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1. Opvoeden als transactioneel proces binnen de ruimere context 
 
Gezinsopvoeding en gezinsrelaties zijn complex, vandaar nood aan erkennen van 

- Wederkerigheid in relaties 

- Het temporeel aspect 

- De impact vd ruimere context buiten h gezin  

 
Definitie opvoeding 
 
Lerner:  

“Parenting is zowel een biologisch als een sociaal proces: het omvat bidirectionele relaties tsn 

leden v verschillende generaties. De sociale interacties binnen parenting zorgen voor middelen 

(hulpbronnen) voor generationele groepen en hebben betrekking op de domeinen v overleving, 

voortplanting, verzorging en socialisatie. Bovendien is diversiteit een sleutelkenmerk v parenting ten 

gevolge v temporele en culturele variatie” 

 

SOCIAL-MOLD 

Opvoeden als eenrichtingsverkeer, 

waarbij ouders invloed uitoefenen op hun 

kind om het te ‘vormen’ 

à kind kneden hoe ouders willen 

 

BIDIRECTIONEEL-
MODEL 

Wederkerige interacties tsn ouder en 
kind 

 

TRANSACTIONEEL 
MODEL 

Langdurig bidirectionele wisselwerkingen 

tsn ouder en kind 

(temporeel effect!) 

 

 
Ecologische modellen 
 

- Relaties tsn mensen en hun omgeving 

- Zicht op risico- en protectieve factoren voor de opvoeding 

- Vb. Belsky, Dishion, French & Patterson, Lerner, Bronfenbrenner… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.1  Model van Belsky (1984): Determinanten van ouderlijk handelen 
 

 
 
Grijze pijl: wederkerigheid 

BEKIJK KENNISCLIP + TEKST COLPIN!!!! 

 

Uitleg Belsky 

- Bidirectionele relatie tsn ouders en kind 

- 3 groepen die opvoedingsrelatie beïnvloeden: 

o Individuele kenmerken v ouders 

§ Individuele ouder: (“personality”, persoonlijk functioneren) 

o Individuele kenmerken v kind 

§ Individuele kind: (“child characteristics”: kindkenmerken) 

o Contextuele bronnen v stress of steun  

§ Huwelijksrelatie (“marital relations”) 

§ Sociale netwerk (“social network”) 

§ Beroepssituatie vd ouders (“work”) 

à ontwikkeling kind (“child development”) beïnvloeden 

à “process model” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kenmerken model Belsky 
 

- Heuristisch model (= die of dat te maken heeft met een wetenschappelijke strategie om problemen 

systematisch op te lossen en dingen methodisch te ontdekken)  

Twee soorten relaties 

o Unidirectionele relaties 

§ Voorstellen gebeurd omwille v heuristische redenen  

à intresse is eerste plaats opvoeding, andere factoren zijn enkel relevant bij betekenis 

voor opvoeding  

§ KRITIEK: empirische steun heeft steeds betrekking op correlationeel onderzoek: niet 

mogelijk om conclusies te trekken over causale karakter samenhang 

o Bidirectionele relaties  

- Opvoedings als “buffered system”: opvoeding wordt door verschillende factoren beïnvloed 

o Tekorten in één beïnvleode factor kunnen gecompenseerd worden door andere factoren 

- Bufferhiërarchie 

o Centrale rol: persoonlijkheid ouders 

o Tweede plaats: contextuele bronnen v stress of steun  

§ Huwelijksrelatie 

§ Sociale ondersteuning 

§ Beroepssituatie 

o Laatste plaats: het kindtemperament 

 

VOORDELEN – VERDIENSTEN NADELEN – BEPERKINGEN 

- Eerste poging: opvoeding in ruimer kader 

te situeren 

- Laat toe dat onderzoekshypothesen te 

formuleren en te toetsen 

- Reeds empirische ondersteuning voor 

sommige relaties 

- Aanknopingspunten voor preventie en 

hulpverlening 

- Leunt aan bij ‘social mold’ theorie, minder 

bij visie ‘interdependente asymmetrie’ 

- Richting verbanden is niet theoretisch 

gefundeerd 

- Determinanten zijn ‘globaal’ omschreven 

- Determinanten beperkt tot micro- of 

meso-niveau 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.2  Model Fishion, French & Patterson  
 

 
 
Family environment = gezinskenmerken 

Peer environment  = leeftijdsgenoten 

Deviancy training  = confrontatie met leeftijdsgenoten met ook antisociaal gedrag 

1.3 Model Lerner (2002) 
 

 
 
 = systeemtheorieën met subsystemen + functie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visie op het ontwikkelingscontextualisme (Lerner, 2002) 
 

 
 

 
 
 

(zie dia’s papieren voor uitleg) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kind- en ouderkenmerken en sociale netwerken in het model van Lerner 
 
- Kind & ouder: ontwikkelingsniveau, biologische aanleg, gedrag, temperament, persoonlijkheid, 

   cognitie, gezondheid, waarden, attitudes, verwachtingen… 

- Relatienetwerk:  andere partner/ouder, niet-nucleair gezin, niet-biologisch kind 

- Schools netwerk:  leerkrachten, klasgenoten 

- Sociaal netwerk:  peers v ouders, peers v kind 

- Jobnetwerk:  directe collega’s, niet-directe collega’s 

 
Kenmerken van het model 
 

- Belang interactie tsn nature & nurture, interactie tsn persoon en context 

- Ouder & kind zijn ingebed in breder sociaal netwerk, in wederkerige reacties met dit netwerk 

- Netwerken zijn ingebed binnen bepaalde samenleving en cultuur 

- Temporele component: relaties veranderen continu doorheen de tijd en de geschiedenis 

- Tsn elk vd netwerken bestaan bidirectionele relaties 

à daarom ouders niet alleen verantwoordelijk voor ontwikkeling kind 

o Ouders niet enige invloed op hun kind 

o Ruime context 

o Kenmerken vh kind 

à Kind helpt actief mee aan eigen ontwikkeling 

 
Toepassing: het Goddness-of-fit model 
 

- Kindeffect en hun circulaire functie (zie tekening) 

o Kinderen: effect op ouders 

- Individuele kenmerken kind VS eisen context 

- Goede ‘fit’ kindkenmerken-context: 

o Positieve feedback 

o Adaptatie 

- Povere ‘fit’ kindkemerken-context: 

o Risico op problemen 

 
Temperament en Goodness-of-fit 
 

- Thomas & Chess: New York Longitudinal Study 

o Easy:    gelijkmatig temperament:  makkelijk kind 

o Difficult:    onregelmatige kenmerken:  moeilijk aan te passen kind 

o Slow to warm up:  begin: moeilijk aan te passen, daarna beter 

 



- Longitudinale studie bij 2 steekproeven 

o Europees-Amerikaanse middenklasse gezinnen (N = 133) 

o Puertoricaanse arbeidersklasse gezinnen (N=98) 

- ‘Gemakkelijk’ VS ‘moeilijk’ temperament 

o Afhankelijk v de ouder-kindrelatie en het ontwikkelingssysteem! 

 
 
Illustratie vd functionele betekenis v temperamentsverschillen: impact v lage regulariteit of ritmiciteit 

mbt slaap-waak cycli 

 

PUERTORICAANSE OUDERS 

Permissief! 

Kind geen adapattieproblemen tot leeftijd v 5 jaar, wel bij de 

schoolstart: aritmiciteit continu 

à eerst makkelijk slaappatroon = easy 

à daarna moeilijk aan te passen 

EUROPEES-AMERIKAANSE 
OUDERS 

Strengere eisen 

Aritmiciteit als voorspeller v probleemgedrag van 0 tot 5 jaar maar niet 

nadien: aritmiciteit discontinu 

Vb. slaaptraining 

(cultureel kenmerk) 
 

- Kindtemperament beïnvloedt adaptatie ouder 

- Kindgedrag kleurt visie v ouders op temperament 

- Kinderen lokken gedragsveranderingen bij ouders uit 

à kind is actief is eigen ontwikkeling 

 
Andere voorbeelden v hoe differentiële eisen binnen verschillende gezinscontexten een verschillende 

aanpassing eisen: 

- Motorische activiteit bij kinderen 

o Puertoricaanse ouders geven sneller problemen met de motorische activiteit vh kind aan 

- Moeilijke VS gemakkelijke kinderen bij de Masai 

o ‘Moeilijk temperament’ als protectieve factor 

§ Expressiever 

§ Huilen vaker 

à door aandacht: meer voedsel à meer overlevingskansen 

 
 



1.4 Bronfenbrenner’s bio-ecologische model 
 

- The ecology of Human Development (1979) 

- Later: Process-Person-Context-Time modle 

à niveau past in nieuwe niveau 

 
5 omgevingsniveaus beïnvloeden de mens als biologisch wezen 
 

MICROSYSTEEM 
De relaties tsn de zich ontwikkelde persoon en de omgeving waarin de persoon zich 

bevindt 

MESOSYSTEEM 
De connecties tsn belangrijke settings waarin de zich ontwikkelde persoon zich op 

een bepaald punt in zijn leven bevindt 

EXOSYSTEEM 

Een uitbereiding vh mesosysteem met formele en informele sociale structuren 

waarin de zich ontwikkelende persoon zich niet bevindt, maar wat wel de setting v 

die persoon beïnvloedt 

MACROSYSTEEM 
Bredere culturele invloeden zoals de maatschappij in het algemeen, religieuze 

systemen, politiek gedachtengoed 

CHRONOSYSTEEM 
Ligt aan de basis v alle andere systemen zoals historische gebeurtenissen en 

veranderingen 

 
 

 
 



Vier componenten in de menselijke ontwikkeling 

- Ontwikkelingsproces 

o dynamische relatie individu en context 

- Persoon 

o biologische, cognitieve, emotionele en gedragsmatige kenmerken 

- Context 

o geneste niveaus 

- Tijd 

o ontogenetisch en historisch 

 
Uitbreiding vh microsysteem met persoonskenmerken:  

- Disposities 

- Talenten 

- Ervaring 

- Kennis 

- Vaardigheden 

- Interacties met mensen maar ook met 

symbolen en taal 

 
Uitbreiding v temporele dimensie met 

- Micro-tijd: (dis)continuïteit binnen proximale processen      

- Meso-tijd: periodiciteit over bredere tijdsintervallen (dagen, weken)       

- Macro-tijd: veranderingen in de bredere maatschappij, binnen en over generaties (grote 

veranderingen) 

 
- Nadruk op de actieve rol vh individu voor de eigen ontwikkeling  

o Kind als ‘agent’, actief of handelend persoon 

- De kenmerken ve kind/jongen zijn zowel oorzaak als gevolg vd eigen ontwikkeling 

- Proximale processen zijn primaire bronnen v ontwikkeling 

o Indien ze op regelmatige basis plaatsvinden 

 
Toepassingen model in onderzoek 
 
De effecten v hard straffen 

- Per definitie aanleiding voor externaliserend probleemgedrag (= agressief gedrag waarbij andere 

mensen last v kunnen hebben)? 

- Verschillend effecten naargelang cultuur? 

o Vb. afro-amerikaanse cultuur: zijn het gewoon om te ‘straffen’ dus geen negatieve gevolgen 

bij kinderen 

- De rol v betekenisverlening? 

- Verschillen effecten naargelang ontwikkelingsniveau (temporele factor)? 



Interactie v opvoeding & ruimere context 

- Negatieve effecten v ouderkenmerken (vb. psychische problemen; criminaliteit) zijn groter 

wanneer ze samen voorkomen met risicofactoren in de omgeving (vb. armoede) 

 
Gezinstype 

- Negatieve gevolgen van non-normatieve (=’atypische’) gezinsvormen? 

 
à noodzakelijk om ons denken omtrent effecten v parenting te verbreden 
 
2. Tendensen in onderzoek naar opvoeding 
 

- Kritiek op vroeger onderzoek naar parenting 

- De nature-nurture controverse 

o Nature: trekken, mogelijkheden en bekwaamheden die men erft vd ouders; erfelijkheid, 

aanleg, rijping 

= AANGEBOREN KENMERK 

o Nurture: omgevingsinvloeden die gedrag vormen, omgeving, ervaring, leren 

= OMGEVINGSINVLOED 

à is steeds minder een controverse 

à erkenning dat zowel genetische als omgevingskenmerken een rol spelen 

 
In welke mate zijn kinderen ontvankelijk voor kenmerken van hun omgeving (vb. opvoeding?) 
 

DIATHESE-STRESSMODEL 

Onderliggende kwetsbaarheid (aanleg) in samenspel met een 

stressor leidt tot problemen 

Vb. echtscheiding 

DIFFERENTIËLE 
ONTVANKELIJKHEIDSHYPOTHESE 
(= DIFFERENTIAL SUSCEPTIBILITY) 

Ontvankelijker zijn voor zowel negatieve als positieve 

omgevingskenmerken 

Vb. metafoor vd paardenbloem & orchidee 

VANTAGE (=VOORDEEL) 
SENSITIVITY: 

Aanleg om voordeel te halen uit positieve omgevingskenmerken 

 

2.1 Onderzoek dat rekening houdt met ‘nature’ 
 

- Bijdrage ve specifiek gen of set v genen, gerelateerd aan biologisch systeem 

- Hoe bepaalt het genotype, in interactie met de omgeving, het fenotype? 

o Gen X Omgevingsonderzoek 

§ Vb. effect v kindermishandeling op antisociaal gedrag bij jongens is zwakker voor jongens met een hoge 

MAOA-activiteit (door bepaalde genetische variant); vooral effect v kindermishandelijk, namelijk meer 

antisociaal gedrag, bij jongens met lage MAOA-activiteit 



(GEDRAGS)GENETISCH 
ONDERZOEK 

De variabiliteit ve bepaalde eigenschap wordt bepaald door de som vd 
drie onafhankelijke bronnen: 

 
à additief gedragsgenetisch model 

 
Statistische schatting van 

- Erfelijkheid: de hoeveelheid variatie binnen een bepaalde 

variabele, bepaald door genetische verschillen tsn mensen 

- Gedeelde omgeving: de omgevingsinvloeden die gedeeld 

worden door broers en zussen (siblings) die opgevoed worden 

in hetzelfde gezin en die leiden tot gelijkenissen bij siblings 

- Niet-gedeelde omgeving: de aspecten vd omgevings die NIET 

gedeeld worden door siblings, en die leiden tot verschillen tsn 

siblings vb. geboortevolgorde, klas, hobby’s 

à GO en NGO: moeilijk te kiezen à differentiëel opvoeden 

 
Klassieke designs binnen de gedragsgenetica 

- Quasi-experimentele designs (geen echte experimenten, want 

men mag geen kinderen wegnemen uit gezinnen): 

o Tweelingsstudies 

o Adoptiestudies 

- Gezinsstudies 

- Natuurlijke experimenten 

TWEELINGSTUDIES 

MZ: monozygote (eeneïge) 

DZ: dizygote (tweeëige) 

 
- Vergelijking vd overeenkomsten tsn MZ tweelingen en DZ 

tweelingsparen 

- MZ tweelingen zijn voor 100% genetisch gelijk 

- DZ tweelingen zijn gemiddeld voor 50% genetisch gelijk (zoals 

gewone siblings) 

- Indien genetische invloed belangrijk is voor een bepaalde 

eigenschap, zullen MZ tweelingen meer op elkaar gelijken dan 

DZ tweelingen 



- Wanneer gelijkenissen tsn tweelingen niet kan toegeschreven 

worden aan genetische factoren, dan zit de omgeving daar voor 

iets tussen 

ADOPTIESTUDIES 

- Biologische siblings delen 50% v hun genen, terwijl 

geadopteerde kinderen 0% v genen delen met hun 

adoptiebroer of zus 

- De mate v gelijkenis tsn biologische kinderen en 

adoptiekinderen is een directe maat voor gedeelde 

omgevingsinvloeden 

Vb. genetische aanslag voor alcoholafhankelijkheid voorspelde depressie bij 

geadopteerde vrouwen die tegelijk in moeilijke levensomstandigheden opgroeiden, 

gekenmerkt door psychopathologie of scheiding bij de adoptie-ouders 

GEZINSSTUDIES 

- Geen uitsplitsing in genetische en omgevingsinvloeden toelaten 

- Wel gen-omgeving-interacties onderzoeken toegelaten 

Vb. kinderen bij ouders met schizofrenie, kans groot op schizofrenie wanneer zij 

opgevoed werden in een instelling en genetische aanleg hadden voor schizofrenie 

NATUURLIJKE EXPERIMENTEN 

- Gecontroleerde experimenten rond opvoeding zijn moeilijk of 

onetisch 

Vb. Roemeense weeskinderen geadopteerd door canadese gezinnen na 

leeftijd v 6 maanden produceren meer cortisol dan kinderen die voor 

de leeftijd v 6 maanden geadopteerd zijn  à meer stress 

 
CONLUSIES uit onderzoek met additief gedragsgenetische design 
 

- Gedeelde omgeving zou slechts een kleine, weinig betekenisvolle rol spelen in verklaren v 

gedrag/kenmerken bij kinderen 

- Net-gedeelde omgevings verklaar meer dan gedeelde omgeving 

 
Kritiek op deze soort studies 
 

- Schattingen hangen sterk af v soort onderzoek 

o Tweelingsstudies geven een grotere erfelijkheid aan dan adoptiestudies 

o Bij observaties meer effect v gedeelde omgevingsinvloeden dan bij vragenlijstonderzoek 

o Belang vd unieke perceptie v gezinsleden 

 
 
 
 
 
 
 



Theorie v Sandra Scarr, gebaseerd op gedragsgenetische studies 
 

- Kinderen zijn actieve actoren in hun eigen socialisering: de actieve selectie en creatie v 

omgevingservaringen is genetisch gedetermineerd 

- Controversieel: ‘Gemiddelde ouders zijn goed genoeg’ 

- Kritiek op Scarr: 

o Ouders niet belangrijk voor de ontwikkeling v hun kind? 

o Er wordt te weinig rekening gehouden met de niet-gedeelde omgevingsinvloeden 

Scarr: 

“Alles is genetisch” 

 
Studies naar gen-omgevings transacties 
 

- ‘Verbeterde’ gedragsgenetische designs 

- Veel vermeende omgevingseffecten blijken genetisch bepaald 

- Veel genetische effecten blijven omgevingsafhankelijk 

 
Voorbeelden v gen-omgevings transacties 
 

PASSIEVE GEN-
OMGEVINGSCORRELATIE 

- Correlatie kind en gedrag v ouders vanwege onderliggende 

genetische link tsn gedrag v ouders en kinderen 

Vb. kinderen met ouders men alcoholafhankelijkheid hebben genetische aanleg tot 

alcoholafhankelijkheid. Ze groeien op in een omgeving waar ze frequent met alcohol 

geconfronteerd worden 

ACTIEVE GEN-
OMGEVINGSCORRELATIE 

- Genetische aanleg zorgt ervoor dat iemand een bepaalde omgeving 

opzoekt of creëert 

Vb. een leergierig iemand leest uit zichzelf vaker een boek 

EVOCATIEVE GEN-
OMGEVINGSCORRELATIE 

- Genetische aanleg lokt specifieke reacties uit vd omgeving 

Vb. agressief kind hard straffen bij de ouders uitlokken 

 
Gen omgevingsinteractie 
 
Sprake ve genetische gevoeligheid voor risicofactoren vanuit de omgeving 

Vb. genetisch risico op antisociaal gedrag zal tot effectief antisociaal gedrag leiding wanneer er ook sprake is ve povere opvoeding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Andere actuele onderzoeksvragen en onderzoeksdesign 
 

DIFFERENTIEEL OUDERLIJK 
GEDRAG EN UITKOMSTEN 

BIJ KINDEREN 

- Niet gedeelde omgevingsinvloed 

- Voorbeeld Sibling-onderzoek 

o Oudere siblings die minder affectie krijgen v moeder dan 

hun jongere siblings vertonen meer internaliserende 

problemen 

o Oudere siblings die meer blootgesteld worden aan 

controlegedrag v moeders (straffen), vertonen meer 

internaliserende en externaliserde problemen 

INTERACTIE-EFFECT V 
KINDKENMERKEN & 

OPVOEDING OP 
KINDUITKOMSTEN 

- Enkel hoofdeffecten parenting bestudeerd à geen realistisch 

beeld! 

Vb. onderzoek interacties temperament/persoonlijkheid kind & opvoeding ter verklaring v 

internaliserend en externaliserend probleemgedrag 

 
 

 
(Zie voorbeelden in dia’s) 

LONGITUDINALE STUDIES 
NAAR OPVOEDING EN 
KINDONTWIKKELING 

- Vaak: korte-termijn longitudinale designs 

- Meerder meetmomenten 

- Groeicurves 

- Causaliteit? 

 

 



INTERVENTIESTUDIES 

- Programma’s om gedrag v kinderen te veranderen via de ouders 

(oudertraining, mediatietheraphie) 

- Effectstudies 

o Belang v goede methodologie, zoals: 

§ pre-postmeting, follow-up 

§ Controlegroep 

§ Multimethod, multi-informant 

- Effect niet altijd zichtbaar op korte termijn 

ONDERZOEK NAAR 
INVLOEDEN V OUDERS EN 

LEEFTIJDSGENOTEN OP 
KINDUITKOMSTEN 

- Onderzoek naar hoe ouders en leeftijdsgenoten tegelijk een 

invloed uitoefenen op ontwikkeling ve kind 

- Gebaseerd op 4 bevindingen: 

o Gelijkenissen tsn adolescenten en vrienden 

o Invloed leeftijdsgenoten vaak beperkt tot alledaagse 

gedragingen 

o Invloed v ouders en leeftijdsgenoten eerder 

complementair dan tegengesteld 

o Adolescenten verschillen in hun vatbaarheid voor 

beïnvloeding door leeftijdsgenoten 

 
Judith Harris 
 
Boek: The Nurture assumption (1998): leeftijdsgenoten VS ouders als middel tot socialisering 
 

- Ouders weinig belangrijk in het beïnvloeden v individuele verschillen bij kinderen 

- Vooral invloed v genen en leeftijdsgenoten 

- Kritiek op Harris: 

o Kinderen ‘kiezen’ voor leeftijdsgenoten 

§ Vb. onderzoek:  

§ Enerzijds: voorkeur leeftijdsgenoten op vlak v studiekeuze en delinquent gedrag vooral 

genetisch bepaald en voor een stuk door de niet-gedeelde omgeving 

§ Anderzijds: voorkeur voor leeftijdsgenoten op vlak v populariteit is niet genetisch 

bepaald en bijna alle variantie wordt verklaard door de niet-gedeelde omgeving 


