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De Ontwikkeling van Gedrag en Schoolprestaties: Het Samenspel Tussen 
Cognitieve Vaardigheden en Sociale Relaties 

 

Als kinderen gedragsproblemen ontwikkelen of slechte schoolprestaties leveren, kan 
dat ernstige gevolgen hebben voor henzelf en voor de maatschappij. Gedragsproblemen en 
slechte schoolprestaties in de kinderleeftijd hangen samen met onder meer delinquentie, 
gevangenisstraf, middelengebruik en werkloosheid op latere leeftijd. Om deze reden is het 
belangrijk om te bestuderen welke factoren op welke manier een rol spelen in de 
ontwikkeling van gedrags- en schoolproblemen. Zowel individuele factoren, zoals cognitieve 
vaardigheden - bijvoorbeeld taalvaardigheid, werkgeheugen en impulsiviteit - als de sociale 
omgeving beïnvloeden de ontwikkeling van kinderen. Kinderen met zwakkere cognitieve 
vaardigheden hebben bijvoorbeeld een grotere kans om al vroeg gedragsproblemen te 
ontwikkelen, die op latere leeftijd kunnen overgaan in ernstiger antisociaal en delinquent 
gedrag. Ook is er enige evidentie dat een ongunstige sociale omgeving met name bij cognitief 
zwakkere kinderen een risico vormt. Het is echter nog nauwelijks bekend hoe het samenspel 
tussen zwakke cognitieve vaardigheden en factoren in de sociale omgeving resulteert in 
gedrags- of schoolproblemen. Dit is het onderwerp van het onderzoek waarvan in dit 
proefschrift verslag wordt gedaan. 

In deze studies werden verschillende verklaringen voor de invloed van cognitieve 
vaardigheden en sociale context op de gedrags- en schoolse ontwikkeling getoetst. Een 
mogelijke verklaring waarom kinderen met zwakkere cognitieve vaardigheden een grotere 
kans hebben om problemen te ontwikkelen is dat het cognitief functioneren direct de 
ontwikkeling van deze negatieve uitkomsten beïnvloedt. Zo kan het zijn dat zij 
gedragsproblemen vertonen, omdat zij door hun zwakkere cognitieve vaardigheden moeite 
hebben met het leren en begrijpen van gedragsregels of het inhiberen van ongewenst gedrag. 
Het kan ook zo zijn dat de cognitieve beperkingen hun invloed indirect uitoefenen via hun 
effect op de sociale context. Zo kunnen taalproblemen van kinderen er bijvoorbeeld voor 
zorgen dat zij andere kinderen minder goed begrijpen, waardoor zij minder geliefd worden 
door leeftijdsgenoten, wat vervolgens de kans vergroot dat zij gedrags- en schoolproblemen 
ontwikkelen. Er wordt dan gezegd dat het effect van cognitieve kwetsbaarheid op de 
ontwikkeling wordt gemedieerd door sociale processen. Ten slotte is het mogelijk dat 
cognitieve kwetsbaarheden vooral een effect op de ontwikkeling heeft als het kind in een 
specifieke sociale of ouderlijke omgeving opgroeit. Dan wordt gezegd dat het effect van 
cognitieve kwetsbaarheid op de ontwikkeling wordt gemodereerd door sociale processen. 
Deze mogelijkheden vormden de basis van dit proefschrift en werden in de verschillende 
studies onderzocht. 

In de studies werd gebruik gemaakt van verschillende steekproeven. In hoofdstuk 2, 3 
en 6 werden de gegevens gebruikt van een groep (respectievelijk 615, 594 en 615) kinderen 
van reguliere Nederlandse basisscholen, die gedurende meerdere jaren in de basis-
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schoolperiode werden gevolgd. Bij deze kinderen werden gedragsproblemen, symptomen van 
psychopathologie, Cito Eindtoetsscores, de kwaliteit van de relatie met klasgenoten (mate 
van acceptatie door klasgenoten en de agressie van vrienden), taalvaardigheid en 
werkgeheugen vastgesteld. In het onderzoek beschreven in hoofdstuk 4 en 5 waren 422 
jongens betrokken, afkomstig uit de binnenstad van Pittsburgh in de Verenigde Staten en 
gevolgd vanaf de leeftijd van 11 jaar tot en met eind 20 jaar. Van deze jongens waren 
officiële arrestatiegegevens beschikbaar, evenals informatie over hun relaties met ouders en 
leeftijdsgenoten en hun cognitieve impulsiviteit. In de volgende paragrafen volgt een 
samenvatting van de bevindingen uit deze onderzoeken ter beantwoording van vier 
deelvragen die ingaan op deelaspecten van de vraag “Hoe dragen cognitieve vaardigheden en 
de sociale context bij aan de ontwikkeling van gedrag(sproblemen) en schoolsucces?”. 

 
1. Voorspellen cognitieve vaardigheden een deviante ontwikkeling bij kinderen? 

Uit het onderzoek gerapporteerd in hoofdstuk 2 bleek dat kinderen met een zwakkere 
taalvaardigheid een toename in gedragsproblemen vertoonden tussen groep 2 en groep 6, 
terwijl kinderen met betere taalvaardigheden in dezelfde periode een afname in 
gedragsproblemen lieten zien. In hoofdstuk 3 werd tevens een duidelijk verband gevonden 
tussen werkgeheugen en schoolsucces in de laatste twee jaar van de basisschoolperiode. 
Verschillen in uitkomsten tussen kinderen met een relatief goed werkgeheugen en een relatief 
slecht werkgeheugen waren groot. Kinderen met lagere scores op de werkgeheugentaak 
scoorden over het algemeen lager op de Cito Eindtoets dan kinderen met een beter 
werkgeheugen. Zo hadden kinderen met een lagere werkgeheugenscore (laagste 25%) een 
gemiddelde Cito score passend bij VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, terwijl de Cito 
score van kinderen met een beter werkgeheugen (hoogste 25%) gemiddeld Havoniveau 
aangaf. Tot slot lieten de resultaten in hoofdstuk 4 en 5 zien dat, hoewel de kans op arrestatie 
bij alle deelnemende jongens in de adolescentie een duidelijke toename liet zien gevolgd 
door een afname in de volwassenheid, jongens met een hogere cognitieve impulsiviteit vaker 
delinquent waren dan jongens met lagere cognitieve impulsiviteit, met name in de 
adolescentie. De geschatte kans om gearresteerd te zijn als 17-jarige was bijvoorbeeld 33 
procent voor jongens met een lagere cognitieve impulsiviteit, terwijl deze 52 procent was 
voor jongens met een hoge cognitieve impulsiviteit. 

 
2. Moet er rekening gehouden worden met relaties met klasgenoten om te begrijpen waarom 
kinderen met zwakkere cognitieve vaardigheden een groter risico hebben om problemen te 
ontwikkelen? 

In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 is onderzocht of kinderen met een zwakkere 
taalvaardigheid of een minder goed ontwikkeld werkgeheugen meer moeite hebben om leuk 
gevonden te worden door klasgenoten of een grotere kans hebben om bevriend te zijn met 
agressieve vrienden. Een goede taalvaardigheid en werkgeheugen stellen kinderen mogelijk 
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in staat om goed met andere kinderen om te gaan. Als taalvaardigheid en werkgeheugen 
minder goed ontwikkeld zijn, hebben kinderen een grotere kans om problematische relaties 
met klasgenoten te hebben, bijvoorbeeld omdat zij hen minder goed kunnen begrijpen, 
minder makkelijk sociale regels aanleren of impulsiever zijn in de keuze van vrienden. 
Minder geaccepteerd worden door klasgenoten of omgaan met agressieve vrienden kan 
vervolgens mogelijk leiden tot de ontwikkeling van gedragsproblemen of lagere 
schoolprestaties. 

In hoofdstuk 2 bleek dat kinderen met zwakkere taalvaardigheden inderdaad meer 
moeite hadden om leuk gevonden te worden door klasgenoten dan kinderen met betere 
taalvaardigheden over de periode van groep 2 tot en met groep 6. Deze geringere acceptatie 
door klasgenoten verklaarde vervolgens vooral bij jongens met een zwakkere taalvaardigheid 
waarom zij meer gedragsproblemen ontwikkelden. De resultaten in hoofdstuk 3 lieten zien 
dat kinderen met lagere werkgeheugenscores minder geaccepteerd werden door klasgenoten 
en bovendien meer agressieve vrienden hadden. Dit verklaarde mede waarom kinderen met 
een zwakker werkgeheugen lagere Cito Eindtoetsscores halen. Het effect van acceptatie door 
klasgenoten bleek voor zowel jongens als meisjes te gelden. Het hebben van agressieve 
vrienden speelde echter alleen bij jongens een rol in het verband tussen werkgeheugen en 
Cito Eindtoetsscores. Kortom, problematische relaties met klasgenoten lijken mede te 
verklaren waarom kinderen met zwakkere cognitieve vaardigheden gedragsproblemen 
ontwikkelen en minder succesvol op school zijn. 
 
3. Is de invloed van cognitieve vaardigheden op de ontwikkeling van delinquentie afhankelijk 
van relaties met ouders en de aard van vriendschappen?  

In hoofdstuk 5 werd onderzocht of de invloed van cognitieve impulsiviteit op de 
ontwikkeling van delinquentie in de adolescentie en (jong) volwassenheid mede afhankelijk 
was van de wijze van omgang met ouders en de aard van vriendschappen. Cognitieve 
impulsiviteit bleek inderdaad niet in elke sociale context van invloed op delinquentie. 
Wanneer ouders consequent en positief opvoedden en betrokken waren bij hun kind en 
wanneer hun zoon weinig delinquente vrienden had, dan verhoogde cognitieve impulsiviteit 
de kans om delinquent gedrag te laten zien. Wanneer het gedrag van ouders minder positief 
was en wanneer hun zoon veel delinquente vrienden had, was er geen invloed meer zichtbaar 
van cognitieve impulsiviteit op de ontwikkeling van delinquentie bovenop de invloed van 
deze risico-omgeving. De bevinding dat cognitieve impulsiviteit vooral van invloed is in een 
laagrisico ouderlijke of leeftijdsgenotenomgeving geeft aan dat het belangrijk is om rekening 
te houden met de sociaal relationele context waarin kinderen opgroeien om de invloed van 
cognitieve impulsiviteit beter te kunnen begrijpen. 
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4. Kan het risico dat kinderen met een zwakkere taalvaardigheid gedrags- en emotionele 
problemen ontwikkelen gereduceerd worden door hen in een klassensituatie te plaatsen 
waarin zij makkelijker sociale relaties met klasgenoten aangaan? 

Ten slotte werd in hoofdstuk 6 onderzocht of het makkelijker maken om relaties met 
klasgenoten aan te gaan met behulp van een preventieve interventie de ontwikkeling van 
emotionele en gedragsproblemen beïnvloedde. Een deel van de kinderen in de 
basisschoolgroep kreeg de klassikale interventie Taakspel, een interventie waarbij onder 
meer positieve, prosociale interacties met klasgenoten worden gestimuleerd. Kinderen die 
Taakspel hadden gekregen lieten een afname zien in de ontwikkeling van zowel gedrags- als 
emotionele problemen vergeleken met de kinderen die geen Taakspel hadden gekregen. 
Daarnaast was de mate van sociale acceptatie bij kinderen in Taakspelklassen hoger dan bij 
kinderen in controleklassen. Deze toegenomen sociale acceptatie verklaarde deels waarom de 
kinderen in de Taakspelklassen minder gedrags- en emotionele problemen hadden. Dit laatste 
gold echter niet voor alle kinderen; alleen bij jongens met een zwakke taalvaardigheid 
verklaarde de toename in sociale acceptatie mede de reductie in gedrags- en emotionele 
problemen. Deze bevinding suggereert dat bij kinderen met een verhoogde kwetsbaarheid om 
gedrags- en emotionele problemen te ontwikkelen (dat wil zeggen jongens met een zwakke 
taalvaardigheid) de ontwikkeling van dergelijke problemen mede voorkomen kan worden 
door hun sociale relaties met klasgenoten te verbeteren. 
 
Conclusie 

De verschillende studies in dit proefschrift lieten zien dat kinderen met zwakkere 
cognitieve vaardigheden een grotere kans hebben om problemen in hun gedrag te 
ontwikkelen of tot slechtere schoolprestaties te komen dan kinderen met betere cognitieve 
vaardigheden. De studies in dit proefschrift lieten vooral ook zien dat er rekening moet 
worden gehouden met de sociale context waarin kinderen met zwakkere cognitieve 
vaardigheden opgroeien om hun verhoogde risico op symptomen van psychopathologie, 
delinquentie en slechtere schoolprestaties te kunnen begrijpen. Belangrijker nog, investering 
in de prosociale omgang tussen kinderen in de vroege basisschoolperiode, via het 
interventieprogramma Taakspel, lijkt bij te dragen aan de afname van gedrags- en emotionele 
problemen met name bij kinderen die door hun verhoogde kwetsbaarheid (bijvoorbeeld een 
zwakkere taalvaardigheid) meer moeite te hebben om op een goede manier met 
leeftijdsgenoten om te gaan. 
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