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Als je denkt aan een agressief kind, denk je dan spontaan aan “Een grote jongen die andere kinderen 
slaat, duwt, schopt of uitscheldt ”? Je bent waarschijnlijk niet de enige die zich dergelijke fysieke en 
verbale vormen van agressie voor de geest haalt. Maar kinderen kunnen ook op meer subtiele 
manieren agressief zijn. Bijvoorbeeld: “Emma verspreidt gemene roddels over Lore, want ze wil dat 
andere klasgenootjes Lore niet meer leuk vinden” of “Omdat Thomas boos is op Robbe, zegt hij dat 
Robbe niet mee mag voetballen met de groep”. Ook dit is agressief gedrag en kan negatieve gevolgen 
hebben.  
 
Een Amerikaanse onderzoeksgroep introduceerde midden jaren ‟90 de term „relationele agressie‟ om 
deze subtiele en manipulatieve agressieve gedragingen te omschrijven. Deze vorm van agressie 
wordt gedefinieerd als gedragingen die anderen schade berokkenen door hun relaties of hun gevoel 
van aanvaarding, vriendschap of erbij te horen (dreigen) te beschadigen (Crick & Grotpeter, 1995). 
Concreet spreken we ondermeer van relationele agressie wanneer kinderen proberen anderen te 
kwetsen door hen doelbewust uit de groep te sluiten, door gemene roddels of leugens over hen te 
verspreiden, of door te dreigen een vriendschap te verbreken.  
Het onderzoek naar relationele agressie is tijdens de afgelopen 15 jaar sterk toegenomen, maar 
onderzoekers hebben zich hoofdzakelijk gericht op het meten van deze vorm agressie, het bestuderen 
van geslachts- en leeftijdsverschillen en het zoeken naar verbanden met probleemgedrag. In 
tegenstelling tot grootschalig longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van fysieke en verbale 
agressie, is het onderzoek en kennis over factoren die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling en 
handhaving van relationele agressie nog schaars. 
 
Het doel van dit onderzoek was om verbanden tussen relationele agressie en zowel opvoedings- als 
klasfactoren in kaart te brengen bij een grote groep lagere schoolkinderen.  
 
 
ONDERZOEKSVRAGEN 
Het conceptuele kader dat de basis vormde voor de onderzoeksvragen reflecteert een samensmelting 
van bestaande theorieën over de ontwikkeling van kinderen. Het bio-ecologische model van 
Bronfenbrenner (1979) vormde het overkoepelende kader. Vanuit een bio-ecologisch perspectief vindt 
de ontwikkeling van een kind plaats in steeds complexer wordende interacties tussen het kind en zijn 
omgeving. Het microsysteem omvat het kind en zijn onmiddellijke omgeving. Het gezin vormt daarbij 
de meest nabije en vroegste onmiddellijke omgeving waarin het kind vertoeft, maar ook de klas is een 
belangrijke onmiddellijke omgeving omdat kinderen hier in contact treden met leeftijdgenoten. 
Duurzame interacties binnen deze onmiddellijke omgeving, ook wel proximale processen genoemd, 
worden aanzien als essentiële motoren die de kindontwikkeling aanzwengelen. 
 
De sociale leertheorie heeft de afgelopen vier decennia een centrale plaats ingenomen als 
verklaringsmodel in het onderzoek naar de ontwikkeling en handhaving van agressie. De sociale 
leertheorie poneert dat kinderen agressieve strategieën uit de omgeving leren en overnemen 
(Bandura, 1973). Omdat het gezin en de klas de belangrijkste omgevingsstructuren vormen tijdens de 
lagere schoolperiode, zou het agressieve gedrag van kinderen en jongeren kunnen overeenstemmen 
met specifiek ouderlijk handelen of met specifiek agressief gedrag in de klasgroep.  
 
Bovendien wordt er zowel vanuit een bio-ecologisch als een sociaal-leertheoretisch perspectief 
benadrukt dat dit leerproces niet in één richting loopt, maar wederkerig is. Hoewel ooit als compleet 
onorthodox bestempeld, wordt de wederkerigheid van socialisatieprocessen ook in andere theorieën 
verondersteld (bv. Patterson, 1982).  
 
Op basis van dit geïntegreerde conceptuele kader werden associaties tussen deze proximale 
processen en relationele agressie onderzocht (Figuur 1). Binnen de opvoedingscontext lag de nadruk 
op ouderlijke psychologische controle. Deze vorm van ouderlijke controle is een manipulatieve, 
indringende en subtiele opvoedingsstrategie, waarbij ouders de band met hun kind uitbuiten of 



misbruiken, erg emotioneel geladen kritiek geven op hun kind, of buitensporige persoonlijke controle 
over de psychologische wereld van hun kind uitoefenen. Daardoor geven ouders bijvoorbeeld de 
boodschap dat ze de persoonlijke mening van zoon/dochter niet belangrijk vinden of dat de ouderlijke 
liefde niet onvoorwaardelijk is. De nadruk op ouderlijke psychologische controle werd ingegeven door 
de veronderstelling dat kinderen agressieve strategieën uit de gezinsomgeving kunnen leren en 
overnemen, waardoor een bepaalde vorm van agressie kan overeenstemmen met specifiek ouderlijk 
handelen. Omdat psychologische controle en relationele agressie conceptueel gelijkend zijn, kunnen 
kinderen via dergelijke strategieën in de opvoedingsrelatie geleerd hebben dat het manipuleren en 
uitbuiten van hechte en intieme relaties een doeltreffende manier is om bepaalde doelen te bereiken. 
Bijvoorbeeld, ouderlijk handelen waarbij ouders aangeven dat ze hun kind niet graag meer zullen zien 
als het kind niet aan hun verwachtingen voldoet, vertoont gelijkenissen met het dreigement van een 
kind waarbij er duidelijk gemaakt wordt dat een vriendschap beëindigd zal worden als de vriend niet 
doet wat er verwacht wordt. Binnen de klascontext lag de klemtoon op groepsfactoren die het gebruik 
van relationele agressie kunnen bevorderen. Volgens sommige onderzoekers (Cialdini, Reno, & 
Kallgren, 1990) kan het gedrag van een individu versterkt worden wanneer dit gedrag frequent 
aanwezig is binnen een sociale groep. Hetzelfde gedrag kan daarentegen onderdrukt worden 
wanneer dit gedrag zelden wordt gebruik binnen een sociale groep. Hierdoor is het mogelijk dat het 
gebruik van relationele agressie door een kind samenhangt met de mate waarin dit gedrag voorkomt 
in de klasgroep.  
 

<< Voeg Figuur 1 toe>> 
 
In dit onderzoek trachtten we dus twee centrale vragen te beantwoorden:  
1. Is er een verband tussen ouderlijke psychologische controle en relationele agressie bij lagere 
schoolkinderen? 
2. Is er een verband tussen de mate waarin relationele agressie voorkomt in de klasgroep en 
relationele agressie bij lagere schoolkinderen? 
 
 
ONDERZOEKSONTWERP  
Om deze vragen te beantwoorden, maakten we gebruik van een versneld longitudinaal 
onderzoeksontwerp. Dit betekent dat er drie verschillende cohorten, namelijk 8-jarigen, 9-jarigen en 
10-jarigen, gevolgd werden over een periode van drie jaar. De steekproef voor dit onderzoek werd 
getrokken in twee fasen. In de eerste fase selecteerden we een steekproef van 195 scholen uit de vijf 
Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal scholen dat aselect getrokken 
werd per provincie was evenredig aan het aandeel van de provincie in de populatie. Dus de verdeling 
van de scholen over de provincies in de steekproef weerspiegelde de werkelijke verdeling van de 
scholen over de provincies. In totaal wensten 55 scholen mee te werken aan het onderzoek. De 
resulterende steekproef van scholen kan representatief worden beschouwd voor de Vlaamse 
populatie scholen wat betreft de verdeling van de scholen over de provincies en de onderwijsnetten. In 
de tweede fase werden er binnen elke school aselect 18 leerlingen getrokken uit het tweede, derde en 
vierde leerjaar (gemiddeld zes leerlingen per leerjaar). Voor 600 kinderen ontvingen we van de 
ouder(s) een schriftelijke bevestiging van deelname aan het onderzoek. De resulterende steekproef 
van kinderen en ouders kan op een aantal kenmerken (d.i., etniciteit, gezinssamenstelling, inkomen 
en opleidingsniveau van vader) representatief worden beschouwd voor de Vlaamse populatie. Elk jaar 
werd er tijdens het tweede en derde trimester informatie verzameld over ouderlijk handelen, agressief 
gedrag en probleemgedrag. Zowel de kinderen als hun ouders, leerkrachten en klasgenootjes vulden 
telkens een reeks vragenlijsten in.  
 
Om de eerste centrale vraag te onderzoeken, werd er gebruik gemaakt van de gegevens die 
verzameld werd voor de 600 geselecteerde kinderen. Meer bepaald gebruikten we de vragenlijsten 
over ouderlijke psychologische controle (Psychologische Controle Schaal; Barber, 1996) en ouderlijke 
gedragscontrole (Schaal voor Ouderlijk Gedrag; Van Leeuwen & Vermulst, 2004) die beide ingevuld 
werden door kinderen en ouders. Informatie over het agressieve gedrag (relationele en fysieke/verbale 
agressie) werd verstrekt door ouders (Schaal voor Sociaal Gedrag - Ouderversie; Crick, 1996), 
leerkrachten (Schaal voor Sociaal Gedrag - Leerkrachtversie; Crick, 1996) en klasgenootjes (Peer 
Nominatie Instrument; Crick & Grotpeter, 1995). Voorbeelden van items die gebruikt werden om  
psychologische controle en relationele agressie te meten, zijn weergegeven in Tabel 1. Voor sommige 
analyses werden enkel de data van het eerste meetmoment gebruikt en voor andere analyses werden 
de data van de drie meetmomenten benut.  



 
<< Voeg Tabel 1 toe>> 

 
Om de tweede centrale onderzoeksvraag te behandelen, werd gebruik gemaakt van de gegevens van 
2731 lagere schoolkinderen (d.i. de geselecteerde kinderen en hun klasgenootjes). Concreet 
gebruikten we de informatie over relationele agressie die bekomen werd in het eerste en het tweede 
meetmoment via de vragenlijst voor de klasgenoten (Peer Nominatie Instrument; Crick & Grotpeter, 
1995).  
 
Zowel vanuit wetenschappelijke hoek als vanuit de praktijk wordt het belang van meerdere 
informanten benadrukt om complexe gedragingen zoals ouderlijk handelen of probleemgedrag zo 
goed mogelijk in kaart te brengen. In de context van dit onderzoek werd de betrouwbaarheid en 
geldigheid van afzonderlijke rapporteringen van elke informant ondersteund voor psychologische 
controle en relationele agressie. Bovendien werd nagegaan in welke mate de perspectieven van de 
verschillende informanten overeenstemden. Wat betreft het ouderlijk handelen vonden we een hoge 
overeenstemming tussen moeder en vader, maar een eerder lage overeenstemming tussen kind en 
ouders. De lage overeenstemming drukt echter niet noodzakelijk uit dat de ene informant gelijk heeft 
en de andere ongelijk, maar het weerspiegelt waarschijnlijk verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld, 
kinderen en ouders kunnen bij het beantwoorden van de vragen, zich andere situaties voor de geest 
gehaald hebben. Wat betreft relationele agressie bleek dat er binnen één context een hoge 
overeenstemming was tussen de rapportering van informanten, maar dat de overeenstemming over 
de contexten heen eerder laag tot matig was. Concreet wil dit zeggen dat enerzijds de leerkracht- en 
klasgenotenrapporteringen (d.i. schoolcontext) en anderzijds de moeder- en vaderrapporteringen (d.i. 
thuiscontext) een sterke samenhang vertoonden. De lage tot matige overeenstemming tussen de 
school- en thuiscontext zou naar effectieve verschillen in agressief gedrag naargelang de situatie 
kunnen verwijzen. Bijvoorbeeld, ouders hebben hun antwoorden misschien vooral gebaseerd op 
agressief gedrag ten aanzien van broers/zussen of hechte vrienden, terwijl de rapporteringen van 
leerkrachten en klasgenootjes het agressieve gedrag in diverse interacties binnen een ruimere sociale 
groep weergeven.  
  
Om de gegevens van de verschillende informanten te integreren werd doorheen het onderzoek 
gewerkt met latente constructen, die het gemeenschappelijke van de verschillende informanten 
weerspiegelen. Concreet betekent dit dat er telkens één latent construct werd gebruikt voor ouderlijke 
psychologische controle, waarin zowel het kind- als het ouderperspectief vervat zat. Daarnaast 
werden er twee latente constructen gebruikt voor relationele agressie, omdat het niet mogelijk was om 
de verschillende perspectieven in één latent construct samen te brengen. Het latente construct 
“relationele agressie thuis” omvat het perspectief van moeder en vader en het latente construct 
“relationele agressie op school” houdt het perspectief van de leerkracht en de klasgenoten in.   
 
  
ONDERZOEKSRESULTATEN 
Hoewel de centrale vragen van dit onderzoek gericht waren op de verbanden tussen opvoedings- en 
klasfactoren en relationele agressie, hebben we ook enkele interessante verbanden met kindfactoren 
gevonden. Gemene roddels verspreiden of anderen uitsluiten wordt doorgaans beschouwd als gedrag 
dat typisch is voor meisjes. Ook door onderzoekers werd relationele agressie initieel als een 
vrouwelijke vorm van agressie omschreven (bv. Crick & Grotpeter, 1995). Maar de resultaten van ons 
onderzoek tonen aan dat relationele agressie even vaak door meisjes als jongens wordt gebruikt. Het 
clichébeeld dat jongens op de vuist gaan, terwijl meisjes manipuleren gaat dus niet op. Daarnaast 
bleek dat er geen uitgesproken verband was tussen het gebruik van relationele agressie en 
psychosociale problemen bij de daders. Dit zou kunnen betekenen dat relationele agressie niet 
noodzakelijk nadelige gevolgen heeft voor de dader. Dit neemt echter niet weg dat dergelijk gedrag 
schade kan berokkenen aan de slachtoffers. In dit onderzoek werd er geen informatie over de 
slachtoffers verzameld, maar in recent onderzoek werd aangetoond dat relationele agressie gepaard 
gaat met psychosociale problemen voor het slachtoffer maar niet voor de dader (Putallaz et al., 2007). 
Ten slotte blijkt dat relationele agressie redelijk stabiel is over de tijd, maar dat er wel interindividuele 
verschillen zijn in het beginniveau.  
 
Als antwoord op de eerste onderzoeksvraag kunnen we stellen dat we evidentie vonden voor een 
positief verband tussen ouderlijke psychologische controle en relationele agressie bij lagere 
schoolkinderen. Meer ouderlijke controle staat in verband met meer relationele agressie bij kinderen.  



 
Maar is er ook sprake van een specifiek verband tussen ouderlijk handelen en agressie bij kinderen? 
We vonden dat ouderlijke psychologische controle samenhing met relationele agressie bij kinderen, 
maar niet met fysieke/verbale agressie. Omgekeerd vonden we een verband tussen fysiek straffen 
door ouders en fysieke/verbale agressie bij kinderen. Tussen fysiek straffen door ouders en relationele 
agressie werd geen verband gevonden. Deze specifieke verbanden worden visueel weergegeven 
door de volle pijlen in Figuur 2, de overige pijlen duiden op niet statistisch significante verbanden. Dit 
betekent dus dat kinderen specifieke gedragingen uit de opvoedingscontext kunnen overnemen en 
toepassen in andere sociale situaties. Met betrekking tot psychologische controle kan dit inhouden dat 
kinderen in de relatie met hun ouders kunnen leren dat het manipuleren en uitbuiten van relaties een 
doeltreffende manier is om persoonlijke doelen te bereiken.  
 

<< Voeg Figuur 2 toe>> 
 

Zijn er verschillen in de aard van dit verband naargelang de specifieke ouder-kindrelatie? We vonden 
een gelijkaardig specifiek verband voor de gegevens van moeders en vaders. Bovendien konden we 
geen betekenisvolle verschillen vaststellen naargelang het geslacht van het kind. Dus, dit specifieke 
verband was gelijkaardig voor de relaties tussen moeder-dochter, vader-zoon, moeder-zoon en vader-
dochter. Daarnaast vonden we dat het hanteren van eenzelfde opvoedingsstrategie door beide ouders 
een cumulatief effect had op het agressieve gedrag van hun kinderen. Het specifieke verband kwam 
ook tot uiting voor deze gecombineerde oudereffecten. Daarentegen bleek er geen sprake te zijn van 
differentiële oudereffecten. Dit duidt erop dat er geen systematische verschillen zijn tussen beide 
ouders met betrekking tot het verband tussen ouderlijk handelen en agressief gedrag.  
Is er sprake van wederzijdse verbanden tussen ouderlijke psychologische controle en relationele 
agressie bij kinderen? We vonden evidentie voor een wederzijds verband tussen psychologische 
controle door moeder en relationele agressie bij kinderen. Zoals in Figuur 3 wordt weergegeven, leidt 
meer psychologische controle door de moeder tot meer relationele agressie bij het kind één jaar later. 
Omgekeerd leidt meer relationele agressie bij het kind tot meer psychologische controle door de 
moeder één jaar later. Het verband tussen psychologische controle door vader en relationele agressie 
bij kinderen kon best omschreven worden als effecten van vader naar kind, of met andere woorden 
oudereffecten (Figuur 4). Meer psychologische controle door de vader leidt tot meer relationele 
agressie bij kinderen één jaar later. We vonden geen verschillen in de longitudinale verbanden tussen 
jongens en meisjes.  
 

<< Voeg Figuur 3 toe>> 
 

<< Voeg Figuur 4 toe>> 
 
Waarom vonden we enkel wederzijdse verbanden voor psychologische controle door moeder? Het 
verschillende patroon zou kunnen betekenen dat moeders gevoeliger zijn voor het relationeel 
agressieve gedrag van hun kind, wat het gebruik van gelijkaardige strategieën in de ouder-kindrelatie 
zou kunnen bekrachtigen. Omdat tweeoudergezinnen het meest voorkwamen in de steekproef, 
zouden de verschillende patronen ook kunnen weerspiegelen dat het opvoedingsgedrag van vader 
minder beïnvloed wordt door het gedrag van het kind, omdat moeders doorgaans het meest instaan 
voor de opvoeding (Craig, 2006).  
 
Komt dit verband tot uiting voor zowel relationele agressie thuis als relationele agressie op school?  
Een opmerkelijk resultaat was dat de bovengenoemde verbanden tussen ouderlijke psychologische 
controle en relationele agressie bij kinderen enkel tot uiting kwamen voor relationele agressie thuis. 
We kunnen een aantal mogelijke verklaringen formuleren voor dit resultaat. Een eerste verklaring 
impliceert dat het gerapporteerde gedrag effectief verschilt naargelang de context. Bijvoorbeeld, 
relationele agressie thuis zou vooral gebaseerd kunnen zijn op het gedrag van kinderen in relatie tot 
broers/zussen of hechte vrienden, terwijl relationele agressie op school vooral gebaseerd zou kunnen 
zijn op diverse interacties binnen een ruimere sociale groep. Dit zou kunnen betekenen dat ouderlijke 
psychologische controle vooral geassocieerd is met het gebruik van relationele agressie in meer 
hechte, exclusieve of intieme relaties. Een tweede verklaring houdt in dat relationele agressie 
verschillende functies kan vervullen. De nadruk ligt dan niet op de uitingsvorm van agressief gedrag, 
maar op een verschillende functie van agressie (Merk, Orobio de Castro, & Koops, 2004). Het 
agressieve gedrag op school zou vooral kunnen verwijzen naar reactieve relationele agressie. We 
spreken van reactieve relationele agressie indien de gedragingen tot uiting komen omdat men zich 



bedreigd of angstig voelt. Een kind dat bijvoorbeeld roddels verspreidt omdat het wraak wil nemen, 
vertoont reactieve relationele agressie. Relationele agressie in de thuiscontext zou daarentegen 
kunnen verwijzen naar proactieve agressie. Dit is agressief gedrag dat gebruikt wordt om een bepaald 
doel te bereiken. Een kind kan bijvoorbeeld een hechte vriendschap gebruiken als een omkoop- of 
controlemiddel door te zeggen: „Ik zal jouw vriend niet meer zijn, indien je niet doet wat ik vraag‟.  
   
Wat betreft de tweede onderzoekvraag kunnen we stellen dat de normen die binnen een klas gelden 
een invloed hebben op het relationeel agressieve gedrag van kinderen. In een klas waar veel kinderen 
relationele agressie gebruiken, zal een kind vlugger geneigd zijn zich ook zo te gedragen. Vooral 
kinderen die in het verleden weinig relationele agressie gebruikten, passen hun gedrag aan de 
groepsnorm aan. Kinderen die vaker relationele agressie gebruikten tijdens een vorig schooljaar, 
blijven echter relationele agressieve gedragingen gebruiken tijdens het volgende schooljaar, ongeacht 
de norm die geldt binnen een klas. 
 
Besluit: Er is een verband tussen proximale processen en relationele agressie tijdens de lagere 
schoolperiode. Het gebruik van relationele agressie door kinderen blijkt samen te hangen met een 
specifieke opvoedingsstrategie, namelijk ouderlijke psychologische controle. Kinderen kunnen in de 
relatie met hun ouders leren dat het manipuleren en uitbuiten van hechte relaties een doeltreffende 
manier is om persoonlijke doelen te bereiken en bijgevolg dergelijke strategieën ook hanteren in 
andere sociale relaties. Dit leerproces loopt echter niet altijd in één richting, maar kan ook een 
wederkerig verband weerspiegelen. Kinderen nemen het ouderlijke gedrag over, maar ook moeders 
worden beïnvloed door het relationeel agressieve gedrag van hun kinderen. Niet alleen 
opvoedingsfactoren kunnen een rol spelen, maar ook de normen die binnen een klas gelden, kunnen 
een invloed hebben op het relationeel agressieve gedrag van kinderen. Vooral kinderen die in het 
verleden weinig relationele agressie gebruikten, passen hun gedrag aan de groepsnorm aan. 
 
 
PRAKTISCHE IMPLICATIES  
Op basis van dit onderzoek kunnen we enkele praktische implicaties formuleren voor 
leerlingbegeleiders, leerkrachten en schooldirecties die geconfronteerd worden met relationele 
agressie bij leerlingen.  
 
1. Het belang van educatie 
Aangezien het concept relationele agressie in Vlaanderen een redelijk ongekend fenomeen is, kunnen 
leerlingbegeleiders deze leemte helpen opvullen door systematisch informatie over deze vorm van 
agressie te verschaffen. Leerkrachten, directies en ouders kunnen daardoor dergelijk agressief gedrag 
gemakkelijker herkennen, de negatieve gevolgen ervan beter inschatten, de slachtoffers beter 
begrijpen en sneller stappen ondernemen. Een uitgebreidere kennis over relationele agressie kan 
tevens helpen om mythes over relationele agressie (bv. het is een exclusief vrouwelijke vorm van 
agressie, het is slechts een fase in de ontwikkeling waar men uitgroeit, het heeft geen echt negatieve 
gevolgen) uit de wereld te helpen. Onderkennen van relationeel agressieve gedragingen draagt 
eveneens bij tot intolerantie ten aanzien van dergelijk gedrag. Het vergroten van de kennis over 
relationele agressie vormt daarom een belangrijke stap in het verminderen van relationele agressie op 
school.  
 
2. Identificeren van relationele agressie 
Relationeel agressieve gedragingen komen slechts weinig voor in diagnostische instrumenten over 
probleemgedrag. De instrumenten die gebruikt zijn in dit onderzoek kunnen door leerlingbegeleiders 
ter aanvulling gebruikt worden om het agressieve gedrag van kinderen in kaart te brengen. De 
bevindingen van dit onderzoek suggereren ook dat men best voorzichtig omspringt met informatie die 
slechts door één informant verschaft werd, omdat relationele agressie een complex fenomeen is dat 
kan verschillen naargelang de situatie waarin het gesteld wordt of de functie die het vervult. Daarom 
lijkt het aangewezen om informatie te verzamelen van meerdere informanten. De Schaal voor Sociaal 
Gedrag (Kuppens, Grietens, Onghena, & Michiels, 2009) kan door leerlingbegeleiders gebruikt worden 
om informatie te verzamelen over het sociale gedrag van een specifieke leerling. Deze vragenlijst kan 
zowel ingevuld worden door de leerkracht als door de ouders en zodoende wordt er informatie 
verzameld binnen de school- en thuiscontext. Via het Peer Nominatie Instrument (Kuppens et al., 
2009) kan er complementaire informatie verzameld worden vanuit het standpunt van de klasgenoten. 
Via dit instrument wordt er zowel informatie bekomen over de individuele leerlingen als over de 



klasgroep als geheel. Volgende vragen worden ondermeer gebruikt om informatie te verzamelen over 
relationele agressie (Kuppens et al., 2009): 
 

 Wanneer dit kind boos is op een leeftijdgenootje, zet hij/zij dit het leeftijdgenootje betaald 
door het uit te sluiten uit zijn/haar kliek of groep leeftijdgenootjes.  

 Dit kind verspreidt geruchten of roddelt over sommige leeftijdgenootjes.  
 Wanneer dit kind boos is op een leeftijdgenootje, probeert het andere kinderen zover te 

krijgen om niet meer met het leeftijdgenootje te spelen of het leeftijdgenootje niet meer leuk 
te vinden. 

 Dit kind probeert anderen zover te krijgen om bepaalde leeftijdgenootjes niet leuk te vinden, 
door tegen anderen leugens over hen te vertellen. 

 Wanneer dit kind boos is op een leeftijdgenootje negeert dit kind het leeftijdgenootje of praat 
het niet meer tegen het leeftijdgenootje. 

 Dit kind dreigt ermee niet langer de vriend van een leeftijdgenootje te zijn, om hem/haar te 
kwetsen of om iets van hem/haar gedaan te krijgen. 

 Dit kind probeert bepaalde leeftijdgenootjes uit te sluiten van groepsactiviteiten. 
  
3. Vroegtijdige preventie en interventie 
Relationele agressie is relatief stabiel gedurende de lagere schoolperiode. Dit betekent dat de inter-
individuele verschillen in het voorkomen van relationele agressie al aanwezig zijn bij de start van de 
lagere school. Vroegtijdige preventie is daarom belangrijk om dit probleemgedrag te voorkomen of om 
beginnende problemen in de kiem te smoren. Bij ernstige problemen is het belangrijk om zo vroeg 
mogelijk op te treden, omdat de mate van relationele agressie bij aanvang van de lagere school de 
mate van relationele agressie op het einde van de lagere school voorspelt. Ook al is relationele 
tamelijk stabiel over de tijd, we kunnen dit niet omschrijven als een perfect verband, waardoor 
vroegtijdige interventie en preventie dit patroon zou kunnen doorbreken.  
  
4. Gebruik een brede invulling 
Omdat relationele agressie vaak samenhangt met andere vormen van agressie of gedragsproblemen, 
zijn maatregelen exclusief gericht op relationeel agressieve kinderen en jongeren minder 
aangewezen. Bovendien blijkt uit eerder onderzoek dat interventies enkel gericht op relationele 
agressie weinig tot geen effect hebben (Merril, Buchanan, & Tran, 2006). Het incorporeren van 
maatregelen binnen een ruimer programma gericht op het stimuleren van adequate sociale 
vaardigheden of het reduceren van gedragsproblemen, agressie of pesten binnen een bepaalde 
setting verdient de voorkeur.  
 
5. Betrek verschillende partijen 
Leerlingbegeleiders richten interventies voor agressief gedrag vaak in eerste instantie enkel op het 
kind dat het gedrag stelt. De bevindingen van dit onderzoek suggereren echter dat individuele, 
opvoedings-, en klasfactoren een rol kunnen spelen in het voorkomen van relationele agressie tijdens 
de lagere schoolperiode. Daarom is het belangrijk om interventies ook te richten op verschillende 
partijen. Leerlingbegeleiders zouden kinderen met een voorgeschiedenis van relationeel agressief 
gedrag in individuele gesprekken kunnen leren hoe ze conflicten op een succesvolle manier kunnen 
aanpakken, zonder relationele agressie te gebruiken. Leerkrachten kunnen op hun beurt voorbeelden 
van relationele agressie bespreken in de klas. Hierbij kunnen kinderen leren om positieve en 
constructieve alternatieven te gebruiken en om zich te verplaatsen in de positie van het slachtoffer. 
Zodoende kan er een klimaat gecreëerd waarin relationele agressie niet getolereerd wordt, waardoor 
het gebruik van relationele agressie kan worden tegengaan. Bovendien kunnen slachtoffers sociaal 
ondersteund worden, wat een buffer is tegen mogelijk negatieve gevolgen voor de slachtoffers van 
relationele agressie (Cummings & Leschied, 2001). Orthopedagogen kunnen tot slot door middel van 
gezinsgerichte pedagogische interventies een gezond interactiepatroon tussen ouders en kinderen 
stimuleren en op gang proberen te brengen. 
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Figuur 1. Conceptuele kader van het onderzoek 
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Figuur 2. Specifieke verbanden tussen ouderlijk handelen en agressie bij kinderen. 
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Figuur 3. Wederzijds verband tussen psychologische controle door moeder en het relationeel agressief gedrag van het kind. 
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Figuur 4. Oudereffect van psychologische controle door vader op het relationeel agressief gedrag van het kind. 
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Tabel 1. Voorbeelditems van psychologische controle en relationele agressie. 
 

Psychologische controle (Psychologische Controle Schaal) Relationele agressie (Schaal voor Sociaal Gedrag) 

 Ik verander van onderwerp wanneer mijn kind iets te zeggen heeft. 

 

Wanneer mijn kind boos is op een leeftijdgenootje, zet hij/zij dit het 
leeftijdgenootje betaald door het uit te sluiten uit zijn/haar kliek of groep 
leeftijdgenootjes.  

Ik geef mijn kind de schuld van de problemen van andere gezinsleden.  Wanneer mijn kind boos is op een leeftijdgenootje, negeert mijn kind het 
leeftijdgenootje of praat het niet meer tegen het leeftijdgenootje.  

Ik ben minder vriendelijk tegen mijn kind wanneer hij/zij de dingen niet op 
mijn manier ziet.  

Mijn kind probeert anderen zover te krijgen om bepaalde leeftijdsgenootjes 
niet leuk te vinden, door tegen anderen leugens over hen te vertellen. 

Als mijn kind mijn gevoelens gekwetst heeft, praat ik niet meer tegen 
hem/haar tot hij/zij me weer plezier doet. 

Mijn kind dreigt ermee niet langer de vriend van een leeftijdgenootje te zijn, 
om hem/haar te kwetsen of om iets van hem/haar gedaan te krijgen. 

 
 


