ultimately, the
program may earn itself a permanent position on secondary education curricula, not
only for its promotion of social and emotional development in students, but also for the
positive contribution to their academic performance and motivation, and thus to their
chances in society.
The finding in this thesis that general Skills for Life programs show effects on academic
performance and attitude towards school in children and youths may have significant social consequences. In recent years, several researchers and institutes have shown increased
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attention to the academic performance of children and youths in school (see for example
Furedi, 2008; Onderwijsraad, 2009 [the Dutch Education Council]). Both education experts and the general public demand that schools focus more on basic competences such
as calculus and language proficiency, instead of general subjects such as learning to cope
with emotions and self-control. Increasing concern over low grades and the quality of the
education system are fueling these demands.
At the same time, several studies (Furedi, 2008; Parliamentary Commission on Educa
tion Reform, 2008; ‘Onderwijsraad’, 2008) conclude that schools are being overburdened,
as they are held responsible for solving social problems, varying from social inequality
to obesity.
Schools can only resolve the split they are in by prioritising their activities, and this
may well result in a move towards teaching only academic skills, and away from systematic
attention for e.g. Skills for Life.
The proposition in this thesis that Skills for Life programs actually stimulate academic
performance and positive attitudes towards school may perchance be a motivation for
schools to combine academics and inter– and intrapersonal skills education, and thus
have the best of both worlds.
Despite the fact that not all questions are answered in full in this thesis (see chapter 11),
the studies presented show that Skills for Life programs do make a positive and effective
contribution to the reduction or even prevention of problem behaviour and the promotion
of prosocial behaviour in children and youths. They also increase the chance of well-being,
improve academic performance and result in children and youth better enjoying school.
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Dankwoord

De totstandkoming van dit proefschrift heeft een geschiedenis die ik hier graag wil delen.
In Augustus 1995 was ik werkzaam bij het Arbeidsbureau in Den Haag als sociaal en
organisatiepsycholoog. In de avonduren studeerde ik klinische psychologie. In het kader
van deze studie was ik op zoek naar een stage– en afstudeerplaats. Hiervoor had ik een
gesprek op de Universiteit Leiden met René Diekstra. Dit gesprek veranderde niet alleen
mijn arbeidsleven, maar vergrootte ook mijn passie en liefde voor het vak psychologie.
Ik kreeg van René de mogelijkheid om bij de ggd Rotterdam e.o. te gaan werken en
daar aan een project te werken dat jongeren moest leren omgaan met sombere gevoelens, onzekerheden en moeilijke situaties. Na zeven jaar bij de ggd gewerkt te hebben
en met de bul van klinische psychologie op zak, ging ik met René mee naar de Haagse
Hogeschool. Daar heb ik samen met de kenniskringleden van het eerste uur aan de wieg
gestaan van het lectoraat Jeugd en Opvoeding. Binnen dit lectoraat heb ik het programma
Levensvaardigheden verder ontwikkeld en geëvalueerd. Na een aantal jaren ontstond het
idee om te promoveren op dit onderwerp. Ik werd in de gelegenheid gesteld om twee
dagen in de week aan mijn proefschrift werken.
Daarna begon een spannende periode waarin ik veel ondersteuning heb gehad van
mensen die dichtbij me stonden of zijn gaan staan. Vanaf deze plek wil ik hen bedanken.
Van mijn promotor Micha de Winter kreeg ik de mogelijkheid om aan de Univer
siteit Utrecht te promoveren en te participeren in het werkverband Burgerschapsvor
ming. Micha, bedankt voor je deskundige en positieve begeleiding, je steun, geduld en
vertrouwen. Samen met de werkverbanders en promovendi Marit Hopman, Kitty Jurrius,
Marieke Meijnen, Leo Pauw, Jitske van der Sanden, Heleen Torringa en Sophie Verhoeven
zijn regelmatig hoofdstukken uit proefschriften voorzien van feedback. Ik wil jullie bedanken voor jullie opbouwende, kritische en positieve commentaar en de spannende
discussies. Ook prof.dr. W. Slot en dr. J. Bijstra wil ik bedanken voor het gesprek dat zij
met mij wilden voeren over dit thema. Ik moet jullie echter ook mijn excuses aanbieden
voor het feit dat ik jullie heb laten zwoegen op een hoofdstuk dat uiteindelijk niet in mijn
proefschrift terecht is gekomen; het hoofdstuk over het conceptualiseren van sociale en
emotionele vaardigheden. Ik heb een jaar aan het hoofdstuk gewerkt maar kwam uiteindelijk tot de conclusie dat dit thema een heel proefschrift zou kunnen beslaan, waardoor
ik het hoofdstuk heb geschrapt. Om in de woorden van Godfried Bomans te spreken: “De
taal is een handschoen die strak om de huid van de inhoud getrokken is. Je moet er een heleboel
weggooien voor je die ene vindt die precies past. Schrijven is schrappen.” Het is een cliché, maar
waar—pijnlijk waar.
Dankwoord

209

Tijdens mijn onderzoek en het schrijven aan mijn proefschrift heb ik veel steun gehad
van de kenniskringleden Jeugd en Opvoeding: Claudine Booijs, Michel Hogenes, Frank
Jacobs, Anne Luderus, Jakop Rigter en Marion van de Sande, Leontien Vreeburg, Marcin
Sklad en Janneke Wubs en het secretariaat van het lectoraat Jeugd en Opvoeding, Esther
van Gelder, Annemarie Legters en Marjolein de Vries. Frank, Marion en Jakop, ik wil jullie
in het bijzonder bedanken omdat jullie mij, als vreemde eend in de bijt, vanaf het allereerste begin hebben geaccepteerd en meegenomen in de wereld van het Haagse Onderwijs.
Janneke, bedankt voor het bekijken van de literatuurlijst. Dankzij jullie allemaal heb ik
mijn proefschrift kunnen schrijven in een inspirerende omgeving waar op een positieve
en deskundige manier wordt samengewerkt. Verder wil ik Heleen Wubs bedanken voor
het nalezen van dit proefschrift. Ineke van der Meulen wil ik hartelijk bedanken voor haar
steun, haar vertrouwen in mij en de mogelijkheid die zij mij bood om tijd te besteden aan
onderzoek en schrijven. Verder wil ik alle leerkrachten en leerlingen bedanken die hebben
meegedacht en meegedaan aan de ontwikkeling van het programma Levensvaardigheden
en de verschillende effectonderzoeken.
Een proefschrift schrijven in twee dagen in de week is ondoenlijk en vraagt dan ook
veel thuiswerk. Het schrijven in mijn vrije tijd heb ik zo geruisloos mogelijk proberen te
doen. Een aantal mensen liet dit echter niet gebeuren. Mijn beste vriendin Monique van
den Brink, haar man Leo Langrand, mijn schoonmoeder Gerry Leemans, mijn schoonzus
Mechteld van de Laar en mijn vriendin Isolde Verburgt hebben in de jaren dat ik aan dit
proefschrift heb gewerkt regelmatig geïnformeerd naar de stand van zaken. Met hen heb
ik van gedachten kunnen wisselen over de inhoud van mijn proefschrift. Heel erg bedankt
hiervoor. Monique, ik ben blij dat jij mij paranimf wilt zijn. Gerry, jou wil ik in het bijzonder bedanken. Bedankt voor de weekendjes dat je op de kinderen hebt willen passen en
voor je oprechte belangstelling en betrokkenheid. Verder wil ik alle vriend(inn)en en familieleden bedanken voor hun aandacht en interesse. Mijn lieve neefjes Thijs, Michiel, Willem
en Tiger wil ik bedanken. Jullie lieten en laten zien hoe prachtig en kwestbaar opgroeien is.
Dankzij mijn ouders en mijn broer Edwin heb ik het schrijven van dit proefschrift
überhaupt aangedurfd. Door mijn vader heb ik voldoende zelfvertrouwen ontwikkeld en
heb ik geleerd dat waar een wil is, een weg gevonden kan worden. Mijn vader stierf helaas voordat ik het besluit nam om te promoveren. Wat zou hij trots zijn geweest op mijn
prestatie, maar vooral op mijn inzet en doorzettingsvermogen. Hij is dichtbij gebleven en
heeft altijd met me meegelezen. Dankzij mijn moeder heb ik geleerd hoe belangrijk het
is op zoek te gaan naar mijn passie en om werken te combineren met een betrokken en
liefdevolle opvoeding van de kinderen. Tineke, heel erg bedankt hiervoor, maar ook voor
je lieve, goede en creactieve zorgen voor de kinderen. Je was altijd bereid om hen op te
vangen als ik nog een paar uurtjes nodig had om te schrijven of even ontspanning nodig
had. Je bent er altijd voor ons gezin. Jouw huis is ons tweede thuis.
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Mijn broer Edwin wil ik bedanken voor zijn integriteit en zijn optimistische kijk op het
leven. Je beurt me regelmatig op met de woorden: ‘het komt allemaal goed’, en je bent er
altijd voor me.
René Diekstra wil ik bedanken omdat hij mij de mogelijkheid heeft gegeven om dit
proefschrift te schrijven. Hij is hierbij zeer betrokken geweest. Samen met hem heb ik het
programma Levensvaardigheden vorm en inhoud gegeven. Hij is bovendien in al die jaren
een zeer kritisch begeleider en mentor geweest. Van hem heb ik meer wetenschappelijk
leren denken en schrijven en heb ik leren inzien hoe belangrijk het is om de doelgroep
van een interventie te betrekken bij de ontwikkeling ervan. Ook heb ik leren incasseren.
Er leek geen einde te komen aan zijn feedback. Zelfs in mijn dromen sprak hij mij streng
toe. Met hem heb ik uren, weken, maanden, jaren gediscusseerd over de inhoud van mijn
proefschrift. Bedankt René voor je wijze lessen. Bedankt dat je me nooit hebt laten vallen
en altijd kritisch bent gebleven. Zonder jou was dit boek er nooit gekomen.
Mijn kinderen Anne, Sterre en Thijmen wil ik bedanken omdat ze mijn werk altijd
hebben geaccepteerd, geduldig zijn geweest en mijn dipjes voor lief namen. Door hen zag
ik de relativiteit van de zwaarte van het schrijven in. Ik ben zo dankbaar dat ze er zijn. Toen
een groep moeders van de school van mijn kinderen vroeg hoe ik het toch allemaal deed:
dat opvoeden, helpen op school en schrijven van een proefschrift, gaf een leerkracht van
de school als antwoord: “omdat ze zulke lieve kinderen heeft”. En daar sluit ik me geheel
bij aan. Anne, bedankt voor je betrokkenheid, je zorgzaamheid, je oprechte belangstelling
en je armen om me heen. Sterre, bedankt voor je kritische vragen, je rust, je knuffels en
je zorgen om mij. Thijmen dankjewel lieve jongen, dat je ervoor zorgt dat ik met beide
benen op de grond blijf staan, dat je nooit genoeg krijgt van mijn knuffels en voor je kracht
en oprechtheid. Zonder jullie liefde en steun had ik mijn proefschrift nooit tot een goed
einde kunnen brengen.
Tenslotte wil ik de belangrijkste man in mijn leven bedanken die mij het beste kent,
mijn man Eric Kruijsen. Hij heeft mijn hoofdstukken zeer kritisch gelezen en van feedback
voorzien. Zijn creatieve geest heeft hij gebruikt voor de vormgeving van mijn hele boek.
Hij heeft meegelezen als wetenschapper, opvoeder, maar vooral als een wijze en liefdevolle
man. Dank je voor de vrijdagavonden waarin we, soms behoorlijk heftige, discussies hebben gevoerd over mijn proefschrift en onderwerpen die daaraan gerelateerd waren. Jouw
geduld, liefde en slimheid hebben het schrijven een draaglijke lichtheid gegeven. Het
schrijven van een proefschrift vraagt niet alleen veel van een partner, maar ook van zijn
werkgever. Eric heeft soms zijn eigen belang opzij gezet om mij de mogelijkheid te geven
te onderzoeken, te schrijven en te groeien. Ik zal je daarvoor altijd dankbaar zijn. Zonder
jou was dit boek er nooit gekomen en had ik er nooit zoveel energie en liefde in kunnen
steken. Dank je wel lieve Eric voor alles en voor het feit dat je, samen met Monique, mijn
paranimf wil zijn. Ik draag dit boek op aan jou.
Dankwoord
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