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Ouderschapsstrategieën, ouderschapsstijl, gehechtheid en het 
verloop van slachtofferschap bij vier tot vijf jaar oude kinderen 
 
Voor  het  eerst  naar  de  basisschool  gaan  is  een  uitdagende  periode  voor  alle  jonge 
kinderen. Ze moeten aan de schoolomgeving wennen, maar ook een positie veroveren in 
de klas (Ladd & Price, 1987). Hoewel de meeste ouders erop vertrouwen dat school voor 
hun kind een veilige plek is, en dat hun kinderen het er naar hun zin zullen hebben, is het 
risico  dat  een  kind  slachtoffer  wordt  van  agressie  in  de  klas  in  feite  vrij  hoog.  Met 
slachtofferschap  bij  jonge  kinderen  (4  tot  5  jaar  oud) wordt  bedoeld  dat  een  kind  de 
ontvanger  is  van  agressieve  handelingen  door  leeftijdsgenootjes  die  zowel  direct 
(bijvoorbeeld, slaan en schelden) en indirect (bijvoorbeeld, buitensluiten van de groep en 
roddelen) van aard kunnen zijn.  
  In  een  vroeg  stadium  van  groepsformatie,  zoals  in  het  eerste  jaar  van  het 
basisonderwijs,  lijkt  slachtofferschap willekeurig  te  zijn.  Kochenderfer  and  Ladd  (1996) 
vonden bijvoorbeeld in hun studie dat 20,5 % van de kleuters in hun steekproef slachtoffer 
waren aan het begin van het schooljaar  (de herfstperiode), maar slechts 8,5 % van deze 
kleuters was nog  steeds  slachtoffer aan het einde  van het  schooljaar. De meeste  jonge 
kinderen  lijken  dan  ook  slachtoffer  te  zijn  voor  een  korte  periode,  terwijl  sommige 
kinderen chronische slachtoffers worden van agressie door leeftijdsgenootjes.  
  Ouders spelen een belangrijke rol  in de ontwikkeling van sociale vaardigheden,  in het 
bijzonder  wanneer  kinderen  de  overgang  van  thuis  naar  school  maken  (Ladd  & 
Kochenderfer‐Ladd, 1998). Het doel van dit proefschrift was om de verschillende trajecten 
van slachtofferschap, namelijk van slachtofferschap aan het begin van het schooljaar, naar 
slachtofferschap  aan  het  eind  van  het  schooljaar  en  geen  slachtoffer  meer  zijn,  te 
koppelen aan de rol van ouders. Wanneer een kind slachtoffer wordt van agressie  in de 
klas  zullen  ouders  hoogstwaarschijnlijk  proberen  hun  kind  te  helpen  en  daarmee  het 
verloop van het slachtofferschap beïnvloeden. Afhankelijk van de manier waarop ouders 
dit doen zal de hulp al dan niet gunstig voor het kind uitpakken.  
  De  onderverdeling  in  manieren  waarop  opvoeders  de  ontwikkeling  van  sociale 
competenties  bij  kinderen  beïnvloeden  is  gebaseerd  op  het model  van  Ladd  en  Pettit 
(2002).  Zij  maakten  onderscheid  tussen  directe  en  indirecte  ouderschapsinvloeden. 
Directe  invloed  refereert  naar  het  concept  ‘ouderschapsstrategieën’,  dat  wil  zeggen 
datgene  wat  ouders  concreet  doen  om  de  sociale  ontwikkeling  van  hun  kinderen  te 
stimuleren.  Indirecte  invloed  refereert  naar  concepten  als  ‘ouderschapsstijl’  en 
‘gehechtheid’. Met andere woorden, het  refereert naar gedrags‐ en  relatiepatronen die 
kinderen  binnen  het  gezin  aangeleerd  hebben  en  die  doorwerken  in  de  relaties  die 
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kinderen  aangaan  met  leeftijdsgenootjes.  Ouderschapsstrategieën,  ouderschapsstijl  en 
kwaliteit  van  de  gehechtheidsrelatie  tussen  ouder  en  kind  werden  in  dit  proefschrift 
bestudeerd  als  drie  belangrijke  ouderschapsvariabelen  die  het  verloop  van 
slachtofferschap bij  jonge kinderen zouden kunnen verklaren. De verwachtingen over de 
samenhang tussen opvoeding en beloop van het slachtofferschap waren erop gebaseerd 
dat de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind bepalend is of een kind 
hulp zoekt bij zijn ouders wanneer het slachtoffer wordt van agressie in de klas. Een ander 
uitgangspunt was dat een responsieve ouderschapsstijl en het toepassen van autonomie 
bevorderende  ouderschapsstrategieën  het  kind  kunnen  helpen  uit  de  slachtofferrol  te 
komen.  Een  controlerende  ouderschapsstijl  en  het  toepassen  van  autonomie‐
ondermijnende  strategieën zouden daarentegen  juist niet helpend zijn voor het kind en 
een negatieve invloed hebben op het verloop van het slachtofferschap.  

Methode 

Steekproef.  De  steekproef  van  de  studie  beschreven  in  hoofdstuk  2  bestond  uit  2,003 
kinderen  (tussen  4  en  5  jaar)  uit  98  klassen  van  23  basisscholen  in  Nederland.  Deze 
kinderen  waren  zowel  slachtoffers  en  niet‐slachtoffers.  De  steekproef  van  het 
hoofdonderzoek,  beschreven  in  hoofdstuk  3,  4  en  5,  was  een  selectie  van  alleen 
slachtoffers  uit  de  oorspronkelijke  steekproef  van  2.003  kinderen.  Deze  steekproef 
bestond uit 73 kinderen  (20 meisjes, 53  jongens), van 4 of 5  jaar  (M=5,01  jaar, SD=0.60, 
aan het begin van het schooljaar) en een van hun ouders (57 moeders, 16 vaders). 
  Procedure. De deelnemende gezinnen werden geworven op basis van een twee‐staps 
screening procedure. In de eerste stap werden 2,003 kleuters onderzocht met betrekking 
tot hun ervaringen als  slachtoffer van agressie  in de klas.  Leerkrachten vulden hiervoor 
een  vragenlijst  voor  alle  kinderen  in hun  klas. Deze  screening  vond  in de herfstperiode 
plaats. In de tweede stap werden de ouders van de 295 kinderen die het hoogst scoorden 
op slachtofferschap (in vergelijking met hun klasgenoten) gevraagd om toestemming voor 
deelname aan de studie. Voor alle deelnemende kinderen werd gedurende het schooljaar 
nog  tweemaal  dezelfde  vragenlijst  ingevuld  door  de  leerkracht  (in  de  winter‐  en 
voorjaarsperiode) om te bepalen voor welke kinderen slachtofferschap stabiel was. 
  Gegevens  over  gehechtheid  en  opvoedingsstijl werden  verzameld  door middel  van 
laboratoriumsessies  in de  vorm  van  kinderfeestjes. Deze  feestjes werden georganiseerd 
tijdens  de  winterperiode.  Elk  kinderfeestje  bestond  uit  de  volgende  onderdelen:  een 
welkom op het feest met koffie en thee, een separatie/reünie procedure, vrij spelen na de 
separatie/reünie procedure, een pauze met  snacks, vier  speltaken voor kinderen  samen 
met hun ouders en de afsluiting van het feestje. De duur van het kinderfeestje was 2,5 uur 
en elk feestje werd gefilmd door negen camera's. Zowel kinderen als hun ouders werden 
uitgenodigd (zes kinderen en een van hun ouders per feestje). De Attachment Q‐set (AQS; 
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Waters, 1995) is gebruikt om de kwaliteit van gehechtheid te bepalen. Op basis van video‐
observaties  van  het  hele  feestje, met  uitzondering  van  de  separatie/reünie  procedure, 
werden  de  90  items  van  de  AQS  voor  ieder  kind  gesorteerd  door  een  onafhankelijke 
gecertificeerde observator. Om de convergente validiteit van de AQS te kunnen bepalen is 
als  tweede  gehechtheidsmaat  een  separatie/reünie  procedure  als  onderdeel  van  het 
feestje uitgevoerd op basis van het protocol van Cassidy en Marvin  (1992). Gelijk na het 
welkom  werden  de  kinderen  gedurende  40  minuten  van  hun  ouders  gescheiden  om 
koekjes  te  bakken.  Na  40 minuten werd  elk  kind  afzonderlijk  naar  een  andere  kamer 
gebracht  door  een  onbekende  volwassene.  Het  kind mocht  gedurende  5 minuten  een 
tekening  maken,  terwijl  de  onbekende  volwassene  een  tijdschrift  zat  te  lezen.  Na  5 
minuten kwam de ouder de kamer binnen voor een hereniging met het kind. Ongeveer 
een minuut na de hereniging verliet de onbekende volwassene de kamer. De ouder en het 
kind konden de rest van de 5 minuten doen wat ze wilden, als ze maar in de kamer bleven. 
Het  gedrag  van  het  kind  tijdens  de  hereniging  werd  later  gecodeerd  door  een 
gecertificeerde codeur met behulp van de McArthur Preschool Attachment Classificatie. 
  Om de opvoedingsstijl  te beoordelen, werden alle ouder‐kindparen gevraagd mee  te 
doen aan een spellenronde. Deze spellenronde was het laatste onderdeel van het feestje. 
De  spelletjes  waren  gekozen  met  het  oog  op  twee  dimensies  van  ouderschapsstijl, 
namelijk  de  mate  van  controle  (opdringerigheid  en  veeleisendheid)  en  de  mate  van 
responsiviteit. De spellenronde bestond uit: (1) een uitdagende puzzel: kinderen moesten 
een puzzel maken die te moeilijk voor hen was om zelf op te lossen, zodat de hulp van hun 
ouders  nodig was,  (2)  het  beschilderen  van  een  gipsen  figuur:  kinderen mochten  een 
gipsen figuur uitzoeken en beschilderen zoals ze dat zelf wilden, met of zonder hulp van 
hun ouder,  (3) het  lezen van een boek: ouder en kind konden uit verschillende boeken 
kiezen om samen te lezen, (4) een blaasvoetbalspel voor op tafel, waarbij een pingpongbal 
verplaatst moest worden door te blazen door een rietje: ouder en kind werd gevraagd om 
samen de spelregels te bepalen en het spel te spelen. Alle spelletjes duurden 7 minuten. 
Elke 7 minuten werd de ouder‐kindparen gevraagd om door  te gaan naar het volgende 
spel. Als een kleine beloning mochten de kinderen na ieder spel een sticker uitzoeken en 
op hun stickerkaart plakken. Voor een volle stickerkaart kregen ze aan het einde van de 
spellenronde een klein cadeau. De video‐observaties van de spellenronde werden achteraf 
beoordeeld  door  twee  getrainde  en  onafhankelijke  codeurs  op  5‐punts  schalen  voor 
opdringerigheid, veeleisendheid en responsiviteit (Ladd & Kochenderfer Ladd, 1998).  
  In  de  twee weken  na  het  kinderfeest werden  alle  deelnemende  ouders  telefonisch 
geïnterviewd  om  de  ouderschapsstrategieën  in  kaart  te  brengen.  Aan  iedere  ouder 
werden vijf hypothetische vignetten voorgelegd die vijf verschillende vormen van agressie 
in  de  klas  beschreven  waar  hun  kind  denkbeeldig  slachtoffer  van  was.  Deze  vijf 
verschillende  vormen  van  slachtofferschap  waren  uit  de  literatuur  bekend  over  het 
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slachtofferschap  bij  jonge  kinderen,  namelijk,  fysieke  agressie,  verbale  agressie, 
buitengesloten  worden  van  een  activiteit,  afpakken  of  beschadigen  van  persoonlijke 
bezittingen, roddelen/nare geruchten verspreiden. Na elke vignet werd de ouder gevraagd 
wat  hij/zij  tegen  het  kind  zou  zeggen  en/of  zou  doen  in  deze  situatie.  Alle  interviews 
werden opgenomen op  tape en daarna getranscribeerd. Een aangepaste versie van een 
codeerschema  ontwikkeld  door Mills  en  Rubin  (1990)  werd  gebruikt  om  drie  soorten 
ouderschapsstrategieën  te  beoordelen,  namelijk  1)  autonomie  ondersteunende 
strategieën,  b)  autonomie  ondermijnende  strategieën,  en  c)  autonomie  neutrale 
strategieën.  

Samenvatting van resultaten 

Dit proefschrift bestaat uit 4 empirische studies. In de eerste studie (hoofdstuk 2) werden 
risicofactoren  binnen  het  schoolsysteem  onderzocht  om  type  klassen  en  scholen  te 
identificeren,  waarin  kinderen  verhoogde  kans  hebben  om  slachtoffer  te  worden  van 
agressie  in de klas. Voor deze studie werd gebruik gemaakt van de steekproef van 2,003 
kinderen  (4‐5  jaar)  afkomstig  uit  98  klassen  van  23  basisscholen  in  Nederland.  Deze 
kinderen waren  slachtoffers  en  niet‐slachtoffers. Met  behulp  van  een multilevel model 
werden  schoolcontext  factoren  (schoolgrootte  en  sociaal‐economische  status  van  de 
buurt)  en  schoolklimaat  factoren  (het  sociale  klimaat  van de  school  en  anti‐pestbeleid) 
onderzocht  als  mogelijke  risico‐  of  beschermende  factoren  voor  het  ontstaan  van 
slachtofferschap. Uit  de  resultaten  bleek dat  geslacht  en  sociaal  klimaat  van  de  school 
rechtstreeks verband hielden met slachtofferschap. Daarnaast werd een  interactie‐effect 
gevonden  tussen  geslacht  en  schoolgrootte.  Jongens  werden  vaker  slachtoffer  van 
agressie  in de  klas  als  ze op  een  grote  school  zaten  (>500  kinderen). Verder werd  een 
interactie‐effect  gevonden  tussen  de  sociaal‐economische  status  (SES)  van  de  buurt  en 
anti‐pestbeleid. Op scholen  in de  lagere SES‐buurten waren minder kinderen slachtoffer 
van agressie in de klas als deze scholen een sociale vaardigheidstraining voor alle groepen 
toepasten.  Verrassend  genoeg werd  het  omgekeerde  effect  gevonden  voor  scholen  in 
hogere SES buurten. Verder toonden resultaten van deze studie aan dat meeste variantie 
in  slachtofferschap bij  jonge  kinderen  verklaard werd op  klasniveau en  in  veel mindere 
mate op het niveau van de school. Welke  factoren binnen klassen een rol speelden kon 
echter niet verder worden onderzocht, omdat de meeste van onze studievariabelen waren 
gelegen op schoolniveau. De conclusie was dat de invloed van factoren op het niveau van 
het  individuele  kind,  zoals  ouderschapsfactoren,  altijd  bezien  moeten  worden  in 
verhouding tot de aanzienlijke effecten die er ook zijn op klas‐ en schoolniveau. 
  In  de  tweede,  derde  en  vierde  studie  werden  respectievelijk  de  drie  ouder‐
schapsvariabelen onderzocht. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de steekproef van 73 
kinderen die geïdentificeerd waren als slachtoffer aan het begin van het schooljaar samen 

118  SAMENVATTING – SUMMARY IN DUTCH 

 



met  één  van  hun  ouders.  In  de  tweede  studie  (hoofdstuk  3)  werden  drie  typen 
ouderschapsstrategieën  onderzocht.  De  strategieën  werden  afgeleid  uit  datgene  wat 
ouders verwachtten te doen wanneer hun kind slachtoffer zou zijn van agressie in de klas. 
De  drie  typen  strategieën  waren  1)  autonomie  ondersteunend,  2)  autonomie 
ondermijnend, en 3) autonomie neutraal. Uit de resultaten bleek dat autonomie neutrale 
strategieën het meest genoemd werden als strategieën die ouders zouden toepassen om 
het  kind  te  helpen.  Daarnaast  werd  een  verband  gevonden  tussen  autonomie 
ondersteunende  en  autonomie  neutrale  strategieën  en  een  afname  van  de 
slachtofferstatus. Deze afname gold echter alleen  in de eerste helft  van het  schooljaar. 
Deze  bevinding  zou  een  afspiegeling  kunnen  zijn  van  het  proces  van  groepsvorming. 
Gedurende het  schooljaar  zal de  zogenaamde pikorde  steeds  vastere  vormen  aan  gaan 
nemen,  waarbij  de  invloed  van  ouders  steeds  verder  zal  afnemen.  Autonomie 
ondermijnende strategieën werden het meest genoemd door de ouders  in het geval van 
fysieke agressie en het minst vaak in het geval van relationele agressie. Dit geeft aan dat 
de  situatie van het kind bepalend  is voor de mate waarin ouders worden verleid om  te 
reageren op een manier die eigenlijk afbreuk doet aan het  leerproces  van het kind om 
eigen conflicten op te lossen. Verrassend genoeg werd echter geen bewijs gevonden voor 
de  hypothese  dat  autonomie‐ondermijnende  strategieën  het  slachtofferschap  zouden 
kunnen bestendigen. Dit is niet in overeenstemming met eerder onderzoek onder oudere 
kinderen. Het  is mogelijk dat directief  ingrijpen van ouders  in geval van slachtofferschap 
meer normatief is binnen deze jonge leeftijdsgroep dan bij oudere kinderen. Een kind dat 
wordt  beschermd  of  begeleid  door  zijn  of  haar  ouder  zal mogelijk  niet  gelijk  als  zwak 
worden bestempeld door  zijn  leeftijdsgenootjes. De  resultaten  van deze  studie moeten 
worden gezien als eerste schakels tussen directe opvoedingsfactoren en slachtofferschap, 
en  vormen  daarmee  een  aanvulling  op  de  kennis  over  de  rol  van  opvoeders  bij  de 
ontwikkeling van sociale competentie. 
  De  derde  studie  (hoofdstuk  4)  richtte  zich  op  ouderschapsstijl  als  indirecte 
ouderschapsfactor.  We  hebben  het  verband  onderzocht  tussen  twee  verschillende 
dimensies van opvoedingsstijl, namelijk de mate van controle en de mate van autonomie, 
en  het  verloop  van  slachtofferschap  bij  jonge  kinderen.  Zoals  verwacht  bleek  uit  de 
resultaten  dat  kinderen minder  kans  hadden  om  slachtoffer  te  blijven  gedurende  het 
schooljaar als hun ouders een hogere mate van responsiviteit  lieten zien. Er werd echter 
geen  ondersteuning  gevonden  voor  de  hypothese  dat  een  hogere mate  van  ouderlijke 
controle  (opdringerigheid  en  veeleisendheid)  verband  houdt  met  stabilisatie  van  de 
slachtofferstatus.  Dit was  niet  verwacht  op  basis  van  een  eerdere  studie  van  Ladd  en 
Kochenderfer Ladd  (1998). Zij vonden dat een hogere mate van ouderlijke controle een 
verhoogd risico gaf bij jonge kinderen om slachtoffer te worden van agressie in de klas aan 
het begin van het schooljaar. Het lijkt er op dat een hogere mate van ouderlijke controle 
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voorspellend  is  voor de  start  van  slachtofferschap bij  jonge  kinderen, maar dat dit niet 
hoeft te leiden tot continuering van de slachtofferstatus. 
  De vierde studie (hoofdstuk 5) richtte zich op de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie 
als een tweede vorm van indirecte ouderlijke invloed naast opvoedingsstijl. Het is bekend 
dat een veilige gehechtheidsrelatie met ouders een belangrijk fundament vormt voor de 
sociale vaardigheden met leeftijdsgenoten. Het was echter onbekend of gehechtheid ook 
zou  kunnen  fungeren  als  een  bron  van  steun  indien  een  kind  slachtoffer  wordt  van 
agressie  op  school.  De  resultaten  wezen  niet  uit  dat  de  kwaliteit  van  gehechtheid 
gerelateerd was  aan  het  verloop  van  het  slachtofferschap. Naar  onze mening  zou  een 
veilige gehechtheidsrelatie de kans vergroten dat een kind emotionele steun zoekt bij zijn 
ouder en het ook daadwerkelijk krijgt, en dat deze steun het kind helpt om zijn problemen 
op te lossen. De kinderen in onze steekproef waren echter nog zeer jong en misschien nog 
niet verbaal in staat om hun gevoelens van stress in de schoolse context te vertalen naar 
een duidelijk signaal voor hulp in de gezinscontext. Dat we geen ondersteuning gevonden 
hebben  voor  onze  hypothese  sluit  ook  de  mogelijkheid  van  andere  beschermende 
effecten van veilige gehechtheid niet uit, bijvoorbeeld als moderator van de emotionele 
gevolgen  van  slachtofferschap.  Een  interessant  resultaat  was  verder  dat  de  meeste 
kinderen die als slachtoffer geïdentificeerd werden aan het begin van het schooljaar veilig 
gehecht waren. Dit  is niet  in overeenstemming met de  resultaten bij oudere  kinderen. 
Hierbij  moet  echter  worden  aangetekend  dat  geen  directe  vergelijking  gemaakt  kon 
worden met  kinderen  die  geen  slachtoffer waren,  en  dat  vertekening  door  zelfselectie 
door ouders niet kon worden uitgesloten. 
  Daarnaast  is  in deze vierde studie de validiteit onderzocht van een nieuwe procedure 
om  de  kwaliteit  van  gehechtheid  te  observeren  in  een  semi‐gestructureerde  setting.  
Zowel  de  Attachment  Q‐sort  als  de  separatie‐reünie  classificatie  werden  gebruikt, 
waardoor  de  convergente  validiteit  van  deze  maten  kon  worden  beoordeeld  voor 
kinderen  in  de  leeftijdgroep  van  4‐5  jaar.  Uit  de  resultaten  bleek  een  relatief  sterke 
samenhang tussen veiligheid‐onveiligheid op de AQS en de separatie‐reünie classificatie. 
De  resultaten  suggereren  dat  een  kinderfeestje,  als  een  semi‐gestructureerde 
laboratorium  setting  voor  kinderen  van  4‐5  jaar,  een  veelbelovende methodologische 
innovatie  is  die  de  afname  van  de  AQS  en  de  separatie/reünie  procedure  binnen  één 
sessie mogelijk maakt. 

Conclusie  

Uit de  resultaten van dit proefschrift komt naar voren dat ouderschap een deel van het 
verloop  van  slachtofferschap  bij  jonge  kinderen  verklaart.  Responsieve  en  autonomie 
ondersteunende ouders  lijken hun kinderen op een positieve manier te ondersteunen  in 
het omgaan met  slachtofferschap.  Er  is  echter  geen bewijs  gevonden  voor de  zorg dat 

120  SAMENVATTING – SUMMARY IN DUTCH 

 



        SAMENVATTING – SUMMARY IN DUTCH  121 

 

ouders  de  situatie  van  hun  jonge  kind  verergeren  door  het  toepassen  van  autonomie 
ondermijnende strategieën of een controlerende opvoedingsstijl. De rol van gehechtheid 
is op dit punt minder duidelijk. Hoewel er geen ondersteuning werd gevonden voor een 
verband  tussen  gehechtheid  en  het  verloop  van  slachtofferschap,  kan  niet  worden 
uitgesloten dat gehechtheid een meer indirecte invloed heeft door bijvoorbeeld als buffer 
te fungeren voor de emotionele gevolgen van het slachtofferschap. 
  Dit onderzoek leidt tot een aantal implicaties voor de zorg aan jonge kinderen die het 
slachtoffer zijn van agressie in de klas en hun ouders. Voor ouders is slachtofferschap een 
grote zorg, en ze weten vaak niet hoe ze hun kind het beste kunnen helpen. De resultaten 
van dit proefschrift bevestigen het belang om ouders  van  jonge  kinderen  goed  voor  te 
lichten over de belangrijke bijdrage die ze kunnen leveren aan een succesvolle start van de 
schoolperiode  door  toepassing  van  een  responsieve  opvoedingsstijl.  Voor  ouders  wier 
kinderen  daadwerkelijk  slachtoffer  zijn  geworden  van  agressie  in  de  klas  kunnen meer 
specifieke  oudertrainingen  worden  ontwikkeld.  In  deze  trainingen  zouden  ouders 
geïnformeerd  kunnen  worden  over  de  specifieke  ouderschapsstrategieën  die  in  dit 
proefschrift  geïdentificeerd  zijn  als mogelijk  helpend  in  geval  van  slachtofferschap  bij 
jonge  kinderen.  Verder  kan  onze  bevinding,  dat  de  situatie  van  jonge  slachtoffers  niet 
erger gemaakt wordt door actieve betrokkenheid van de ouder ondersteunend zijn voor 
ouders die te maken hebben met deze kwestie. Deze bevinding kan ook een argument zijn 
voor docenten en scholen die misschien aarzelen om het slachtofferschap van een kind te 
bespreken met ouders, uit bezorgdheid dat de ouders het nog erger voor het kind zullen 
maken. Het is belangrijk om op te merken dat scholen niet mogen suggereren dat ouders 
de problemen volledig zelf kunnen oplossen. Integendeel, onze bevindingen ondersteunen 
een  gezamenlijke  aanpak  van  scholen,  leerkrachten  en  ouders  gezien  de  aanzienlijke 
effecten van factoren die gevonden zijn op klas‐ en schoolniveau. 


