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[ S A M E N V A T T I N G ]  In eerder, quasi-
experimenteel onderzoek is aangetoond dat het 
Programma Alter natieve Denkstrategieën (PAD) in 
het regulier en speciaal basisonderwijs bijdraagt 
tot de ver mindering van de reactieve en de pro-
actieve agressie van jongens met een hoge mate 
van externaliserende problematiek. In het speciaal 
onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare jongens 
werden geen effecten van PAD gevonden. 

In deze studie is ten eerste nagegaan of kindge-
relateerde, met exter na liserende problematiek 
samen gaande factoren het verschil in effectiviteit 
van PAD tussen de experimentele en de controle-
groep verklaren. Dit bleek niet het geval. Tevens is 
onderzocht of de ernst van de leerling problematiek 
verantwoordelijk was voor de schoolspecifieke ef-
fectiviteit van PAD. De problematiek van de leer-
lingen in het speciaal onderwijs bleek zwaarder 
en gecompliceerder dan in het basisonderwijs. Er 
werd op één leerlingkenmerk een belangrijk effect 
gevonden voor de effectiviteit van de aanpak van 
PAD op de agressie vermindering: een klinische 
score op de TRF-schaal Denk problemen bleek de 
effectiviteit van PAD te modereren. Deze modera-
tor kan echter slechts zeer ten dele verantwoorde-
lijk zijn voor de grote ver schillen in effectiviteit van 
PAD tussen het basis- en het speciaal onderwijs, 
omdat de prevalentie van deze proble matiek in de 
twee onderscheiden onderwijstypen nauwe lijks 

verschilde. Overige verschillen in de hoeveel heid 
problematiek tussen de twee schooltypen speel-
den geen duidelijke rol van betekenis voor de ef-
fectiviteit van de aanpak. De effectiviteit van PAD 
bleek daarmee grotendeels onafhankelijk van de 
ernst van de psychosociale problematiek.

Inleiding

Leraren, beleidsmakers, de onderwijsinspec-
tie, ouders en (mede)leerlingen be schouwen 
sociaal-emotionele problemen van leerlin-
gen als een van de grootste knelpunten bij 
de realisatie van passend onderwijs (o.a. Van 
Leeuwen, 2007; Inspectie van het Onder-
wijs, 2007). Om deze problemen te voorko-
men of te verminderen worden methodisch 
opgebouwde lesprogramma’s op het terrein 
van de sociaal-emotionele en de morele 
ontwikkeling steeds meer als belangrijke 
hulpmiddelen voor de school beschouwd, 
ter aanvulling op een teamgerichte pedago-
gische aanpak. Maatschappelijk gezien past 
de aandacht voor dit thema in het streven 
naar meer aandacht voor burgerschap en 
integratie in het onderwijs (Inspectie van 
het Onder wijs, 2007). In dergelijke pro-
gramma’s wordt op school- en groepsniveau 
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in gesprekken en rollen spelen systematisch 
aandacht besteed aan het onderscheiden van 
eigen en ander mans gevoelens, gedragingen, 
overwegingen en bedoelingen en het vervan-
gen van antisociaal gedrag door prosociale 
alternatieven.
Een van de weinige meermaals en met positief 
resultaat onderzochte programma’s voor het 
primair onderwijs is het Programma Alter-
natieve Denkstrategieën (het PAD-leerplan), 
een vertaling van het Amerikaanse PATHS-
curriculum (Greenberg, Kusché, Calderon & 
Gustafson, 1987a, 1987b).

Het PAD-leerplan is in de USA op meerdere 
aspecten van de sociaal-emotionele ontwik-
keling onderzocht (voor een overzicht, zie 
Van Overveld & Louwe, 2005). In Nederland 
is quasi-experimenteel onderzoek verricht 
naar de invloed van PAD op de ontwikkeling 
van agressief gedrag in het primair onderwijs2 
(Van Overveld, Louwe, Orobio de Castro, & 
Koops, 2007; Louwe, Van Overveld, Merk, 
Orobio de Castro, & Koops, 2007a, 2007b).
Er is in dit onderzoek onderscheid gemaakt 
tussen twee typen agressie: reactieve en 
proactieve agressie (Merk, 2005). Reactieve 
agressie wordt gezien als agressie in reactie 
op een waargenomen bedreiging, een pro-
vocatie of een frustratie die gepaard gaat 
met woede of controleverlies. Het is impul-
sief en defensief gedrag (Brendgen, Vitaro, 
Tremblay, & Lavoie, 2001; Dodge, 1991). 
Proactieve agressie daarentegen gaat niet 
gepaard met woede en controleverlies, maar 
is gericht op het zich toe-eigenen van bezit-
tingen en het domineren of intimideren van 
andere mensen. Deze vorm van agressie is 
meer berekenend van aard (Cornell, War-
ren, Hawk, Satfford, Oram, & Pine, 1996; 
Dodge, 1991; Vitaro, Gendreau, Tremblay, 
& Oligny, 1998).
In het regulier en speciaal basisonderwijs 
bleek PAD, naar het oordeel van de lera-
ren, effectief in het terugdringen van zowel 
de reactieve als de proactieve agressie bij 
jongens met externaliserende gedragspro-
blemen. In het speciaal onderwijs in REC 
4, in casu het onderwijs aan zeer moeilijk 
opvoedbare kinderen, bleek PAD voor de-
zelfde doelgroep echter niet effectief. Nage-
gaan moet worden in hoeverre dit verschil 

in effectiviteit kan worden verklaard door 
bijvoorbeeld verschillen tussen leerlingen 
in de onderzochte groepen kinderen van de 
twee onder scheiden schooltypes.

De samenhang tussen 
leerlingkenmerken en de 
effectiviteit van PAD

De schoolspecifieke effectiviteit van PAD 
roept de vraag op naar de relatie tussen di-
verse gedrags gerelateerde leerlingvariabelen 
en de effectiviteit van PAD op de ont wikke-
ling van de agressie. In hoeverre is het ge-
vonden verschil in effectiviteit tussen de ver-
schillende schooltypen verklaar baar uit het 
verschil in kindkenmerken tussen leerlingen 
met externaliserend gedrag in het basis- en 
het speciaal onderwijs? De problematiek van 
de bij dit onder zoek betrokken leerlingen in 
het onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare 
kinderen is wellicht omvangrijker, ernstiger 
en/of gecompliceerder dan bij de betrok-
ken leerlingen in het regu lier en speciaal 
basisonderwijs.
Bekend is dat comorbiditeit bij ernstige ge-
dragsproblemen eerder regel dan uit zonde-
ring is. Zo vermelden Matthys (2000) en 
Orobio de Castro (in druk) dat gedrags-
problemen vaak gepaard gaan met aan-
dachtsproblemen, hyperactiviteit, sociale 
problemen, cognitieve problemen en/of in-
ternaliserende problematiek (teruggetrok-
ken gedrag, depressiviteit, angststoornissen, 
somatische klachten). Bij het onderzoek 
naar de ontwikkeling van verschillende 
gedragsuitingen waarvan agressiviteit deel 
uitmaakt, moet daarom steeds aandacht zijn 
voor de invloed van kind gerelateerde facto-
ren op de ontwikke ling van die agressie. Zo 
heeft Tremblay (1998) met betrekking tot 
het aspect ‘leeftijd’ aangetoond dat fysiek-
agressief gedrag in het alge meen tussen het 
tweede en twaalfde levensjaar afneemt, ter-
wijl verbaal-agressief gedrag dan toe neemt. 
Met betrekking tot het aspect ‘intelligentie’ 
vermeldt Junger-Tas (1996) dat kinderen 
met een lage intelligentie, een grote im-
pulsiviteit en prikkelbaar heid kwetsbaar 
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zijn voor het ontwikkelen van antisociaal 
gedrag. Verhulst (2006) stelt dat kinderen 
met een lage verbale intelligentie minder 
van taal gebruik kunnen maken om contro-
le uit te oefenen over het eigen gedrag en 
over de sociale situatie en daardoor het ri-
sico lopen dat het fysiek-agressieve gedrag 
niet vermindert. Ook Maugham en Rutter 
(2001) noemen verbale zwakbegaafdheid 
een risicofactor voor gedrags stoornis sen. 
De relaties tussen risicofactoren in de op-
voedingssituatie, gedrags stoornissen en 
problemen in de ontwikkeling van de so-
ciale cognitie worden door diverse auteurs 
beschreven, zoals Kazdin (1995), Matthys, 
Van der Ban, Spierings en Veraar (2007) 
en Orobio de Castro, Veerman, Bons en De 
Beer (2002).
Het bovenstaande is voor ons aanleiding om 
de volgende vraagstellingen te formuleren:

Zijn er in de door ons onderzochte groep  –
leerlingen meerdere met elkaar samenhan-
gende sociaal-emotionele problemen te on-
derscheiden?
Zo ja, in hoeverre wordt de effectiviteit  –
van PAD op de ontwikkeling van agressie 
beïnvloed door leerlinggebonden ken-
merken?

Daarbij moet dan steeds verkend worden of 
de twee onderscheiden schooltypen hierin 
onderling verschillen en of de leerlingken-
merken het eerder gevonden verschil in ef-
fectiviteit van PAD tussen het regulier en 
speciaal basisonderwijs en het speciaal on-
derwijs verklaren.

De gehanteerde onderzoeksopzet

Design

In het onderzoek van Van Overveld et al. 
(2007) en Louwe et al. (2007b) vergeleken 
we de ontwikkeling van agressief gedrag bij 
leerlingen met externaliserende gedrags-
problemen in een aantal scholen voor regu-
lier en speciaal basisonderwijs en voor spe-
ciaal onderwijs, die gedurende ruim twee 
jaar al dan niet PAD aangeboden kregen. 
Daarbij is een quasi-experimenteel design ge-
hanteerd. Voorafgaand aan het onderzoek en 

het tweejarige interventieprogramma is een 
voormeting uitgevoerd, twee jaar na aanvang 
van het onderzoek een eindmeting. Bij de 
effectiviteitstoetsing is in die onderzoeken 
steeds gecontroleerd voor verschillen bij de 
leerlingen uit de te vergelijken groepen in de 
mate van agressie bij aanvang van het onder-
zoek, evenals in deze vervolgstudie naar de 
invloed van leerlinggebonden factoren op de 
agressie ontwikkeling.
Onder toepassing van PAD wordt verstaan 
het gedurende ruim twee jaar uitvoeren van 
een door het onderzoeksteam vooraf samen-
gestelde selectie van wekelijkse lessen uit 
PAD door de eigen groepsleerkracht in een 
onderwijsleer situatie. In de klassen met de 
controlegroepleerlingen werd de op die school 
gebruikelijke aan pak toegepast (‘treatment-as-
usual’). Bij de selectie van deze controlegroep-
scholen was een doelgerichte en teamgedragen 
aanpak een belangrijk criterium. Zo han teer-
den deze scholen, naast de gangbare aandacht 
voor algemene of groeps gebonden omgangs- 
en werkregels, een gezamen lijke aanpak van 
gedragsproblemen, een schoolsysteem voor 
de klassen organisatie en/of werden er lessen 
verzorgd over sociaal-emotionele thema’s van-
uit een project of een ander programma dan 
PAD. De inhoud van deze treatment-as-usual, 
die steeds schoolspecifiek is vormgegeven, is in 
dit onderzoek niet nader op effectiviteit van de 
mogelijke onderdelen geanalyseerd.

Proefpersonen

De werving van de scholen voor selectie van 
de proefpersonen in de experimentele en de 
controlegroep vond plaats van oktober 2001 
tot juni 2002 in het Nederlandse primair on-
derwijs. Er werden scholen voor regulier ba-
sisonderwijs en voor speciaal basis onderwijs 
benaderd, evenals scholen voor speciaal on-
derwijs in het REC cluster 4 (voor kinderen 
met een primaire problematiek op het terrein 
van het sociaal-emotio neel functioneren). Uit 
deze laatste categorie werden scholen voor 
zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok) 
gekozen: externaliserende gedrags proble-
matiek is het hoofdkenmerk van de popula-
tie op dit type scholen. Voor dit onderzoek 
werden uit sluitend jongens geselecteerd. 
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Agressief gedrag bij meisjes heeft name-
lijk gedeeltelijk andere ken merken en kent 
waarschijnlijk een ander ontwikkelingsver-
loop dan bij jongens (Crick & Zahn-Waxler, 
2003), zodat de beïnvloeding van dat gedrag 
mogelijk op een andere wijze moet plaatsvin-
den. In dit onderzoek naar de effectiviteit van 
PAD is daarom een voor de onderwijspraktijk 
realistische seksekeuze gemaakt. Zowel in de 
experimentele als in de controlegroep zijn 
op de betrokken scholen alle 6- en 7-jarige 
jongens ge selecteerd met externaliserende 
gedrags problemen op ten minste borderline 
niveau op de TRF (Teacher Report Form; Ver-
hulst, Van der Ende & Koot, 1997). Leerlin-
gen met een klinisch vastgestelde stoornis in 
het autistische spectrum werden echter van 
het onderzoek uitgesloten.
Bij de beginmeting bestond de onderzoeks-
groep uit 130 leerlingen. Vijfentwintig leer-
lingen vielen gedurende het eerste onder-
zoeksjaar af, en in het tweede onderzoeksjaar 
negen leerlingen. Van deze in totaal 34 uit-
vallers maakten er 15 deel uit van de experi-
mentele groep. Er zijn geen aanwijzingen dat 
deze uitval rechtstreeks verband houdt met 
het onderzoeks thema, de organisatie van het 
onderzoek of een over de experimentele en 
de controlegroep ongelijk verdeeld effect van 
verwijzing of terug plaatsing van leerlingen 
met agressieve gedragsproblemen. Uiteinde-
lijk bestond de experimentele groep aan het 
eind van het tweede onderzoeksjaar uit in to-
taal 42 leerlingen afkomstig van vier reguliere 
basisscholen, vier scholen voor speciaal basis-
onderwijs en twee scholen voor speciaal on-
derwijs, met respectievelijk 11, 17 en 14 leer-
lingen. De controlegroep bestond uit in totaal 
54 leerlingen van drie reguliere basisscholen, 
vier scholen voor speciaal basisonderwijs en 
zes scholen voor speciaal onderwijs, met res-
pectievelijk 9, 21 en 24 leerlingen.

Meetinstrumenten

In beide onderzoeksjaren is de ontwikkeling 
van agressief gedrag van de leerlingen op 
school (volgens de leraren) in kaart gebracht. 
De leraar van wie een deelnemer op dat mo-
ment in de groep zat, beoordeelde zowel zijn 
reactieve als zijn proactieve agressie op de 

Parent rating scale Reactive and Proactive 
Aggression PRPA (Kempes, Matthys, Maas-
sen, Van Goozen, & Van Engeland, 2006). 
De interne consistenties van de items in de 
PRPA bleken voor de totaalscore en voor 
reactieve en proactieve agressie, zowel bij 
de voormeting als bij de meting na een jaar 
uit stekend (alfa coëfficiënten van .95 en .96 
bij totale agressiescores; .92 en .94 bij de re-
actieve agressie; .83 en .89 bij de proactieve 
agressie).
De intelligentie van deelnemers werd geschat 
middels een verkorte vorm van de WISC-R 
(WISC-R Projectgroep, 1986). Daarbij zijn 
de genormaliseerde standaard scores ge han-
teerd.
De Signa le ringslijst (Orobio de Castro, Veer-
man, Bons & De Beer, 2002) is een vragenlijst 
opgebouwd uit 31 risicofactoren, waarvan 
bekend is dat zij ernstige agressieve gedrags-
problemen voorspellen. Deze lijst is als maat 
gebruikt om een indruk te krijgen van de 
mogelijke cumulatie van risicofactoren. De in-
terne consistentie van deze Signaleringslijst 
bleek in dit onderzoek uit stekend (α = .90).
Ten slotte hanteren wij de schalen Aandachts-
problemen, Denkproblemen en Sociale Proble-
men en de syndroomschalen Externaliseren, 
Internaliseren en Totale Proble men van de TRF 
(Verhulst et al., 1997). De schaal Externali-
seren is een indicator voor normafwijkend-
delinquent  en voor agressief gedrag; de schaal 
Internaliseren voor somatische klachten met 
teruggetrokken-depressief en angstig-de-
pressief gedrag; de schaal Totale Problemen 
is ten slotte een cumulatie van alle gedrags-
schalen. De TRF is een internationaal geac-
cepteerde vragenlijst die ge hanteerd wordt 
bij het formuleren van diagnostische vragen 
en accurate informatie oplevert over de meest 
voorkomende internaliserende en externali-
serende stoornissen. Tevens kan deze lijst 
goed worden gebruikt om comorbiditeit in 
kaart te brengen (Van der Gaag et al., 2006). 
Aan de leraren van de voor dit onderzoek ge-
selecteerde leerlingen is gevraagd om de TRF 
bij aanvang en na afloop van het onderzoek 
in te vullen.
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Analyse van de 
kindgerelateerde problemen in 
de huidige onderzoeksgroep

Allereerst is bij alle kindgerelateerde factoren 
nagegaan in hoeverre de kenmerken en pro-
blemen van geselecteerde leerlingen in het 
regulier en speciaal basisonderwijs verschil-
len van die van de leerlingen in het speciaal 
onder wijs (REC 4), ongeacht de plaatsing 
in de experimentele of controle conditie. Zie 
 tabel 1.

Tussen de leerlingen uit het basis- en het 
speciaal onderwijs konden geen verschillen 
vastgesteld worden in Intelligentie, Aan-
dachtsproblemen en Sociale problemen. In 
het speciaal onderwijs (REC 4) waren de 
kinderen wel ouder, ze hadden veel meer 
risico factoren in hun leefomgeving en de 
Totale gedrags- en ontwikkelings problema-
tiek was zwaarder. Belangrijke verschillen 
werden gevonden op de TRF-syndroom-
schalen Externaliseren en Internaliseren en 
op de meeste van hun subschalen: ook op 

deze aspecten is de leerlingproblematiek op 
het speciaal onderwijs (REC 4 – zmok) sig-
nificant groter dan bij de in dit onderzoek 
betrokken leerlingen van de scholen voor 
regulier en speciaal basisonderwijs. In hoe-
verre deze verschillen dus verantwoordelijk 
zijn voor de (verschillen in) effectiviteit van 
PAD, zal bij de beantwoording van de onder-
zoeksvraag dan ook nader moeten worden 
onderzocht.
Om een indruk te verkrijgen over het samen-
gaan van problemen is vervolgens de correla-
tie berekend tussen de diverse TRF-schalen 
onderling, met belang rijke kind gerela teerde 
variabelen als intelligentie, het totaal aan risi-
cofactoren in de op voeding en leeftijd en met 
de mate van reactieve en proactieve agressie. 
Zie tabel 2.

Diverse leerlinggerelateerde kenmerken en 
de diverse schalen van de TRF blijken bij 
aanvang van het onderzoek hoog te correle-
ren met de reac tieve en proactieve agres sie. 
Zo hangen leeftijd, cumulatief risico, aan-
dachtsproblemen, sociale problemen, totale 
problemen, internaliseren en externaliseren 

 Tabel 1   Verschillen bij aanvang van het onderzoek tussen (regulier en speciaal) basisonderwijs en speciaal 
onderwijs (REC4 – zmok) op een aantal kindgerelateerde factoren.

Kindgerelateerde factoren �

Basisonderwijs Speciaal onderwijs T-toets

N –x SD N –x SD t SIGN

Leeftijd 84 7.19 .84 46 7.78 1.47 -2.51 .015 *

Intelligentie 84 6.78 2.61 46 6.87 1.81 -.22 NS

Cumulatieve risicofactoren 84 10.04 5.13 46 13.60 6.46 -3.11  .003 **

Aandachtsproblemen 84 17.07 6.42 46 16.59 8.17 .35 NS

Denkproblemen 84 1.13 1.26 46 1.85 2.41 -1.88 .065 °

Sociale problemen 84 5.37 4.10 46 5.96 3.71 -.81 NS

Totale problemen 84 59.08 18.70 46 69.00 24.44 -2.40 .019 *

Externaliseren:

- normafwijkend-delinquent

- agressief

84

84

84

28.11

3.96

24.14

9.56

2.36

8.36

46

46

46

32.70

5.02

27.67

10.60

2.79

8.68

-2.52

-2.29

-2.27

.013 *

.024 *

.025 *

Internaliseren:

- somatische klachten

- teruggetrokken-depressief

- angstig-depressief

84

84

84

84

8.07

.64

2.80

4.88

6.65

1.40

2.64

4.55

46

46

46

46

12.17

.59

3.80

8.35

7.72

1.31

2.99

5.47

-3.18

.22

-1.98

-3.86

 .002 **

NS

.050 *

.000 ***

*** p ≤ .001; ** p ≤ .01; * p ≤ .05; ° p ≤ .10; NS = niet significant
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in hoge mate samen met reactieve agres-
sie. Cumu latief risico, totale problemen en 
externa liseren hebben een sterke relatie met 
pro actieve agressie. Ook blijken reactieve en 
proactieve agressie in deze onderzoeks groep 
vaak samen voor te komen.

Vervolgens is in kaart gebracht wat de ver-
schillen in leerlinggerelateerde factoren zijn 
tussen de experimentele en de controlegroep, 
ongeacht het schooltype (tabel 3). In de con-
trolegroep (ongeacht het schooltype) blijken 
de voor dit onderzoek geselecteerde leerlin-
gen ouder en minder intelligent dan in de ex-
perimentele groep. Bij de statis tische  toetsing 
van de effectiviteit na twee jaar van PAD op 
de PRPA (Louwe et al., 2007) is daarom over-
wogen om voor Leeftijd en Intelligentie te 
controleren. Omdat echter geen van beide 
factoren enige voorspellende waarde bleek te 
hebben (p ≥ .10) op de agressieontwikkeling 
gedurende de twee onderzoeksjaren, was het 

niet nood zakelijk om voor deze  variabelen te 
controleren.

In een volgende analyse is nagegaan of de 
met agressie geassocieerde problemen ook in 
ernstige mate in de onderzochte groep leer-
lingen voorkomen en met name eventuele 
verschillen hierin tussen de experimentele en 
de controlegroep. Daartoe is het percentage 
klinische scores nagegaan op de syndroom-
schalen voor externali se rend gedrag en voor 
internaliserend gedrag en op de schalen Aan-
dachtsproblemen, Denkproblemen, Sociale 
problemen en Totale problemen op de TRF 
(beginmeting). Zie tabel 4. 

In zowel de experimentele als in de contro-
legroep blijkt er, naast verhoudingsgewijs 
veel klinische scores op externaliserend ge-
drag, een aanzienlijk percentage klinische 
scores op de andere onderscheiden TRF-
schalen aan toonbaar. De verschillen tussen 

 Tabel 2   Pearson’s correlatiecoëfficiënten tussen leerlinggerelateerde kenmerken, agressie en TRF-schalen.

Intelligentie -,17°

Cumulatieve 

risicofactoren ,12 -,25**

Reactieve agressie 

op T1 ,20* -,07 ,29**

Proactieve agressie 

op T1 ,17 -,07 ,30** ,28**

Aandachtsproblemen -,03 -,18* ,33** ,21* -,05

Denkstoornissen ,10 -,02 ,24** ,11 -,01 ,35**

Sociale problemen ,06 ,01 ,23* ,30** ,12 ,50** ,31**

Totale problemen ,13 -,12 ,44** ,44** ,18* ,76** ,51** ,68**

Internaliseren ,22* -,09 ,17 ,23** ,07 ,41** ,33** ,70** ,68**

Externaliseren ,08 -,08 ,43** ,52** ,31** ,39** ,27** ,27** ,76** ,21*

** p ≤ .01

* p ≤ .05

° p ≤ .10

126 ≤ N ≤ 130
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beide groepen zijn, ongeacht het school-
type, relatief gering en (getoetst met een 
t-toets) niet significant. Indien echter wel 
rekening wordt gehouden met het school-
type, dan lijken enkele verschillen in klini-
sche scores op een aantal TRF-schalen tus-
sen de experimentele en de controlegroep 
toch nadere aandacht te ver dienen. Deze 
zijn in tabel 4 vetgedrukt weergegeven. Met 
name bij de schalen Internali seren en Soci-
ale problemen bij leerlingen uit het basis-
onderwijs en bij de schalen Internaliseren, 
Aandachts problemen en Sociale problemen in 

het speciaal onderwijs (REC 4) vragen de 
verschillen om een nadere analyse. Met be-
hulp van een t-toets is bij de ruwe scores 
van de leerlingen op deze schalen daarom 
nagegaan in hoeverre deze verschillen tus-
sen de experimentele en de controlegroep 
significant zijn (zie tabel 5). 

Bij de controlegroepleerlingen in het speciaal 
onderwijs (REC 4) blijken de Aandachtspro-
blemen, en mogelijk ook het Interna liserende 
gedrag, ernstiger dan bij de PAD-leerlingen 
uit datzelfde onderwijstype.

 Tabel 3   Verschillen bij aanvang van het onderzoek tussen de experimentele groep en de controlegroep op een 
aantal leerlinggerelateerde variabelen.

Kindgerelateerde  

variabelen �

Experimentele groep Controlegroep t-toets

N M SD N M SD t SIGN

O
n

ge
ac

h
t 

sc
h

oo
lt

yp
e

Leeftijd 57 7.14 .85 73 7.60 1.29 -2.45 .016 *

Intelligentie 57 7.53 2.84 73 6.25 1.70 2.99 .004 **

Cumul. risicofactoren 57 10.51 5.77 69 11.81 5.86 -1.25 NS

Aandachtsproblemen 57 16.46 6.54 73 17.25 7.47 -.63 NS

Denkproblemen 57 1.30 1.27 73 1.45 2.10 -.52 NS

Sociale problemen 57 5.44 3.31 73 5.68 4.42 -.35 NS

Totale problemen 57 59.28 18.37 73 65.18 23.22 -1.57 NS

Externaliseren 57 27.86 9.27 73 31.19 10.61 -1.88 NS

Internaliseren 57 8.42 6.40 73 10.38 7.85 -1.53 NS

** p ≤ .01; * p ≤ .05; ° p ≤ .10; NS = niet significant

 Tabel 4   Percentage aantal klinische scores (t-scores ≥ 65) op een aantal TRF-schalen, bij aanvang van het on-
derzoek.

Totale 

onderzoeks groep 

N = 130

Experimentele groep Controlegroep

Totale 

groep 

N = 57

Bao/sbo

N = 43

REC4 

(zmok)

N = 14

Totale 

groep 

N = 73

Bao/sbo

N = 41

REC4 

(zmok)

N = 32

Internaliseren 21,5% 17,5% 20,9% 7,1% 24,7% 14,6% 37,5%

Externaliseren 73,8% 73,7% 67,4% 92,9% 74,0% 68,3% 81,3%

Aandachtsproblemen 29,2% 24,6% 32,6% 0,0% 32,9% 29,3% 37,5%

Denkproblemen 20,0% 17,5% 16,3% 21,4% 21,9% 19,5% 25,0%

Sociale problemen 26,2% 28,1% 32,6% 14,3% 24,7% 19,5% 31,3%

Totale problemen 60,0% 56,1% 55,9% 57,1% 63,0% 58,5% 68,8%
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De invloed van de diverse leerlingvariabelen 
op de effectiviteit van PAD, afhankelijk van 
het schooltype, verdient vervolgens een na-
dere analyse en statistische toetsing.

De invloed van kindkenmerken 
op de effectiviteit van PAD

In hoeverre wordt de effectiviteit van PAD op 
de ontwikkeling van agressie beïnvloed door 
varia belen op leerlingniveau? Kindgebonden 
variabelen die mogelijk modereren in de ef-
fectiviteit van PAD op de ontwikkeling van 
de agressie zijn Leeftijd, Intel ligentie, Cumu-
latieve risicofactoren, Aandachtsproblemen, 
Denk problemen, Sociale problemen, Totale 
problemen, Externaliseren met de sub schalen 
Norm afwijkend-delinquent gedrag en Agres-
sief gedrag, Internaliseren met de sub schalen 
Terug getrokken-depressief gedrag, Angstig-
depressief gedrag en Soma ti sche klachten. 
Op veel van deze variabelen verschilden de 
geselecteerde leerlingen uit het basis- en het 
speciaal onderwijs immers van elkaar; moge-
lijk verklaren zij ook het verschil in effectivi-
teit van PAD op de twee schooltypen.
De invloed van mogelijke moderatoren 
op de effectiviteit van PAD op de agressie-
ontwikkeling (gemeten met de PRPA) is 
getoetst door middel van een multipele 

regressie analyse. Naast deze identificatie 
van moderatoren in de totale onderzoeks-
groep is nagegaan of er verschillen in het 
bestaan van moderatoren tussen de onder-
scheiden schooltypes worden gevonden. Zie 
tabel 6, waarin uitsluitend van die mogelijke 
moderatoren uitkomsten zijn weergegeven 
waar ten minste één significant effect is ge-
vonden. Om iedere mogelijke moderator te 
signaleren, worden alle resultaten met een p 
≤ .10 vermeld.

Slechts de schaal Denkproblemen3 verdient 
een nadere analyse. Een hoge score op de 
schaal Denkproblemen wijst op de noodzaak 
om eventuele kinderpsychia trische proble-
matiek op het gebied van de realiteitsbeleving 
te onder zoeken en te behandelen. Denkpro-
blemen blijken de effectiviteit van PAD op de 
reactieve agressie in het regulier en speciaal 
basisonderwijs dus significant te beïnvloeden 
(p = .039). De invloed van deze (gemiddelde 
score van) Denkproblemen op de totale en de 
proactieve agressie is, als geen rekening ge-
houden wordt met het school type, trendma-
tig respectie velijk marginaal signi ficant.
Vervolgens is met het analysemodel van 
Soper (2006-2007) nagegaan of de sterkte 
van de Denkproblemen van invloed was op 
de effectiviteit van PAD. Analoog aan de in ta-
bel 6 aangetoonde interactie-effecten maken 
we daarbij waar noodzakelijk onderscheid 

 Tabel 5   Opvallende, schooltypespecifieke verschillen bij aanvang van het onderzoek tussen de experimentele 
groep en de controlegroep op een aantal leerlinggerelateerde variabelen.

 

Kindgerelateerde variabelen �
Experimentele groep Controlegroep t-toets

N –x SD N –x SD t SIGN

U
it

sl
u

it
en

d
 o

p
va

ll
en

 d
e 

ve
rs

ch
il

le
n

 t
u

ss
en

 s
ch

oo
lt

yp
es

 

(z
ie

 t
ab

el
 3

)

Internaliseren in het 

basisonderwijs 43 8.21 6.61 41 7.93 6.78 .19 NS

Internaliseren in het 

speciaal onderwijs 14 9.07 5.89 32 13.53 8.10 -1.85 .071°

Aandachtsproblemen in het 

speciaal onderwijs 14 12.29 4.18 32 18.47 8.81 -3.23 .002**

Sociale problemen in het 

basisonderwijs 43 5.56 3.61 41 5.17 4.59 .43 NS

Sociale problemen in het 

speciaal onderwijs 14 5.07 2.20 32 6.34 4.18 -1.07 NS

** p ≤ .01; * p ≤ .05; ° p ≤ .10; NS = niet significant
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tussen de schooltypen. Uit deze ana lyses 
blijkt dan dat er bij de reactieve agressie bij 
de experi mentele groep in het regulier en 
speci aal basis onderwijs, een zijdig getoetst, 
een significante relatie is tussen de mate van 
Denk problemen en de effectiviteit van de 
aanpak met behulp van PAD: t(56) = -2.13; 
p = .019. De mate van Denkproblemen heeft 
echter geen aantoonbaar effect op de effec-
tiviteit van de treatment-as-usual in de con-
trolegroep (p = .098). De regressielijnen zijn 
weergegeven in figuur 1.

 Figuur 1   De invloed van Denkproblemen 
(standaard scores op de TRF) op de effec-
tiviteit van de aanpak in de experimen-
tele en controlegroep m.b.t. de ontwik-
keling van de reactieve agressie in het 
basisonderwijs.
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Een hoge mate van Denk proble men blijkt, 
ongeacht het schooltype, even eens nega tief 

van invloed te zijn op de effectiviteit van 
PAD bij de aanpak van de proactieve agres-
sie: t(90) = -2,08; p = .020 en van de totale 
agressie: t(90) = -1.60; p = .057 (mar gi naal 
significant). Ook hier in tegen stelling tot de 
aanpak op de controle groepscholen, waar de 
mate van Denk problemen geen of een tegen-
overgestelde invloed blijkt te hebben op de 
afname van de agressie (p-waarden respectie-
velijk .190 en .052). In figuren 2 en 3 worden 
de regressie lijnen van de invloed van Denk-
problemen op de af name van de pro actieve 
en de totale agres sie, ongeacht het schoolty-
pe, grafisch weergegeven. Uit de figuren 1, 2 
en 3 blijkt tevens dat de effectiviteit van PAD 
sterk afneemt bij een oplopende score op de 
TRF-schaal Denkproblemen.

Uit tabel 3 bleek eerder dat (afhankelijk 
van het schooltype) gemiddeld een vijfde 
van de geselecteerde leerlingen in sterke 
mate Denk problemen vertoont. Om de in-
vloed van Denkproblemen nauwkeuriger 
vast te stellen is daarom de effectiviteit van 
PAD, in vergelijking met de aanpak in de 
controle groep, met behulp van een regres-
sieanalyse nogmaals berekend, waarbij alle 
leer lingen met een klinische score op de 
TRF-schaal Denkproblemen (t-score ≥ 65) 
uit de onderzoeks groep zijn verwijderd. Te-
vens is de effectgrootte van PAD berekend 
en vergeleken met de effectgrootte van PAD 
op de volledige groep leerlingen met exter-
naliserend gedrag. Zie tabel 7. 

Hieruit blijkt dat de variabele Denkproble-
men inderdaad een moderator is voor de 
aanpak van agressie middels PAD: bij leer-
lingen zonder een klinische score op deze 

 Tabel 6   Resultaten van de regressieanalyses ter identificatie van mogelijke moderatoren bij de effectiviteit van 
het PAD-leerplan in de aanpak van agressie, gemeten met de PRPA.

�Mogelijke moderatoren

Schooltypen �
Ongeacht het 

schooltype

Regulier en speci-

aal basisonderwijs

Speciaal onderwijs 

in REC 4 (zmok)

Type agressie β SIGN β SIGN β SIGN

Denkproblemen (TRF)

Totale agressie

Reactieve agressie

Proactieve agressie

.25 °

.20

.26 +

.067 °

NS

.051 +

.29

.37 *

.21

NS

 .039 *

NS

.04

-.08

 .17

NS

NS

NS

* p ≤ .05; + p ≈ .05; ° p ≤ .10; NS = niet significant
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TRF-schaal is de effectiviteit van PAD aan-
merkelijk hoger.

Ten slotte is (met een Spearman’s Rho rangcor-
relatie, tweezijdige toetsing) exploratief nage-
gaan of er binnen de twee experimentele deel-
groepen (leerlingen uit het basis onderwijs; 
N = 30) en leer lingen uit het speciaal onder-
wijs aan zeer moeilijk opvoed bare kinderen; 

N = 14) een samenhang aantoonbaar was tus-
sen de afname van de agressie gedurende de 
twee onderzoeksjaren en de TRF-scores bij de 
begin meting. In het zmok-onderwijs bleek er 
op significant niveau een samenhang tussen 
de schalen voor Agressief gedrag (p = .005) en 
Totale problemen (p = .008) en de afname van 
de proactieve agressie; in het basisonderwijs 
ontbrak deze samenhang.

 Tabel 7   De effectiviteit van PAD in onderwijssituaties waar Denkproblemen een moderatorvariabele is en het 
verschil in effectgrootte van PAD in een onderzoeksgroep zonder en met leerlingen met ernstige Denk-
problemen.

Regressieanalyse Effectgrootte van PAD

N β SIGN

Zonder leerlingen met  

klinische score op 

denkproblemen

In volledige 

onderzoeksgroep leer lingen 

met externaliserend gedrag

Reactieve agressie bij leerlingen 

uit het basisonderwijs

50 -.35 .014 * d = .70 d = .52

Totale agressie, ongeacht 

schooltype

77 -.27 .016 * d = .54 d = .34

Proactieve agressie, ongeacht 

schooltype

77 -.24 .033 * d = .58 d = .30

* p ≤ .05 

 Figuur 2   De invloed van Denkproblemen (stan-
daardscores op de TRF) op de effectivi-
teit van de aanpak in de experi mentele 
en controlegroep m.b.t. de ontwikkeling 
van de proactieve agressie, ongeacht het 
schooltype.
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 Figuur 3   De invloed van Denkproblemen (stan-
daardscores op de TRF) op de effectivi-
teit van de aanpak in de experimentele 
en controlegroep m.b.t. de ontwikkeling 
van de totale agressie, ongeacht het 
schooltype.
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Conclusies en discussie

In deze studie is nagegaan wat de samenhang 
is tussen enerzijds kind gerelateerde factoren 
en ander zijds de effectiviteit van PAD op de 
ontwikkeling van agressie. Dit gebeurde in 
het licht van de uitkomsten van eerder on-
derzoek naar de ontwikkeling van de agres-
siviteit bij jongens met externa liserend ge-
drag in het primair onderwijs. Hierbij was 
namelijk gebleken dat de effectiviteit van 
PAD afhankelijk is van het schooltype. PAD 
bleek vooral effectief in het regulier en speci-
aal basisonderwijs; in het speciaal onderwijs 
aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (in 
REC-cluster 4) konden geen effecten wor-
den aangetoond. Als kritische kanttekening 
moet hierbij wel vermeld worden dat de le-
raren verantwoordelijk waren voor zowel de 
uitvoering van het PAD-leerplan als voor de 
beoordeling van de agressie.
Uit een vergelijking tussen de gehele PAD-
groep en de gehele controlegroep bleek dat 
er bij de leer lingen met externaliserende ge-
dragsproblematiek in ongeveer gelijke mate 
met elkaar samen hangende gedrags gerela-
teerde problemen aantoonbaar waren. On-
geacht het schooltype was de psycho sociale 
problematiek in de controle groep op het me-
rendeel van de onderscheiden kindfactoren 
wel ernstiger dan in de experimentele groep. 
Vervolgens is de relatie tussen de scores op 
de TRF en de effectiviteit van PAD nader ge-
analyseerd.
De toetsing van de invloed van de diverse 
TRF-schalen op de effec tiviteit van PAD le-
verde twee conclusies op. De eerste luidde 
dat alleen de schaal Denkproblemen een 
deels schooltype-onafhankelijke trend matige 
invloed had op de totale en op de proactie-
ve agressie. Tevens konden we met dezelfde 
schaal een deels significante, maar school-
specifieke invloed aantonen op de reactieve 
agressie in het basis onderwijs.
Een nadere analyse van dit moderatoreffect 
op de effecti vi teit van PAD leverde op dat een 
hoge mate van Denkproblemen vooral een 
nega tieve invloed heeft op de effectiviteit van 
PAD. Deze invloed was er niet op de aanpak 
in de controlegroepscholen. Deze uitkomst 
is mogelijk van praktisch belang, omdat bij 
ongeveer een vijfde deel van de leerlingen 

met externaliserend gedrag ernstige denk-
problemen werden aangetroffen. Een mo-
gelijke verklaring voor de negatieve invloed 
van een hoge mate van Denk problemen op 
de effectiviteit van het PAD-leerplan is, dat 
het leerplan veelvuldig gebruikmaakt van 
zogenaamde gedachte-experimenten. Leer-
lingen worden ge stimu leerd om zich voor te 
stellen dat er ook andere verklaringen zijn 
voor gedragingen van anderen en dat zij 
zelf situaties anders kunnen interpreteren. 
Tevens leren ze dat er meerdere hande lings-
alternatieven zijn voor sociale probleemsitu-
aties met verschillende consequenties voor 
het denken en handelen van alle betrokke-
nen. Na dit soort overwegingen moeten zij 
zelfstandig een keuze voor die specifieke 
probleemsituatie maken. Het is voorstelbaar 
dat kinderen met denkproblemen (zoals ge-
operationaliseerd in de TRF) juist veel moei-
te hebben met dit onderscheid tussen fictieve 
situaties en de realiteit. De be handeling van 
psychiatrische problema tiek is doorgaans ge-
baseerd op kindertherapeutische en gedrags-
therapeutische principes. Mogelijker wijs 
komt de aanpak op de controlegroepscholen 
uit het REC 4 (treatment-as-usual) hier dicht 
bij in de buurt. PAD kan voor deze leerlingen 
juist contraproductief werken, omdat deze 
kinderen vaak leven in een onvoor spel bare, 
beangstigende wereld en dus juist meer ex-
terne sturing nodig hebben. In dit onderzoek 
zijn bij de selectie van leerlingen slechts jon-
gens met externaliserende gedragsproblema-
tiek betrokken en tegelijkertijd zijn kinderen 
met stoornissen in het autistische spectrum 
uitgesloten. Dit roept de vraag op naar de 
afstemming tussen de heterogeniteit van de 
schoolpopulatie en een algemene schoolaan-
pak middels PAD. In hoeverre is PAD voor 
een groot deel van de leerlingpopulatie de 
meest juiste aanpak? Is een meer gedrags-
regulerende aanpak als hoofdaanpak of als 
aanvullende aanpak naast PAD voor (een 
deel van) de doelgroep niet adequater? Deze 
afweging kan per schooltype, of zelfs per 
school met haar eigen specifieke populatie 
tot een andere uitkomst leiden.
Het moderatoreffect van Denkproblemen kan 
slechts een zeer gedeeltelijke verklaring zijn 
voor het, in vergelijking met het basisonder-
wijs, ontbreken van effectiviteit van PAD in 
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de scholen voor speciaal onderwijs aan zeer 
moeilijk opvoedbare kinderen. In deze REC 
4-scholen lijken er weliswaar wat meer kin-
deren met Denk problemen te zijn dan in de 
basis scholen (p = .065, zie tabel 1), het ver-
schil in klinische scores op Denkproblemen 
tussen de beide schooltypen is gering. De 
mate van ernstige Denkproblemen in de ex-
perimentele scholen verschilt eveneens niet 
signifi cant van die in de controlegroepscho-
len in het speciaal onderwijs. Denkproblemen 
kunnen dus evenmin een verklaring zijn voor 
de geringere effectiviteit van PAD in vergelij-
king met de treatment-as-usual in de andere 
zmok-scholen. Bij de controlegroepleerlin-
gen in dit type speciaal onderwijs bleken de 
Aandacht sproblemen zelfs ernstiger dan bij 
de PAD-leerlingen uit datzelfde onderwijsty-
pe. Het ontbreken van aantoonbare effectivi-
teit van PAD in dit onderwijstype, vergeleken 
met de aanpak in de controlegroepscholen, 
kan daarmee niet toegeschreven worden 
aan een toevallig optredend effect door een 
zwaardere problematiek bij de leerlingen op 
de experimentele scholen.
De relevantie van het gevonden verschil tussen 
het basis- en het speciaal onderwijs (zmok) 
in de samenhang tussen de leerlingproblema-
tiek op de TRF (beginmeting) en de afname 
van de proactieve agressie bij toepassing van 
het PAD-leerplan moet met de nodige voor-
zichtigheid worden afgewogen. Allereerst is 
de omvang van de twee onderscheiden deel-
groepen zo gering dat de invloed van enkele 
extreme scores relatief groot kan zijn. Ten 
tweede is bij de toetsing van de effectiviteit 
van PAD steeds gecontroleerd voor verschil-
len in proactieve agressie bij de beginmeting, 
zij het dat dit dan gemeten is met de PRPA. Bij 
de getrokken conclusies over de schoolspeci-
fieke effectiviteit van PAD op de (proactieve) 
agressie zijn verschillen hierin bij aanvang 
van het onderzoek dus al meegewogen. Ten 
slotte bleek in dit onderzoek dat de leerling-
problematiek van de ge selec teerde leerlingen 
op het speciaal onderwijs weliswaar over het 
algemeen zwaarder is dan bij de leerlingen 
uit het basisonderwijs, maar dat deze facto-
ren (behalve de Denkstoornissen) niet recht-
streeks van signifi cante invloed waren op de 
effectiviteit van PAD. De omvang en zwaarte 
van psychosociale leerlingproblemen bij de 

beginmeting hebben dus mogelijk wel enige 
invloed op de effectiviteit van PAD, maar niet 
in die mate dat zij het verschil tussen het ba-
sis- en het speciaal onderwijs (zmok) hierin 
verklaren. In een volgende studie zal daarom 
verkend worden of er leraar- en schoolgerela-
teerde variabelen, mogelijk in een combinatie 
met de leerling gebonden factoren, identifi-
ceerbaar zijn die de effectiviteit van het PAD-
leerplan beïnvloeden.
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zeggen: aan kinderen van 4 tot 12 jaar, onder 
twee verschillende wetgevingen plaats. De 
Wet op het primair onderwijs organiseert het 
basisonderwijs; in samen werkings verbanden 
stemmen de scholen voor regulier en speciaal 
basisonderwijs onderling organisatorisch, in-
houdelijk en financieel de zorg af die zij aan 
hun leerlingen bieden. Leerlingen die op basis 
van een aantoonbare beperking aangewezen 
zijn op zeer speciale zorg, ontvangen daar-
entegen onderwijs op scholen voor speciaal 
onderwijs, die onder de Wet op de expertise-
centra vallen. Het speciaal onderwijs is door-
gaans georganiseerd in regionale expertise-
centra (REC’s). Het REC-cluster 4 bestaat uit 
scholen verbonden aan een pedologisch insti-
tuut, scholen voor zeer moeilijk opvoed bare 
kinderen en die scholen voor langdurig zieke 
kinderen, die bedoeld zijn voor kinderen met 
een primaire problematiek op het terrein van 
het sociaal-emotioneel functioneren.
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3. De schaal Denkproblemen bestaat uit acht 
items: 1. Kan bepaalde gedachten niet uit zijn/
haar hoofd zetten; obsessies; 2. Verwondt zich-
zelf opzettelijk of doet zelfmoordpogingen; 3. 
Is bang voor bepaalde dieren, situaties of plaat-
sen, uitgezonderd de school; 4. Hoort geluiden 
of stemmen die er niet zijn; 5. Herhaalt alsmaar 
bepaalde handelingen, dwanghandelingen; 6. 
Ziet dingen die er niet zijn; 7. Vreemd of raar 
gedrag; 8. Vreemde of rare gedachten.
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