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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

Prosociaal gedrag wordt omschreven als handelingen die voordelig zijn voor anderen maar die geen direct 

voordeel of persoonlijke winst voor de handelende persoon opleveren. Steeds meer onderzoek laat zien dat sociale 

interacties met leeftijdgenoten op de basisschool belangrijk zijn bij de ontwikkeling van prosociaal gedrag. 

Vergeleken met de kleuterschooltijd, hebben kinderen tijdens de basisschoolperiode meer interacties met 

leeftijdgenoten in meer verschillende omgevingen waarbij er minder toezicht is van volwassenen. Deze intensieve 

en dynamische sociale interacties zijn belangrijke en unieke ervaringen voor kinderen om hun prosociale gedrag 

te ontwikkelen en toe te leren passen.  Vermoedelijk zal het prosociale gedrag dat de kinderen aanleren en laten 

zien ook weer van invloed zijn op de aard en kwaliteit van hun sociale relaties.  

 Ondanks deze logische dynamische wisselwerking tussen prosociaal gedrag van kinderen en hun relaties 

met leeftijdgenoten op de basisschool, is onderzoek, en in het bijzonder longitudinaal onderzoek, naar de 

ontwikkeling van prosociaal gedrag en de invloed hiervan binnen de sociale context op school nog maar weinig 

gedaan. Bovendien zijn wederzijdse en gezonde relaties met leeftijdgenoten tijdens de basisschool essentieel voor 

de sociale- emotionele- en gedragsontwikkeling van kinderen. Het is daarom van groot belang om meer 

onderzoek, en in het bijzonder longitudinaal onderzoek, te doen naar de invloed van prosociaal gedrag op relaties 

met leeftijdgenoten en hoe de wisselwerking tussen prosociaal gedrag en de relaties met leeftijdgenoten de 

emotionele- en gedragsontwikkelingen beïnvloedt.  

 Het huidige proefschrift is uiteengezet om beter begrip te krijgen van de ontwikkeling van prosociaal 

gedrag bij kinderen en hoe dit de sociale- emotionele- en gedragsontwikkeling van kinderen binnen de sociale 

context op school beïnvloedt. Twee overkoepelende onderwerpen worden besproken binnen dit proefschrift. Het 

eerste onderwerp richt zich op de vraag hoe prosociaal gedrag zich ontwikkelt binnen de sociale context gedurende 

de basisschool periode. We hebben onderzocht hoe een vorm van prosociaal gedrag, namelijk het delen van iets 

van waarde met leeftijdgenoten (i.e. beste vriend, een leeftijdgenoot die niet leuk wordt gevonden en een anonieme 

leeftijdsgenoot), zich ontwikkelt vanaf groep 4 tot en met groep 8 van de basisschool (hoofdstuk 2). Het tweede 

onderwerp richt zich op de invloed van prosociaal gedrag op de sociale- emotionele- en gedragsontwikkeling van 

kinderen. We hebben onderzocht hoe prosociaal gedrag van kinderen is geassocieerd met of van invloed is op hun 

relaties met leeftijdgenoten en hun emotionele- en gedragsontwikkeling (hoofdstuk 2, 3 en 4). Ook hebben we 

prosociaal gedrag op het klassenniveau onderzocht. We bekeken hoe het niveau van prosociaal gedrag binnen de 

klas van invloed was op het verband tussen individuele sociale ervaringen met leeftijdgenoten en de psychische 

ontwikkeling (hoofdstuk 5).  

 Om bovengenoemde onderzoeksvragen te beantwoorden zijn data van vier verschillende samples 

gebruikt. Alle kinderen in de studies zaten op reguliere basisscholen in Nederland, waarbij het overgrote deel van 

de kinderen een Kaukasische achtergrond had (>75% per sample). Met deze samples zijn verschillende vormen 

van prosociaal gedrag (i.e. delen, helpen, verzorgen en aardig zijn) in kaart gebracht door verschillende 

informanten (i.e. zelf rapportage, peer nominaties en leerkracht rapportages). Samengenomen omvatten de 

samples de ontwikkelingsperiode vanaf de kleuterklas (5 jaar) tot de laatste groep van de basisschool (12 jaar).  

 

Onderzoeksdoel 1: De ontwikkeling van prosociaal gedrag op de basisschool 



De bevindingen in hoofdstuk 2 laten zien dat het deelgedrag van kinderen over het algemeen stabiel lijkt te zijn 

of lichtelijk afneemt gedurende de periode van de basisschool. De mate van deelgedrag, echter, verschilde enorm 

afhankelijk van met wie er gedeeld werd. Kinderen leken het meest prosociaal wanneer ze deelden met hun beste 

vriend en het minst prosociaal wanneer ze deelden met een leeftijdsgenoot die niet leuk werd gevonden. Wanneer 

kinderen moesten delen met een anoniem ander kind, lag de mate van prosociaal gedrag tussen dat wat werd 

gezien bij de beste vriend en iemand die niet leuk werd gevonden in.  De resultaten wezen ook uit dat deze 

verschillen relatief stabiel bleven over de tijd vanaf groep 4 tot en met groep 8 van de basisschool.  

 

Onderzoeksdoel 2: De invloed van prosociaal gedrag op de sociale- emotionele en 

gedragsontwikkeling van kinderen op de basisschool. 

In hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 5 hebben we onderzocht hoe de sociale- emotionele en gedragsontwikkeling 

van kinderen mogelijk wordt beïnvloed door prosociaal gedrag vanuit twee verschillende perspectieven: Het 

individuele perspectief (hoofdstuk 2 en 4) en het klassen perspectief (hoofdstuk 5). 

 In hoofdstuk 2 werd het verband tussen de ontwikkeling van prosociaal gedrag en de sociale relaties met 

leeftijdgenoten onderzocht. We vonden dat kinderen die minder deelden, ongeacht de ontvanger, vaker niet leuk 

werden gevonden door leeftijdgenoten. Ook vonden we dat, wanneer kinderen minder deelden met een 

leeftijdgenoot die niet leuk werd gevonden en hierin een afname over de tijd lieten zien, zij zelf ook vaker niet 

leuk werden gevonden gedurende de basisschool periode. Maar we vonden ook dat kinderen die meer met hun 

beste vriend deelden over het algemeen ook vaker leuk werden gevonden door hun klasgenoten.  Deze 

bevindingen suggereren dat het vertonen van prosociaal gedrag over het algemeen als bescherming tegen niet leuk 

worden gevonden kan werken, terwijl prosociaal gedrag naar een beste vriend een kind kan helpen om leuker 

gevonden te worden door leeftijdgenoten in het algemeen.  

 In hoofdstuk 3 en de bijbehorende extra sectie, werd de prosociaal-gerelateerde genetische-opmaak van 

individuele kinderen bestudeerd. We vonden dat een genetisch polymorfisme (OXTR rs53576), welke 

geassocieerd wordt met prosociaal gedrag bij kinderen, ook geassocieerd leek met in hoeverre een kind leuk werd 

gevonden, niet leuk werd gevonden en het hebben van vriendschappen. Deze bevindingen suggereren dat de 

genetische opmaak van kinderen mogelijk onderliggend is aan het effect van prosociaal gedrag op positieve 

relaties met leeftijdgenoten. 

 In hoofdstuk 4 onderzochten we hoe verhoging van prosociaal gedrag bij kinderen voor betere relaties 

met leeftijdgenoten kan zorgen en hoe dit vervolgens kan leiden tot vermindering van depressieve klachten en 

agressieve gedragingen bij deze kinderen. Resultaten lieten zien dat verhogingen in het prosociaal gedrag tijdens 

de kleuterklas leidde tot een verbeterde sociometrische status, namelijk sociale preferentie, in de klas. Deze 

verhoogde sociale preferentie verminderde het risico op de ontwikkeling van depressieve klachten en agressieve 

gedragingen bij deze kinderen. Over het algemeen suggereren deze resultaten dus dat prosociaal gedrag een 

krachtig middel kan zijn voor kinderen om hun sociale preferentie te verhogen, wat hen vervolgens beschermt 

tegen de ontwikkeling van emotionele- en gedragsproblemen.  

 In hoofdstuk 5 onderzochten we de geaggregeerde levels van prosociaal gedrag in de klas om te kijken 

hoe prosociaal gedrag op het klassenniveau van invloed is op het verband tussen individuele ervaringen van 

relationeel slachtofferschap en depressieve symptomen. Verrassend genoeg onderbouwen onze resultaten een 

“gezonde context-paradox”. We vonden dat kinderen minder gepest werden in klassen waar relatief veel 



prosociaal gedrag werd laten zien; echter, wanneer kinderen werden gepest in zo’n klas dan werden de negatieve 

gevolgen van het pesten juist versterkt door de hoge mate van prosociaal gedrag in de klas. Met andere woorden, 

kinderen die gepest werden in klassen waar relatief veel prosociaal gedrag werd laten zien, ontwikkelden meer 

depressieve symptomen dan kinderen die werden gepest in een minder prosociale context.  

 Samengenomen laten deze bevindingen zien dat prosociaal gedrag een aanzienlijk effect heeft op de 

relaties die kinderen hebben met hun leeftijdgenoten. Wanneer kinderen meer prosociaal gedrag laten zien, kan 

dit hen beschermen tegen afwijzingen van klasgenoten en kan het hun sociometrische status onder leeftijdgenoten 

doen verhogen wat er vervolgens voor kan zorgen dat ze minderen emotionele- en gedragsproblemen ontwikkelen. 

Kinderen die gepest worden in een klas waar over het algemeen meer prosociaal gedrag wordt laten zien, lijken 

een verhoogde kans te hebben op de ontwikkeling van emotionele problemen omdat het negatieve effect van 

pesten op het slachtoffer vergroot worden door de prosociale norm in de klas.  

 

Conclusie 

Samenvattend bevestigt het huidige proefschrift het belang van prosociaal gedrag bij kinderen op hun 

sociale- emotionele- en gedragsontwikkeling tijden de basisschool. We vonden dat, ondanks dat prosociaal gedrag 

(in de vorm van delen met anderen) niet toeneemt tijdens de basisschool, het gewaardeerd wordt door klasgenoten 

en is geassocieerd met een betere sociometrische positie onder klasgenoten. Bovendien kunnen kinderen nog meer 

van hun eigen prosociaal gedrag profiteren wanneer ze dit proberen te verhogen. Kinderen kunnen betere relaties 

met leeftijdgenoten krijgen als een beloning voor hun prosociaal gedrag. Vervolgens kunnen deze verbeterede 

relaties met leeftijdgenoten de ontwikkeling van depressieve gevoelens en agressieve gedragingen tegen gaan. 

Verder lijkt het erop dat kinderen niet alleen van hun eigen prosociale gedrag profiteren maar ook van het 

prosociaal gedrag in de klas als geheel. Met andere woorden, kinderen hebben minder kans om gepest te worden 

in hoog prosociale klassen vergelen met kinderen in laag prosociale klassen. Echter is het ook belangrijk om 

bewust te zijn van de mogelijke ‘donkere kant’ van prosociaal gedrag in de klas. Het lijkt er namelijk op dat 

kinderen die gepest worden in een hoog prosociale klas een verhoogd risico hebben om depressieve klachten te 

ontwikkelen vergeleken met kinderen die worden gepest in een laag prosociale klas.  

Bovengenoemde bevindingen laten zien dat wanneer een school inzet op het versterken van prosociaal 

gedrag bij kinderen, dit mogelijk zou kunnen zorgen voor betere sociale relaties onderling en minder emotionele- 

en gedragsproblemen op school. Echter is het wel belangrijk voor scholen en leerkrachten om erop te letten dat 

geen een kind over het hoofd wordt gezien want juist wanneer de klas als geheel meer prosociaal wordt lijken 

kinderen die gepest worden extra gevoelig voor het ontwikkelen van emotionele problemen.   
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