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Invloeden

Het sociale ontwikkelingstraject
Tijdens de schoolperiode valt de nadruk sterk op de cognitieve ontwikkeling. De sociale
ontwikkeling is in die periode echter minstens zo belangrijk. We spreken van een geslaagde sociale
ontwikkeling als kinderen goed met andere kinderen omgaan en in staat zijn alledaagse, bij de
leeftijd passende problemen op te lossen (=sociale competentie).
De kern van de sociale ontwikkeling is:
participeren in en initiatief nemen tot sociale interacties,
oog hebben voor wat andere kinderen beweegt en
zich houden aan regels en afspraken.
Hierbij horen verschillende vaardigheden. Dit zijn: oog hebben voor de ander; overleggen met de
ander; de ander aanvoelen; beheersen van eigen emoties; controleren van eigen gedragingen;
oplossen van problemen en het respecteren van regels. Deze vaardigheden zijn nodig om goed te
kunnen functioneren in de omgang met anderen. Het vergt echter wel een zekere flexibiliteit en het
vermogen om te kunnen bepalen wanneer welke vaardigheid is gewenst.
Het is de bedoeling dat in het sociale ontwikkelingstraject het kind verandert van een egocentrisch
kind in een sociaal kind. Het komt erop aan om een goed evenwicht te vinden en te bewaren
tussen ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander. (Denk aan de relatie met de ZIEN!-begrippen!)
Het kind moet daarbij ook leren perspectief te nemen. Als de sociale ontwikkeling niet naar
behoren verloopt is de kans groot dat deze kinderen in de problemen komen. Uit onderzoek is
namelijk gebleken dat er een systematisch verband bestaat tussen sociale incompetentie en allerlei
soorten probleemgedrag.
Het proces van de sociale ontwikkeling voltrekt zich op drie terreinen: het gezin, de school en de
vrije tijd. Een vierde terrein dat van invloed is op de sociale ontwikkeling zijn biologische factoren.
De invloed van het gezin
Kinderen zijn vooral de eerste jaren sterk afhankelijk van hun omgeving i.c. de ouders. De wijze
waarop ouders met hun kinderen omgaan is sterk bepalend voor hun verdere ontwikkeling. De
effecten van de opvoeding blijken tot ver in de volwassenheid nog terug te vinden. Achterstand in
de ontwikkeling van vaardigheden die een kind nodig heeft, is vaak niet meer in te halen.
Ouders hanteren verschillende opvoedingsstijlen. Drie basiskenmerken van opvoeden zijn:
ondersteunen, controleren en autoritatief (redelijke grenzen stellen en uitleggen) opvoeden.
Uitersten in de basiskenmerken komen voor.
Te weinig nadruk
liefdeloos opvoeden
permissief (toegevend) opvoeden
onverschillig stijl van opvoeden

tussenpositie
ondersteunend
controleren
autoritatief opvoeden

te veel nadruk
overbeschermd opvoeden
autoritair opvoeden
angstig opvoeden

Drie belangrijke positieve opvoedingskenmerken in de sociale ontwikkeling van het kind zijn:
warmte (= aspect van ondersteuning), responsiviteit (= ook aspect van ondersteuning), regulering
(=aspect van controle). Negatieve opvoedingskenmerken zijn: agressief opvoeden, permissief
(toegevend) opvoeden en liefdeloos opvoeden.
Daarnaast zijn ook het gedrag van ouders, relaties tussen broers/zussen, de mate van samenhang
en het aanpassingsvermogen van het gezin van belang voor de sociale ontwikkeling van het kind

De invloed van de school
Omdat kinderen veel tijd doorbrengen op school is het niet alleen een plaats waar een bijdrage
wordt geleverd aan de cognitieve ontwikkeling, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De leerkracht speelt hierin een grote rol. Een positieve relatie met de leerkracht geeft kinderen
vertrouwen. De stijl van lesgeven draagt ook bij aan de sociale ontwikkeling. Dit kan door
bijvoorbeeld meer individueel gericht onderwijs, projectonderwijs, heldere en boeiende lessen of
door leerlingen actief bij het onderwijs te betrekken.
Uit onderzoek blijkt dat het stimuleren van de sociale ontwikkeling op school geen sterk punt is van
de gemiddelde leerkracht. Het type school kan hierin (ook) een rol spelen. Op een autoritatieve
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(redelijke grenzen stellen en uitleggen), autoritaire, indifferente (onverschillige) of permissieve
(toegevende) school wordt op verschillende manieren naar de leerling gekeken. De autoritatieve
school draagt het meest bij aan de sociale ontwikkeling van de leerling.
In de onderlinge contacten met klasgenoten leren kinderen, qua sociale ontwikkeling, veel van
elkaar. Een positief klasklimaat is ook bevorderlijk voor de sociale ontwikkeling. De betrokkenheid
van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind heeft eveneens een gunstig.

De invloed van de vrije tijd
Vrije tijd is een uiterst relevant terrein voor de sociale ontwikkeling van kinderen. In de vrije tijd
wordt steeds meer tijd doorgebracht achter de computer. De communicatie via het internet met
bestaande vriendjes of klasgenoten is een aanvulling op en verdieping van reeds bestaande
contacten en relaties. Dit bevordert de sociale ontwikkeling. Voor kinderen die weinig tot geen
sociale ‘face-to-face’ relaties hebben kan het zoeken van contacten via het internet leiden tot
positieve of negatieve ontwikkelingen. Er kunnen via het internet nieuwe contacten tot stand
worden gebracht die uitgroeien tot face-to-face contacten. Anderzijds is ook mogelijk dat het
elektronisch communiceren niet leidt tot de gewenste relaties met andere kinderen, en dan bezorgt
dat het kind vooral frustraties. Dit doet hun zelfbeeld en sociale ontwikkeling geen goed. Goede
voorlichting en begeleiding van internetgebruik is een belangrijke taak voor zowel de ouders als de
school.
Het internet wordt ook veel gebruikt om computerspelletjes te spelen. Een groot deel van de
computergames bevat echter geweld. Geweldsspellen kunnen enerzijds agressief gedrag
bevorderen, anderzijds kunnen deze spellen ontspannend werken. Veelvuldig zien van tv-geweld is
in principe niet nadelig is voor de sociale ontwikkeling, tenzij de betrokken kinderen al negatief
gedrag vertonen zoals agressiviteit en impulsiviteit of opgroeien in gezinnen waarin geen toezicht
is.

Biologische factoren
Verschillende persoonlijkheidsaspecten als angst, depressie, intelligentie en agressie zijn in hoge
mate genetisch bepaald. Uit onderzoeken onder tweelingen blijkt namelijk dat identieke tweelingen
die opgroeien onder verschillende omstandigheden grote overeenkomsten vertonen met betrekking
tot meerdere persoonlijkheidsaspecten.Voor de sociale ontwikkeling is het van groot belang om
controle te krijgen over het eigen gedrag. Controle en regulering zijn sterk biologisch bepaald. Dit
hangt samen met het functioneren van (delen van) het brein.

Relaties

Waarom kiezen kinderen voor elkaar?
Sociale relaties zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Er zijn drie verschillende
modellen die uitleggen waarom kinderen voor elkaar kiezen: het afstemmingsmodel, het
kenmerkenmodel en het behoeftemodel. Volgens het afstemmingsmodel kiezen kinderen
doorgaans voor elkaar op basis van gelijke interesses, voorkeuren, opvattingen, gedragingen en
persoonlijkheidskenmerken. Men veronderstelt dat kinderen die bang zijn om relaties aan te gaan
of liever meer op zichzelf blijven, zich meer aangetrokken voelen tot kinderen met ongelijke
kenmerken. Op die wijze blijven relaties vluchtig en oppervlakkig en dat is precies wat ze beogen:
geen vergaande binding. Het kenmerkenmodel gaat meer in op de aard van de kenmerken die een
rol spelen in het keuzeproces van kinderen. Je kunt dan denken aan persoonlijkheidskenmerken,
(gelijke) opvattingen, sekse, leeftijd, woonbuurt, fysieke kenmerken, sociale status en leefstijl. De
derde benadering, het behoeftemodel, stelt dat kinderen elkaar aantrekken vanuit een bepaalde
behoefte, zoals de behoefte aan contact, samen spelen, waardering, zekerheid en nabijheid.
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Vriendschappen
Basiskenmerken van vriendschappen onder schoolkinderen zijn: elkaar vertrouwen (staat
centraal), elkaar helpen, met elkaar optrekken, figuurlijk dicht bij elkaar staan en weinig conflicten
met elkaar hebben. De kwaliteit van vriendschappen van het schoolkind wordt het meest beïnvloed
door de mate van sociaal contact. Op de tweede plaats komen de gezamenlijke activiteiten.
Jonge kinderen gaan op een andere manier met elkaar om dan oudere kinderen. In de
voorschoolse periode spelen en doen de kinderen dingen samen. Veel diepgang hebben deze
vriendschappen niet. Veel wisselingen in vriendjes zijn over het algemeen geen goed teken;
kinderen met minder wisselende vriendschappen ontwikkelen zich vaak beter. Tijdens de
basisschoolperiode bestaat de kern van de vriendschap vooral uit samen doen en samen delen
(materiële en immateriële dingen). Als kinderen op de middelbare school zitten verschuift de basis
van de vriendschappen meer in de richting van psychologische aspecten, zoals het delen van
gevoelens en het geven van onderling vertrouwen. Vrienden brengen in deze fase meer tijd met
elkaar door.
De positieve invloed van vriendschappen schuilt minder in het aantal vrienden en meer in de
kwaliteit van de vriendschappen. De kwaliteit van een vriendschap is sterk gekoppeld aan de
hechtingsstijl van kinderen. Vriendschappen leren kinderen meer oog te krijgen voor hetgeen in
andere kinderen omgaat: hoe zij denken, wat zij voelen en wat zij willen. Kinderen leren ook hoe
zij worden gezien door anderen. Vriendschappen dragen op die manier enerzijds bij in de
ontwikkeling van het zelf en anderzijds in het bevorderen van de sociale ontwikkeling.
Vriendschappen tussen oudere kinderen hebben twee belangrijke functies: zij kunnen
compenserend en beschermend werken. Vriendschappen van kinderen met antisociaal gedrag
hebben een iets andere inhoud dan vriendschappen van andere kinderen. Er zijn meer onderlinge
conflicten, er is weinig wederzijds vertrouwen en onderlinge openheid, ze overtreden vaker
geldende regels, de vriendschappen zijn korter van duur en het blijkt dat deze vrienden niet van
hun school komen maar uit hun buurt.

Het populaire kind
Niet ieder kind wil populair zijn, maar elk kind wil wel graag meedoen en waardering van andere
kinderen krijgen. Uit onderzoek blijkt dat populaire kinderen door de meeste kinderen positief
gewaardeerd worden, maar dat bijna een derde van de populaire kinderen géén echte vriend heeft.
Populariteit kan vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken worden benaderd. De
sociometrische populariteit (vanuit de ontwikkelingspsychologie), waargenomen populariteit (vanuit
de sociologie) en sociale dominantie (vanuit de ethologen). Tussen deze drie typeringen bestaan
veel overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen: de sociometrisch populaire kinderen zijn het
meest sociaal, de waargenomen populaire kinderen treden het meest op de voorgrond en de
sociaal dominant populaire kinderen hebben de meeste invloed en macht. Sociometrische
vastgestelde populaire kinderen ontwikkelen zich doorgaans in sociaal opzicht erg gunstig; dat
geldt minder voor de waargenomen populaire kinderen (vooral als zij optrekken met
leeftijdsgenoten met gedragsproblemen).

Het hoogbegaafde kind
Een kind is niet hoogbegaafd als alleen de uitkomst van de intelligentietest een hoge score (vanaf
140) geeft. Het is een meerdimensionaal concept. Hoogbegaafdheid is opgebouwd uit: algemene
intelligentie, taakgerichtheid en creativiteit (in zijn breedste vorm). Om als hoogbegaafd te kunnen
worden getypeerd, is het noodzakelijk dat het betreffende kind op alle gebieden uitzonderlijk hoog
scoort. Of algemene intelligentie, taakgerichtheid en creativiteit tot ontwikkeling komt hangt af van
de omgevingskenmerken (gezin, school en leeftijdsgenoten).
Er wordt geschat dat bijna een kwart van de hoogbegaafde leerlingen problemen ondervindt in het
onderwijs. Dit kunnen zowel psychische problemen als gedragsproblemen zijn. Een aparte
problematiek vormt het onder de maat presteren van hoogbegaafde kinderen. Dit verschijnsel doet
zich voor als het hoogbegaafde kind zich niet thuis voelt op school. Het is niet eenvoudig om ouder
te zijn van een hoogbegaafd kind. Om deze kinderen meer op hun niveau te laten functioneren
wordt er op de basisschool weleens een klas overgeslagen. Het bezwaar van deze aanpak is dat de
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hoogbegaafde kinderen met oudere klasgenoten moeten optrekken die vaak in sociaal-emotioneel
opzicht al verder zijn in hun ontwikkeling en dat de school geen moeite (meer) doet om deze
leerling te volgen en te begeleiden. Beter is het als ze gedurende de gehele basisschooltijd te
midden van hun leeftijdgenoten verblijven, mits er voor aangepaste lesstof wordt gezorgd.

Leidinggevende kinderen
Leidende kinderen kunnen erg belangrijk zijn voor de gang in de klas of de groep. Zij dragen bij
aan het klasklimaat en de onderlinge samenhang bevorderen. Leiders zijn erg zeker van zichzelf.
Het zijn overwegend kinderen die veilig gehecht zijn aan hun ouders.
Leidinggevende kinderen zullen in probleemsituaties er vooral op uit zijn geen wraak te nemen,
maar een oplossing te kiezen waarbij de relatie met de ander niet wordt verbroken of beschadigd.
Het is vooral de opvoeding die bijdraagt aan de ontwikkeling van de leiderschapskwaliteiten. Een
leider kan zich in verschillende gedaantes manifesteren. Je hebt formele en informele leiders,
taakgerichte en sociaalgerichte leiders, democratische en autocratische leiders.
Hoogbegaafde kinderen bezitten doorgaans wel de potenties om de rol van leider te vervullen,
maar zijn daar in de meeste gevallen niet toe gemotiveerd.

Afgewezen kinderen
Afgewezen kinderen zijn enerzijds vooral agressieve kinderen die door hun leeftijdgenoten worden
gemeden en anderzijds teruggetrokken kinderen die zelf het contact ontlopen en zich ten opzichte
van hun leeftijdgenoten vreemd of irritant gedragen. Afgewezen kinderen hebben een groot risico
van school te vervreemden, minder gemotiveerd te raken en (daardoor) slechter te presteren.
Sociale uitsluiting (kinderen die door de groep/klas worden afgewezen) kan de sociale ontwikkeling
meer schaden dan wederzijdse antipathie. Kinderen met antipathieke relaties laten meer
probleemgedragingen zien dan kinderen zonder dergelijke relaties.
De afwijzing van een kind verloopt in fasen. In de eerste fase vinden een of meer kinderen een
bepaald kind niet aardig (dit uit zich in een negatieve behandeling). In de tweede fase worden
bepaalde opvattingen, gedachten over het afgewezen kind (zoals hij/zij is schijnheilig, is een
opschepper, is niet te vertrouwen, steelt, stinkt) gemeengoed. Tijdens de derde fase raakt het kind
vervreemd van de klas en de school omdat niemand nog met hem/haar wil omgaan. In de vierde
fase verdwijnt de motivatie om naar school te gaan en gaan de leerprestaties omlaag. Hierdoor
ontwikkelen deze kinderen een laag zelfbeeld. Onder normale omstandigheden zal een kind praten
met vrienden en bekenden over zijn problemen. Maar het afgewezen kind beschikt niet over een
netwerk van vrienden en bekenden. Door de aanhoudende afwijzing heeft het kind niet geleerd hoe
je op een sociaal vaardige manier met problemen i.c. stress omgaat. Hierdoor krijgen de kinderen
steeds meer problemen van cognitieve, affectieve en/of gedragsmatige aard. Onderzoeker Mary
Northway (1944) heeft drie verschillende typen afgewezen kinderen beschreven. De eerste groep
bestaat uit teruggetrokken kinderen (lusteloosheid, gebrek aan vitaliteit, lage intelligentie en doen
niet mee aan activiteiten met anderen). De tweede groep noemt zij ‘sociaal ongeïnteresseerde
kinderen’ ( kinderen zijn erg op zichzelf gericht en zijn niet sociaal ingesteld). De derde groep
wordt aangeduid met ‘ sociaal ineffectieve kinderen’ (lawaaierig, rebellerend, opschepperig en
arrogant). Deze laatste groep zoekt op een inadequate manier contact. Volgens Northway heeft
deze groep kinderen thuis niet geleerd hoe zij zich in sociale situaties moeten gedragen.
De groep teruggetrokken kinderen is het moeilijkst te helpen: ook na interventie bleven zij
volharden in hun isolement. De andere twee groepen reageerden goed op de hulpverlening.
De omgang met andere kinderen verloopt voor afgewezen kinderen vaak moeizaam. Dit komt
omdat zij vaak te maken hebben met een gebrekkig verlopend informatieverwerkingsproces en een
gebrek aan regulatie van gedrag en emotie. Door het gebrekkig verlopende
informatieverwerkingsproces nemen zij niet alle relevante stimuli waar en interpreteren zij de
signalen onjuist op basis van eerder in het geheugen opgeslagen negatieve ervaringen. De omgang
met andere kinderen wordt ook negatief beïnvloed doordat afgewezen kinderen hun emoties en
gedragingen vaak niet of onvoldoende onder controle hebben.
Je kunt de afgewezen kinderen ook onderverdelen in het agressieve en het teruggetrokken kind.
Bij het agressieve type kun je denken aan fysieke agressie (slaan, schoppen, duwen), direct
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verbale agressie (schelden, beledigen, pesten) en indirecte agressie (leugens verspreiden, iemand
negeren). Drie typen teruggetrokken kinderen zijn; de angstige, verlegen en geremde kinderen
(willen wel contact met andere kinderen maar durven niet), de sociaal ongeïnteresseerde kinderen
(willen geen contact leggen, ze gaan liever hun eigen gang) en de sociaal onhandige kinderen (ze
gedragen zich in sociaal opzicht zo stuntelig en vreemd, dat andere kinderen niet met hen willen
spelen). Het blijkt dat de sociaal onhandige kinderen het sterkst worden afgewezen.
De manier van opvoeden door ouders, is van groot belang bij het tot stand komen van het gedrag
van kinderen. Het blijkt dat afgewezen kinderen met agressief gedrag veelal zijn opgegroeid in
gezinnen waar de ouders een autoritaire stijl van opvoeden hanteren, te strenge regels toepassen,
te veel en te hard straffen. Een tegengestelde manier van opvoeden, zoals overbescherming kan
leiden tot afgewezen kinderen met teruggetrokken gedrag. Ze krijgen namelijk geen kans om zich
voldoende te ontplooien.
Het is bekend dat leerkrachten ook een voorkeur hebben voor kinderen met een hoge
sociometrische positie. Dit betekent dat afgewezen leerlingen niet automatisch op de sympathie
kunnen rekenen van hun leerkracht. Helaas onderkennen leerkrachten onvoldoende dat leerlingen
in hun klas worden afgewezen. Leerlingen die vanwege agressief of teruggetrokken gedrag worden
afgewezen, hebben het meest aan leerkrachten die zich niet zozeer exclusief met hen bemoeien,
maar die vooral een klimaat in de klas scheppen waarin geen plaats is voor agressie en elkaar
uitsluiten. Dit kan door groepsgesprekken, regels, activiteiten en door het optreden van de
leerkracht.

Eenzame kinderen
Jonge kinderen kunnen zich eenzaam voelen. Sociaal eenzame kinderen hebben geen
leeftijdsgenoten met wie ze kunnen spelen of met wie ze over persoonlijke dingen kunnen praten.
Ze hebben het gevoel er eigenlijk niet bij te horen en niet mee te tellen. Emotionele eenzaamheid
verwijst naar gevoelens van verdriet, omdat deze kinderen het gevoel hebben dat niemand hen de
moeite waard vindt om mee te spelen, te praten of aan te horen. Deze kinderen kunnen wel
relaties hebben maar ervaren toch een gemis aan werkelijk contact.
Eenzaamheid kan ook verdeeld worden in interpersoonlijke eenzaamheid (gebrek aan contact,
waarbij het probleem ligt tussen het kind en anderen) en intrapersoonlijke eenzaamheid
(gevoelens van verlatenheid die zich binnen het kind zelf hebben ontwikkeld).
Een ander onderscheid betreft de indeling in fysieke (lijfelijke afwezigheid) en psychologische
eenzaamheid (interne toestand van eenzaamheidsgevoelens). Er is een onderscheid tussen
netwerkeenzaamheid (er ontbreekt een sociaal netwerk met andere kinderen) en dyadische
eenzaamheid (er is een gemis van een echte vriend die je kunt vertrouwen). Eenzaamheid kan ook
verdeeld worden in trait (aanhoudende eenzaamheid die een kenmerk is geworden van het kind)
en state (tijdelijke eenzaamheid die het gevolg is van omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld verlies
van een dierbare).
Naast eenzaamheid die je ‘overkomt’ kunnen kinderen ook kiezen voor ‘zelfgekozen eenzaamheid’.
Dit zijn kinderen die zich steeds afzijdig houden en voortdurend alleen willen zijn zonder contact
met andere kinderen.
Gevoelens van eenzaamheid kunnen door kinderen vanaf 4 jaar al worden benoemd. Zij kennen
echter het onderscheid tussen eenzaamheid en alleen-zijn niet. Kinderen van 9-12 jaar beseffen
wel dat je je eenzaam kunt voelen met mensen om je heen. Kinderen in de basisschoolleeftijd
beleven hun eenzaamheid als een sociaal gebeuren dat wordt veroorzaakt door externe
omstandigheden zoals afwijzing door anderen of het niet mee mogen doen met anderen.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs zien eenzaamheid meer als een subjectieve ervaring, die
wordt veroorzaakt door henzelf. Er is weinig onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder kinderen
en jongeren. Wel weet men dat in de beginnende puberteit eenzaamheid het meest voorkomt en
niet , zoals vaak gedacht, bij het ouder worden.
Er zijn verschillende theorieën waaruit verklaard kan worden hoe eenzaamheid ontstaat en waarom
sommige kinderen eenzaam worden en andere niet.
Bij de sociale-behoeftetheorie gaat men ervan uit dat elk mens behoefte heeft aan zinvolle sociale
relaties. Bij kinderen begint het met de hechtingsrelaties waarbinnen zij zich veilig voelen. Later
ontstaan er aanvullende relaties waarin andere behoeften aan bod kunnen komen. Sociale
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behoeften zullen niet allemaal in één relatie worden bevredigd, daarom beschikken kinderen over
meerdere relaties met elk hun eigen behoeftevervulling.
De cognitieve theorie stelt dat eenzaamheid het gevolg is cognitieve processen die zich binnen het
individu afspelen. Deze kinderen ontwikkelen een reeks overtrokken (irrationele) negatieve
opvattingen over zichzelf en anderen, waardoor ze niet toekomen aan het aangaan van sociale
relaties.
De interactionele theorie verklaart eenzaamheid vanuit een wisselwerking tussen persoonlijke
(verlegenheid), (sub)culturele (individuele prestaties, onderlinge competitie of collectiviteit) en
situationele (langdurige ziekte, herhaaldelijk verhuizen) factoren.
Vanuit de genetische invalshoek zijn eenzame kinderen eenzaam vanwege hun aanleg. Eenzame
kinderen worden niet geboren, maar er kan aanleg zijn die eenzaamheid in de hand werkt, zoals
een sterke of te zwakke neiging tot zelfcontrole.
Chronische eenzaamheid is een risicofactor in de sociale ontwikkeling van kinderen. Eenzaamheid
kan aan de basis liggen van meerdere sociale, emotionele en fysieke problemen, zoals depressie,
sociale angst, psychosomatische klachten, lagere prestaties op school of vroegtijdige
schoolverlating.
Het gezin waar het kind uitkomt is van invloed op gevoelens van eenzaamheid van het kind. Een
kind dat opgroeit in een gezin met een klein sociaal netwerk, dat afkomstig is uit een gezin met
weinig samenhang of ouders heeft die vaak ruziën, heeft meer kans op gevoelens van
eenzaamheid.
De ervaring (van gevoelens van eenzaamheid) die een kind opdoet in het gezin, werken tot in de
volwassenheid door. Ook de ervaringen op school hebben een grote impact. Een goede band met
de leerkracht kan de eenzaamheid verminderen. De leerkracht moet dan meer relatiegericht dan
prestatiegericht zijn. De groep eenzame afgewezen kinderen kun je in twee groepen verdelen, te
weten; de teruggetrokken kinderen en kinderen die zich agressief gedragen.
Een kind kan zich ook eenzaam voelen al hoort hij/zij bij een groep en beschikt hij/zij wél over een
vriend. Meestal stelt die vriendschap kwalitatief niet veel voor. Onderzoek van Oualter en Munn
(2002) wijst uit dat het aantal eenzame kinderen dat niét door groepsgenoten wordt afgewezen
groter is dan het aantal eenzame kinderen dat wél door hun leeftijdsgenoten wordt afgewezen. De
eerste groep kan problemen hebben van psychische aard (ze zoeken de schuld bij zichzelf), de
laatste groep geeft vaak gedragsproblemen (zoekt de schuld altijd bij anderen).
Ouders en leerkrachten kunnen door hun optreden eenzaamheid bij kinderen bevorderen, maar zij
kunnen ook een belangrijke rol spelen in het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Ouders
kunnen bevorderen dat er andere kinderen komen spelen (let er wel op dat die kinderen niet alleen
om het speelgoed komen), ze kunnen hun kind leren meer voor zichzelf op te komen en hoe het
zich behoort te gedragen in contacten met andere kinderen. De leerkracht kan het kind helpen
door belangstelling te tonen voor het betreffende kind, hem/haar laten voelen dat het erbij hoort
en met hem/haar te praten over interesses of hobby’s. Ook kan de leerkracht groepsactiviteiten
organiseren, het eenzame kind plaatsen naast een kind bij wie het mogelijk aansluiting vindt en
andere leerlingen stimuleren om met het eenzame kind te spelen.

Gepeste kinderen
De gevolgen van pesten zijn heel lang onderschat. Lang heeft men gedacht dat pesten iets is van
voorbijgaande aard en dat vandaag de een en morgen de ander wordt gepest. De realiteit is dat de
sociale ontwikkeling van kinderen ernstig kan worden geschaad door aanhoudende pesterijen
tijdens de schooljaren. Deze gepeste kinderen blijken in hun latere leven daar nog steeds hinder
van te ondervinden in de vorm van psychische problemen, depressies en suïcidale neigingen.
Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw is er serieus aandacht besteed aan het fenomeen
pesten. Men spreekt van pesten als er sprake is van een opzettelijk misbruik van macht ten
opzichte van een of meer kinderen teneinde de ander pijn te doen en leed te bezorgen en dat op
meerdere momenten (omschrijving van de Wereld Gezondheidsorganisatie). Pesten vindt vooral
plaats in scholen en vaak zonder dat er een duidelijke aanleiding is.
Er zijn verschillende vormen van pesten.
Fysiek pesten ( schoppen, slaan, spugen, bezittingen afpakken of kapotmaken)
Verbaal pesten (uitschelden, uitjouwen, treiteren, bedreigen, beschimpen)
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Indirect pesten of rationeel pesten (negeren, uitsluiten, doodzwijgen, kwaadspreken,
manipuleren)
Cyberpesten (hatelijke, seksueel getinte , schofferende of andere bedreigende teksten
digitaal versturen, al dan niet anoniem)
Internationaal onderzoek wijst uit dat 10 tot 15 procent van de leerlingen in het basisonderwijs
wordt gepest. Uit datzelfde internationale onderzoek blijkt dat jongens meer bij het pesten zijn
betrokken dan meisjes. De vorm van pesten is bij jongens anders dan bij meisjes. Jongens maken
tweemaal meer gebruik van fysieke agressie dan meisjes, terwijl bij meisjes meer sprake is van
indirecte agressie, roddelen en uitsluiten. Jongere kinderen pesten zowel hun eigen als de andere
seksegenoten. Bij het ouder worden hebben ze het meer op hun eigen seksegenoten gemunt.
Pesten komt het meest voor in de leeftijd tussen 11 en 15 jaar, het wordt dan meer indirect en
verbaal dan fysiek.
Uit onderzoek blijkt dat het wel of niet gepest worden, vooral te maken heeft met de
persoonlijkheidskenmerken én omgevingsfactoren van het gepeste kind.
Kenmerken (risicofactoren) kunnen zijn:
Psychische kenmerken (sociale angst, somber, laag zelfbeeld)
Fysieke kenmerken (lichamelijke klachten, lichamelijk gestalte, uiterlijke verschijning)
Beschermende factoren kunnen zijn: Zelfvertrouwen, niet somberen, niet bang zijn voor
nieuwe situaties.
Onder de gepeste kinderen heb je passieve -en agressieve slachtoffers (reageren vijandig op
leeftijdgenoten).
De continue stress van gepeste kinderen roept niet alleen nieuwe problemen op, maar kan ook
bestaande problemen versterken. Gevolgen van gepest worden zijn te zien in de volgende
gebieden:
-Gevoel van welzijn (ongelukkig, ongemakkelijk, verdrietig, boos , onzeker)
-Relationeel (spijbelen, hekel aan school, eenzaam, geen vrienden, afwerend)
-Psychisch (angst, depressief, suïcidale gedachten, piekeren, snel uit balans)
-Fysiek (buikpijn, hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid, huilbuien)
Kinderen die verbaal en relationeel worden gepest geven vooral psychische problemen, terwijl
kinderen die fysiek worden gepest eerder gedragsproblemen geven.
Een groot deel van de gepeste kinderen heeft ook vrienden. Deze vrienden missen dikwijls
kwaliteiten om hun gepeste vriend afdoende hulp te bieden. Hebben gepeste kinderen wel een
vriend die verbaal en fysiek voor hen opkomt, dan worden die vrienden veelal zelf zo nu en dan
gepest.
Kinderen die opgroeien in het overbeschermde gezin, het mishandelende gezin of het gezin met
huiselijk geweld zijn vatbaar om gepest te worden.
Een leerkracht is een belangrijk figuur voor de (gepeste) leerling. Een leerkracht kan echter
bepaalde kenmerken hebben die het risico op pesten in de klas vergroten;
Autoritaire leerkracht (frustratie/agressie van leerling uit zich op het schoolplein op andere
kinderen)
Prestatiegerichte leerkracht (sociale verkeer in de klas gaat aan hem/haar voorbij)
Sympathiekeuze van de leerkracht (de keuze komt vaak overeen met de keuze die
leerlingen onderling maken. Daarin is een gevaar dat de leerkracht populaire leerlingen
voortrekt en impopulaire leerlingen buiten sluit).
Veel scholen werken met een antipestprogramma. Een veelgebruikte aanpak is het zogenoemde
vijfsporenbeleid. De vijf sporen hebben betrekking op de pestkoppen, de gepesten, de zwijgende
meerderheid, de leerkrachten en de ouders.

Gedrag
Kinderen met prosociaal gedrag
Prosociaal gedrag (ook wel altruïstisch gedrag genoemd) is gedrag dat gericht is op de ander, met
de bedoeling de ander bij te staan. Voorbeelden hiervan zijn: helpen, samenwerken, samen delen,
zorg geven, troosten, begrip tonen en geruststellen.
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Eerst dacht men dat dit gedrag pas optreedt als het kind een aantal ontwikkelingsfasen achter de
rug heeft. Uit onderzoek blijkt echter dat het prosociaal gedrag bij kinderen al heel vroeg
waarneembaar is. Zo gaan baby ’s huilen als ze andere kinderen horen huilen, jonge kinderen
willen helpen bij huishoudelijke karweitjes of denk aan een peuter die de bloemen in de tuin plukt
en deze triomfantelijk aan zijn moeder geeft. Leerlingen in het voortgezet onderwijs laten ander
prosociaal gedrag zien dan basisschoolkinderen. Vroeg waarneembaar prosociaal gedrag zet zich
meestal voort bij het ouder worden. Kinderen verschillen echter wel in de mate waarin zij bereid
zijn andere kinderen te helpen of waarin zij zich bekommeren om kinderen met verdriet of pijn. Dit
is deels een gevolg van de opvoeding, maar zeker ook van een in aanleg gegeven vermogen tot
prosociaal gedrag. Kinderen zijn niet automatisch over de gehele linie prosociaal. Sommigen zijn
sterker in troosten/ geruststellen anderen zijn sterker in samenspelen en samenwerken.
Empathie hangt nauw samen met prosociaal gedrag. In het prosociale gedrag spelen ook emoties
een belangrijke rol. Een goede emotieregulatie is hierbij van belang. Als kinderen hun eigen
emoties niet langer in bedwang hebben en erdoor worden overspoeld, zijn ze eigenlijk niet in staat
andere kinderen te helpen.
Kenmerken van prosociale kinderen in vergelijking met niet-prosociale kinderen zijn:
Gedragsmatig (vrijgevend, assertief, tolerant, zelfcontrole, vriendelijk)
Relationeel (geliefd bij peers, leerkracht en ouders, positief zelfbeeld, geven en nemen)
Cognitief (intelligent, geconcentreerd, positieve leerprestaties, leergierig, doorzettend)
Emotioneel (uit emoties, gelukkig, zelfbeschikking, evenwichtig, stressbestendig)
Er zijn twee vormen van prosociaal gedrag: onbaatzuchtig gedrag en gedrag met eigenbelang. Het
prosociaal gedrag met eigenbelang kent meerdere vormen. Er kan sprake zijn van een
wederkerigheidsmechanisme, het willen vermijden van straf of het voorkomen van schuldgevoel.
Anderzijds kan het motief zijn om er zelf een goed gevoel aan over te houden.
Er is zijn verschillende verklaringen voor het prosociaal gedrag. Een evolutionaire en genetische
verklaring, een attachmenttheorie (veilig gehechte kinderen hebben meer over voor andere
kinderen), een sociale-leertheorie (geleerd gewenst gedrag belonen) en een cognitieve theorie
(signalen uit de omgeving opmerken, systematisch verwerken en daar evt. naar handelen).
Onderzoek naar de samenhang tussen opvoeding en prosociaal gedrag heeft veel consistente
informatie opgeleverd. In het bevorderen van prosociaal gedrag zijn twee opvoeddimensies
cruciaal, namelijk affectie (warmte en steun) en inductie (uitleg en overleg). Gedrag van ouders
heeft invloed op het gedrag van hun kinderen. Andere factoren die meespelen in het (prosociale)
gedrag zijn inkomen, behuizing, opleiding en werk, ziekte, echtscheiding en trauma‘s. Kinderen die
opgroeien in ongunstige (gezins)omstandigheden kunnen zich toch ontwikkelen tot prosociale
personen. Naarmate een kind ouder wordt neemt de ouderlijke invloed op de ontwikkeling van het
prosociale gedrag af en domineert meer de biologische component.
De school heeft ook invloed op de ontwikkeling van prosociaal gedrag van leerlingen. Een positief
school-en klasklimaat en een positieve rol van de leerkracht kunnen het prosociaal gedrag van
leerlingen bevorderen. Prosociaal gedrag vindt niet alleen plaats in het onderlinge sociale verkeer
tussen kinderen in de klas, het gezin en in de vrije tijd, maar speelt zich ook af in een
maatschappelijke context.

Kinderen met antisociaal gedrag
Prosociaal gedrag kent als tegenpool antisociaal gedrag. Onder antisociaal gedrag vallen
gedragingen zoals agressie, opstandigheid, ongezeglijkheid en heerszuchtigheid.
Agressie kun je onderscheiden in incidentele (reactie in een situatie waarbij het kind zich bedreigd
voelt) en structurele agressie (agressie doet zich herhaaldelijk voor in uiteenlopende situaties en
op verschillende locaties). Deze laatste groep kinderen vormen een probleem. Zij hebben dikwijls
slechte relaties met leerkrachten en klasgenoten.
Er kan gesteld worden dat meer dan de helft van de jonge kinderen enigszins agressief is. Vanaf
een leeftijd van ongeveer 5 jaar neemt de agressie langzaam af. Ongeveer 10 procent van de
jonge kinderen is zeer agressief; twee derde van hen blijft zeer agressief. Dat is nog steeds het
geval als zij naar het voortgezet onderwijs gaan.
Meisjes zijn niet minder agressief dan jongens. Ze zijn echter indirect agressief (bijvoorbeeld door
het verspreiden van onware verhalen, kwaadspreken of het manipuleren van relaties). Jongens zijn
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meer direct agressief (denk aan slaan, schoppen, bedreigen, uitschelden). Kinderen met direct
agressief gedrag hebben meer kans om door hun groepsgenoten te worden afgewezen. Indirect
agressieve kinderen zijn vaak redelijk geïntegreerd binnen de groep. Het gezin heeft veel invloed in
het al of niet ontstaan van agressie. Nadelige opvoeddimensies zijn hard, veel en te streng
straffen, geen betrokkenheid laten zien, onmachtig en toegevend optreden. Agressie is een
transgenerationeel verschijnsel. Dit wil zeggen dat agressief opvoedende ouders in het verleden
zelf ook opgroeiden in gezinnen waar agressie de boventoon voerde. Ouders en kinderen die met
agressie zijn opgevoed kunnen daar niet van loskomen en worden er zelfs toe aangetrokken. Ook
in de keuze van een levenspartner gaat vaak de voorkeur uit naar iemand met eveneens een
agressief verleden.
Naast het gezin zijn er verschillende maatschappelijke risicofactoren in het ontstaan van agressie:
Lage opleiding/ scholing van de ouders
laag inkomen
werkloosheid
slechte behuizing
grote gezinnen (vaak met kinderen uit een tweede huwelijk)
eenoudergezinnen
tienermoeders
Een kind met een moeilijk temperament dat opgroeit in een gezin waarin het wordt verwaarloosd is
het meest vatbaar voor agressie. Zelfbeheersing is een primaire voorwaarde om sociaal te kunnen
functioneren. Waar de zelfbeheersing tekort schiet, is de kans op agressie groot. Dit is al bij het
jonge kind waar te nemen. Met ongeveer 4 maanden kun je al zien of een kind sterk ongeremd of
geremd reageert op nieuwe situaties.
Het schooltype kan ook samenhangen met het risico op agressie. Leerlingen van autoritair geleide
scholen vertonen eerder agressief gedrag dan leerlingen op responsieve scholen. Ook te grote
schoolconstellaties en te grote klassen kunnen ongunstige effecten hebben.
Leerkrachten kunnen voor kinderen met antisociaal gedrag van grote betekenis zijn. Een
agressieve leerling is best af met een leerkracht die probeert te begrijpen waarom de leerling
agressief is en die een goede relatie met hem/haar tracht op te bouwen. Uit onmacht of onder
tijdsdruk wordt agressie vaak met straf of andere machtsmiddelen de op kop ingedrukt, wat een
averechtse effect heeft.
Als een leerkracht samen met de klas de omgangsregels opstelt en zorgt voor uitleg en overleg,
dan zorgt dit voor een gunstig klimaat en zijn agressieve leerlingen meer geneigd zich aan te
passen.
Er zijn verschillende verklaringen waarom het ene kind meer agressief is dan het andere kind. Dit
kan verklaard worden vanuit psychosociale theorieën, de biologische invalshoek en de biosociale
benadering. Aanhangers van psychosociale theorieën benadrukken dat agressie een gevolg is van
frustratie. Volgens de biologische invalshoek is agressie gerelateerd aan factoren vanuit het brein.
De biosociale benadering stelt dat het een combinatie is van beide, maar dat er mogelijk een
sterker verband is tussen agressie en sociale risicofactoren.

Adviezen voor ouders en leerkrachten

Adviezen voor ouders
Er bestaat geen eenduidig opvoedingsrecept dat garandeert dat een kind zich tot een sociale
persoonlijkheid zal ontwikkelen. Elk kind is uniek, elk gezin is weer anders, elke situatie is
verschillend en de opvoeders zijn niet hetzelfde. Er zijn wel algemene richtlijnen te geven.
Ouders kunnen sociaal gedrag bevorderen door:
ondersteuning: bemoedigen en stimuleren van het kind. Ook mogen er eisen worden
gesteld.
aandacht en respect voor het kind: oog hebben voor de wensen en behoeften van het
kind en daar op de juiste wijze en op het juiste moment op reageren.
openheid: goede verstandhouding waarin alles bespreekbaar is.
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sturen zonder straffen: kind inzicht geven in wat er fout is gegaan. Uitleggen en op
ander gedrag wijzen.
consequent en duidelijk handelen: klimaat scheppen van zekerheid en duidelijkheid.
Een kind moet weten wat wel/niet gewenst is en wat het wel/niet van de ouders kan
verwachten.
Voor het bevorderen van de sociale ontwikkeling zijn er een aantal belangrijke toevoegingen op het
rijtje hierboven, die voornamelijk in de opvoeding bijgebracht moet worden.
bevorderen van sociale relaties: stimuleer omgang met leeftijdgenoten.
oog hebben voor de ander: er moet een evenwicht worden gevonden tussen eigen en
andermans belangen
beheersen van eigen emoties en gedragingen: wees een goed voorbeeld als opvoeder
door geduldig en begrijpend te luisteren en aan te geven hoe en waarom emoties en
gedragingen op gepaste wijze te uiten.
leren overleggen en conflicten leren oplossen: situaties vooraf bespreken of achteraf
evalueren als iets uit de hand is gelopen. Kinderen ontwijken het liefst andere kinderen
die ruzies laten escaleren.
je houden aan regels en gemaakte afspraken: leer het kind dat het zich aan zijn woord
dient te houden. Opvoeders zijn hierin een groot voorbeeld.
Ouders die te maken hebben met kinderen die worden gepest, afgewezen, die eenzaam zijn of
antisociaal gedrag vertonen dienen het probleem serieus te nemen, dus niet negeren,
bagatelliseren of opblazen. Ouders moeten achter hun kind blijven staan en hun de steun en
geborgenheid geven die zij nodig hebben.
Adviezen voor ouders van afgewezen kinderen met een teruggetrokken en agressief gedrag:
bemoedig en geef het kind zelfvertrouwen
geef het kind bescherming en ondersteuning (géén over-bescherming)
leer het kind op gepaste wijze voor zichzelf op te komen
leer het kind zich te beheersen
leer het kind om te gaan met ruzies en conflicten
leer het kind zich sociaal te gedragen
overleg met de leerkracht over de ongunstige positie van het kind
Adviezen voor ouders van eenzame kinderen:
zorg dat het gezin op orde is (indien dit niet het geval is)
haal andere kinderen in huis, maar forceer niets
geef het kind zelfvertrouwen
ga leuke dingen met het kind doen
stimuleer het kind bepaalde hobby’s of interesses te ontwikkelen
laat kind deelnemen aan groepsactiviteiten
geef het kind de ruimte om zijn gevoelens te uiten
overleg met de leerkracht over de eenzame positie van het kind
wees alert in situaties die de eenzaamheid van het kind weergeven of verhevigen
Adviezen voor ouders van gepeste kinderen:
zorg voor een klimaat in huis waarin het kind zich veilig voelt en zich kan uiten
help het kind zijn nare gevoelens en ervaringen te uiten
geef het kind bescherming en ondersteuning (géén over-bescherming)
probeer het kind aan het praten te krijgen
laat het kind merken dat het geen schuld heeft aan het pesten
spreek met het kind af dat het direct vertelt als het (weer) gepest wordt
overleg met de leerkracht over de positie van het kind
Adviezen voor ouders van antisociale kinderen:
bedenk in hoeverre u zelf debet bent aan het gedrag van het kind
bemoedig en geef het kind eigenwaarde
stel grenzen en handhaaf die ook
grijp tijdig in als iets dreigt te escaleren
prijs het kind als het zich heeft weten in te houden en op een normale manier gereageerd
heeft
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wijs het kind op alternatieve mogelijkheden op problemen op te lossen
wijs het kind op de gevoelens die agressie bij andere kinderen teweegbrengt
speel thuis spelletjes waarbij het kind leert om met verlies om te gaan

Adviezen voor leerkrachten
Facetten die bevorderen dat leerlingen zich op school sociaal gedragen
een gunstig klimaat op school (democratisch gezinde, niet te grote scholen, met goede
contacten met de ouders en oog voor de sociale ontwikkeling van hun leerlingen)
positief klimaat in de klas (goede onderlinge omgang, openheid, saamhorigheid en
onderlinge betrokkenheid)
een betrokken, sensitieve leerkracht (luistert, respecteert en neemt opvattingen van
leerlingen serieus).
Raadgevingen aan leerkrachten met betrekking tot het afgewezen kind;
leef je goed in in de groepsprocessen die in de klas spelen
sluit niet aan bij de onderlinge verhoudingen in de klas (populaire kinderen ook zien als
sympathiek en afgewezen kinderen zien als antipathiek)
neem de leerling serieus
plaats de leerling naast een jongere leerling
laat de leerling in een kleine groep meedoen
benadruk niet het competitieve element, maar leg het accent op samenwerking
Raadgevingen aan leerkrachten met betrekking tot het eenzame kind;
toon belangstelling en praat met het leerling
stel de leerling gerust, bemoedig hem/haar, beweeg tot ander gedrag
organiseer groepsactiviteiten waarin het eenzame kind ook meedoet
plaats het eenzame kind naast een kind waar het mogelijk (meer) aansluiting bij vindt
stimuleer leerlingen om met het eenzame kind te spelen
overleg met de ouders om samen na te gaan wat er gedaan kan worden
Raadgevingen aan leerkrachten met betrekking tot het gepeste kind;
gebruik antipestprogramma’s in de klas
wees gemotiveerd en getraind om het programma uit te voeren
Raadgevingen aan leerkrachten met betrekking tot het antisociale kind;
gebruik het preventieprogramma Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) in de klas
Vraag collega’s om mee te denken over een te volgen beleid voor de antisociale leerling
Ga voor inzicht over de achtergrond in overleg met het gezin
Gebruik eenzelfde aanpak op school en in het gezin
indien nodig vraag professionele hulp. Dit is afhankelijk van de frequentie, de duur, de
omvang en de gevolgen.
Er zijn diverse programma’s in omloop die de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen
stimuleren. Taakspel is er een van.
Meer specifiek gericht op agressieve leerlingen is het programma Cool Down en Anger Coping. Voor
eenzame en afgewezen kinderen is er het programma ’Vrienden’. Voor pesten bestaan er meerdere
antipestprogramma‘s.
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