
 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

 

FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN 

 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

 

Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek 

 

 

 

 

SOCIALE INTERACTIES TUSSEN KINDEREN MET 

ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN: EEN 

EXPLORATIEF ONDERZOEK 
 

 

 

Masterproef aangeboden  

tot het verkrijgen van de 
graad van Master of science 

in de Pedagogische 
Wetenschappen 

Door  
Liesbeth Deferme 

 
promotor: Prof. Dr. Bea 

Maes 
m.m.v.: Anneleen Penne & 

Sara Nijs 
 

 

2012  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

 

FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN 

 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

 

Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek 

 

 

 

 

SOCIALE INTERACTIES TUSSEN KINDEREN MET 

ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN: EEN 

EXPLORATIEF ONDERZOEK 

 

 

Masterproef aangeboden  
tot het verkrijgen van de 

graad van Master of science 
in de Pedagogische 

Wetenschappen 
Door  

Liesbeth Deferme 
 

promotor: Prof. Dr. Bea 
Maes 

m.m.v.: Anneleen Penne & 

Sara Nijs 
 

 
 

2012  





Liesbeth, Deferme, Sociale interacties tussen kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Een exploratief 

onderzoek.  

Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master of science in de Pedagogische 

Wetenschappen 

Examenperiode: juni 2012 

Promotor: Prof. Dr. Bea Maes 

Begeleiders: Anneleen Penne & Sara Nijs 

In deze masterproef wordt een bijdrage geleverd aan het onderzoek van doctoraatsstudent S. Nijs, over sociale 

interacties tussen kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Positieve sociale relaties dragen bij 

tot een hogere kwaliteit van leven. Door hun ernstige meervoudige beperkingen, zijn personen met EMB erg 

afhankelijk van de sensitieve responsiviteit van de interactiepartner. Onderzoeken uit het verleden focusten zich 

voornamelijk op de invloed van een interactiepartner zonder handicap. In deze masterproef richten we ons op 

de onderlinge interacties die personen met EMB kunnen aangaan.  

Om de onderlinge interacties tussen groepsgenoten met EMB na te gaan, observeerden we een groepsactiviteit. 

In dit geval gaat het om een muziekactiviteit waaraan drie kinderen met EMB deelnamen. De groepsactiviteit 

werd geobserveerd en vastgelegd met twee videocamera’s. Eén camera legde een globaal beeld vast, de andere 

focuste zich sequentieel na 5 minuten op een ander kind. De totale activiteit duurde ongeveer 35 minuten. De 

analyse van het beeldmateriaal gebeurde vanuit twee verschillende focussen. Enerzijds gingen we na of de 

aanwezige kinderen met EMB ten opzichte van elkaar sociaal georiënteerd gedrag vertoonden, anderzijds keken 

we ook welk gedrag de begeleidster stelde waarmee ze sociale interacties beïnvloedde. Een codeerschema liet 

toe om het fragment te analyseren en de onderzoeksvragen te beantwoorden.  

De gevonden resultaten zijn een eerste exploratie van de sociale gerichtheid van deze kinderen met EMB. De drie 

kinderen toonden tijdens deze groepsactiviteit een zekere gerichtheid ten aanzien van elkaar. Al waren er zowel 

in de frequentie, de duur als het gedragsrepertoire grote verschillen merkbaar. Ondanks deze gerichtheid zien 

we ook dat de kinderen tijdens de activiteit het grootste deel van de tijd gericht waren op de begeleidster en de 

interactie tussen een begeleidster en een ander kind. De begeleidster op haar beurt was het grootste deel van de 

tijd bezig met iets anders dan het ondersteunen of beïnvloeden van sociale interacties. Concreet voor deze 

gevalstudie betekende dit dat de begeleidster voornamelijk bezig was met het bespelen van verschillende 

instrumenten.  

Wanneer er in vervolgonderzoek concreet gekeken zal worden naar interacties tussen kinderen met EMB is het 

belangrijk het onderzoeksdesign aan te passen. Een continue observatie van al de aanwezige kinderen 

gedurende heel de activiteit laat toe gelijktijdig te kijken naar wat kinderen ten opzichte van elkaar doen en wat 

de reacties hierop zijn.  
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Inleiding 

Deze masterproef kadert binnen het doctoraatsonderzoek van Sara Nijs dat sociale interacties tussen 

kinderen met ernstige meervoudige beperkingen bestudeert. We richten ons in deze masterproef op  

de sociale oriëntatie tussen kinderen met ernstige meervoudige beperking (EMB). We vertrekken 

hierbij vanuit twee belangrijke vaststellingen. Enerzijds heeft een ernstige meervoudige beperking 

een grote invloed op het uitbouwen van sociale interacties. De verschillende deeldomeinen waarin 

personen met EMB problemen ervaren (motoriek, cognitie, sensoriek, gezondheid) beïnvloeden de 

mogelijkheden om sociale relaties uit te bouwen negatief. Daarnaast toonde onderzoek ook aan dat 

het uitbouwen van sociale relaties een belangrijke positieve invloed heeft op de gezondheid, 

probleemoplossende vaardigheden, copingvaardigheden met betrekking tot stressregulering (Cohen, 

2004; Hartup, 2009), kwaliteit van leven (Petry, Maes, & Vlaskamp, 2005; Schalock, 2004), 

zelfvertrouwen (Bukowski, Motzoi, & Meyer, 2009), schoolse prestaties (Rubin, Bukowski, & Parker, 

1998) en de ontwikkeling van allerlei vaardigheden en gedragingen (Hay, Caplan, & Nash, 2009; 

Rubin et al., 1998). Tot slot deden Nijs en Maes (2012) reeds de vaststelling dat onderzoek naar 

sociale interacties tussen kinderen met EMB nog in de kinderschoenen staat. Ze vonden slechts 8 

artikels die dit onderwerp behelzen, en allen beschreven een zeer beperkte interactie tussen 

personen met EMB onderling.  

In deze masterproef bestuderen we daarom de volgende probleemstelling: (hoe) tonen kinderen met 

EMB een gerichtheid ten aanzien van elkaar tijdens een groepsactiviteit? Om op deze 

probleemstelling een antwoord te formuleren, delen we het onderzoek in 5 hoofdstukken op.   

In het eerste hoofdstuk geven we een omschrijving van de doelgroep die in dit onderzoek centraal 

staat, namelijk kinderen met een ernstige meervoudige beperking. We bespreken de voornaamste 

kenmerken en de invloed van deze ernstige meervoudige beperkingen op sociale relaties. Afsluitend 

staan we kort stil bij het onderzoek dat reeds gevoerd werd rond sociale interacties tussen personen 

met EMB.  

In het tweede hoofdstuk gaan we dieper in op het concrete onderzoeksonderwerp, sociale 

interacties. Eerst gaan we na hoe enkele bekende ontwikkelingstheorieën het belang of de invloed 

van peers op de ontwikkeling benadrukken. Daarna schetsen we een theoretisch kader over het 

begrip sociale interactie. Hierbij bespreken we al de elementen die een bijdrage leveren om tot 

succesvolle sociale interacties te komen alsook de beïnvloedende factoren die hierop kunnen 

inwerken. 



 

2 

 

Het derde hoofdstuk gebruiken we om het concrete onderzoeksopzet toe te lichten. We herhalen 

kort de probleemstelling, waarna we de onderzoeksvragen toelichten waarop we in deze 

masterproef een antwoord zullen formuleren. Eens dit gebeurd is, geven we weer op welke manier 

we organisaties hebben gecontacteerd en hoe we de peeroriëntatie in beeld hebben gebracht. We 

lichten toe welke kinderen deel uit maken van de observatie die we gebruikten om deze 

peeroriëntatie na te gaan en lichten enkele kenmerken van de begeleider toe. Tot slot beschrijven 

we hoe we de verzamelde informatie verwerkt hebben.  

Hoofdstuk 4 bevat de antwoorden op de onderzoeksvragen die we in hoofdstuk 3 opstelden. We 

richten ons hier enerzijds op gedrag van de aanwezige kinderen, maar anderzijds ook op het gedrag 

van de begeleider. Met betrekking tot de kinderen gaan we kijken of ze tijdens een groepsactiviteit 

een bepaalde gerichtheid tonen ten aanzien van de andere aanwezige kinderen met EMB. Met 

betrekking tot de begeleider gaan we kijken welk gedrag, gesteld door de begeleider, een invloed kan 

hebben op sociale oriëntaties.  

Het laatste hoofdstuk gebruiken we om de resultaten kort samen te vatten en kritisch te bespreken. 

We staan stil bij de beperkingen die dit onderzoek heeft en mogelijke aanpassingen die in de 

toekomst deze beperkingen kunnen ondervangen. Afsluiten doen we met enkele adviezen die er 

voor kunnen zorgen dat een gestructureerde activiteit zoals we ze observeerden in deze voorziening, 

sociale interacties kunnen stimuleren.  

Deze masterproef kwam tot stand in samenwerking met Bart Rombouts, ook student Pedagogische 

Wetenschappen. Bart nam de doelgroepomschrijving en de omschrijving van het onderzoeksopzet 

voor zijn rekening. Ikzelf legde mij toe op het in beeld brengen van het theoretisch kader rond sociale 

interacties. We gingen elk zelfstandig en individueel aan de slag. De hoofdstukken die ik van Bart 

kreeg, paste ik aan aan mijn eigen schrijfstijl, persoonlijke gegevens m.b.t. het onderzoek en 

vervolledigde of corrigeerde ik waar nodig. Ik paste de referenties en citaten die ik gebruikte uit zijn 

delen aan zodat ze conform de regels waren. Elk van ons legde zich toe op een individuele casus 

zodat we elk op eigen tempo deze masterproef kunnen voorleggen.  

Voor de meer praktische zaken die we het eerste jaar deden (opnames maken, het op punt stellen 

van de codeerschema’s, een proefanalyse maken van een opname, het synchroniseren van het 

beeldmateriaal, het inladen van het codeerprogramma,…) werden we ondersteund door Anneleen 

Penne, coördinator van Multiplus. An Buelens, student Pedagogische Wetenschappen, deed in 2010 

haar onderzoeksstage bij Multiplus, en startte samen met ons het onderzoek op. Ze maakte de basis 

van het codeerschema en legde iets meer casussen op video vast. Sara Nijs, doctoraatstudent, bood 

een ondersteuning bij het opstellen van het theoretisch kader. Haar kritische kijk, adviezen en eigen 
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reeds behaalde inzichten met betrekking tot dit onderwerp hielpen me de verschillende 

componenten van dit complexe begrip in Hoofdstuk 2 te structureren. Prof. Dr. Maes, coördineerde 

de samenwerking, verbeterde kritisch en greep tijdig in waar nodig.  
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1 Personen met ernstige meervoudige beperkingen 

In dit hoofdstuk geven we een korte omschrijving van de doelgroep die in dit onderzoek centraal 

staat, namelijk personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). We geven eerst een definitie 

die de voornaamste kenmerken omvat, waarna we de invloed van EMB op sociale relaties kort zullen 

toelichten. Afsluiten doen we met een korte bespreking van de reeds gevoerde onderzoeken over 

sociale interacties tussen personen met EMB. 

 

1.1   Doelgroepomschrijving: kinderen met ernstige meervoudige beperkingen 

Personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) is een doelgroepbenaming die heel wat 

naamsveranderingen heeft doorgemaakt (Nakken, 2011; Nakken & Vlaskamp, 2007; Petry & Maes, 

2005). In het Nederlands sprak men al over meervoudig gehandicapt, meervoudig complex gestoord 

en meervoudige handicap (Nakken, 2011). Maar ook in het Engels waren er meerdere benamingen 

zoals: “individuals with profound intellectual and multiple disabilities, profound multiple learning 

disabilities en individuals with high support needs” (Nakken, 2011; Nakken & Vlaskamp, 2007). In 

deze masterproef gebruiken we de term ernstige meervoudige beperkingen, en korten we deze 

gemakkelijkheidhalve af met EMB.  

In de doelgroepafbakening hanteren we de definitie die Nakken (2011) voorstelt. EMB wordt 

gevormd door vier dimensies die elk de heterogeniteit in de groep doen toenemen. De eerste twee 

dimensies moeten aanwezig zijn om te kunnen spreken van EMB, de laatste twee worden zeer vaak 

terug gevonden maar zijn niet noodzakelijk altijd aanwezig. Een algemene samenvatting die Nakken 

en Vlaskamp geven (2007) over EMB, waarin de twee basiskenmerken vervat zitten, klinkt als volgt: 

“The group consists of individuals with such profound intellectual disabilities that no existing 

standardized tests are applicable for a valid estimation of their level of intellectual capacity, and who 

possess profound neuromotor dysfunctions. These individuals have little or no apparent 

understanding of verbal language, no apparent symbolic interactions with objects, and nearly no 

ability for self-support” (Nakken & Vlaskamp, 2007, p.85). 

Een eerste dimensie die dus aanwezig moet zijn om te spreken van EMB is de diepe verstandelijke 

beperking. Zoals hierboven reeds werd geïllustreerd stelt Nakken (2011) dat gestandaardiseerde 

tests niet of nauwelijks het cognitieve niveau kunnen vaststellen. In hun communicatie uit zich dat op 

allerlei manieren (Nakken & Vlaskamp, 2007).  Personen  met EMB hanteren meestal geen gesproken 

taal (Petry et al., 2009) en hebben slechts een beperkt repertoire van communicatievaardigheden 
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(Munde, Vlaskamp, Ruijssenaars, & Nakken, 2009). Ze communiceren op een proto- of presymbolisch 

niveau aan de hand van gelaatsuitdrukkingen, bewegingen, geluiden, houding en spierspanning,… 

(Hostyn, 2011; Hostyn & Daelman, 2011; Petry & Maes, 2005). Daarbij tonen ze mogelijk ook 

onconventionele reacties op stimuli (Munde et al., 2009). Bovenop de beperkte 

communicatiemogelijkheden treden vaak ook  secundaire communicatieproblemen op, die het extra 

bemoeilijken om tot efficiënte communicatie te komen.  Zo kan eenzelfde signaal bijvoorbeeld een 

verschillende betekenis hebben naargelang de context (Hostyn, Daelman, Janssen, & Maes, 2010; 

Vlaskamp & Cuppen-Fonteine, 2007).  Hierdoor zijn personen met EMB, om begrepen te worden, 

zeer afhankelijk van de communicatiepartner en zijn kennis van de persoon en de context 

noodzakelijk (Hostyn, 2011; Hostyn & Daelman, 2011; Petry & Maes, 2005). Hoewel ze zeer 

afhankelijk zijn van hun communicatiepartner om begrepen te worden, trekken ze zeer weinig de 

aandacht van de communicatiepartner (Hostyn, Neerinckx & Maes, 2011). 

Naast de ernstig cognitieve beperkingen hebben ze ook motorische problemen zoals spasticiteit en 

afwijkingen in de bouw van het skelet. Beperkingen in de motoriek dragen vaak bij tot een zeer 

ernstige bewegingsbeperking (Nakken, 2011; Petry & Maes, 2005). Ondersteuning door 

hulpmiddelen is daarom vaak nodig (Petry & Maes, 2005).  

Een derde dimensie waarop problemen zich kunnen manifesteren, is de sensoriek. Meestal gaat het 

om visuele en auditieve problemen maar ook de smaakpupillen en het reukorgaan kunnen in de 

waarneming verstoord zijn (Nakken, 2011).  

De vierde en laatste dimensie omvat de aanwezigheid van gezondheidsproblemen. Veel 

voorkomende gezondheidsproblemen zijn epilepsie, reflux, obstipatie, slikproblemen,…. (Petry & 

Maes, 2005) 

 

1.2   Invloed van een ernstige meervoudige beperking op sociale interacties 

Na deze opsomming van de verschillende domeinen waarin zich problemen kunnen situeren, wordt 

het duidelijk dat interacties van deze mensen kwetsbaar zijn. Zowel het cognitieve niveau, het niveau 

van communiceren, de noodzakelijke sensitiviteit van de interactiepartner om signalen correct te 

begrijpen, maar ook fysieke en sensorische beperkingen spelen een beperkende rol in het alledaagse 

leven en de interacties met iemand met EMB (Hostyn & Daelman, 2011). 

Personen met ernstige meervoudige beperkingen hebben doorsnee minder betekenisvolle relaties 

(Carnaby, 2004) dan personen met een lichtere verstandelijke handicap (Johsnon, Douglas, Bigby, & 

Iacono, 2012). Veel vaker zijn de personen waarmee een relatie wordt uitgebouwd zorgverleners 
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(Carnaby, 2004; Johsnon et al., 2012). De aanwezigheid van en samenwerking met betekenisvolle 

anderen (ouders en opvoeders) draagt er toe bij dat het leven van personen met EMB extra 

betekenis krijgt. Betekenisvolle anderen, die zich o.a. aanpassen aan het tempo van de persoon met 

EMB, die de omgeving voorspelbaar proberen maken door vooraf aan te kondigen wat er zal 

gebeuren, en niet alleen inspanningen doen om de signalen te begrijpen maar ook om deze te 

beantwoorden, zijn belangrijke personen die de levenskwaliteit van kinderen met EMB doen 

toenemen (Petry & Maes, 2005). Ondanks deze belangrijke rol van de zorgverleners in het leven van 

iemand met EMB, stelt men vast dat kansen tot sociale interactie eerder beperkt zijn. Onder andere 

werkdruk, maar ook beperkte kennisoverdracht over dit onderwerp in de opleiding zijn hier mede 

verantwoordelijk voor (Johnson et al., 2012).   

Sociale interacties tussen personen met EMB spelen zich af op een ander niveau dan bij doorsnee 

mensen. Voor mensen zonder handicap of met een licht verstandelijke handicap, wordt er in de 

meeste interacties taal gebruikt. Taal wordt o.a. gebruikt om te roddelen, een babbeltje te slaan of 

humor te gebruiken (Johnson et al., 2012). Voor personen met EMB, die op het gebied van 

communicatie ernstige beperkingen hebben, worden sociale interacties eerder gevormd op basis van 

non-verbale acties zoals elkaar aanraken, in elkaars buurt gaan zitten,.... (Carnaby, 2004; Johnson et 

al., 2012). Sociale interacties bij personen met EMB bestaan in hoofdzaak uit het samen doorbrengen 

van tijd. Er is sprake van een positieve relatie tussen twee personen met EMB  wanneer de personen 

met EMB tonen dat ze plezier beleven en/of een bepaalde persoon vaker opzoeken (Johnson et al., 

2012).    

Tot slot tonen onderzoeken naar de levenskwaliteit van personen met EMB het belang aan om meer 

in te zetten op sociale relaties en sociale interacties. Kwaliteit van leven hangt nauw samen met 

positieve relaties die personen met EMB aangaan met sensitieve belangrijke anderen en 

leeftijdsgenoten (Hostyn & Daelman, 2011; Johnson et al., 2012). Kwaliteit van leven wordt vaak 

gezien als het algemene gevoel van welbevinden en wordt beïnvloed door fysiek, emotioneel, sociaal 

en materieel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling en activiteiten (Felce & Perry, 1995). Petry en 

Maes (2005) vonden in een bevraging die ze deden bij ouders en verzorgers van personen met EMB 

dat deze vijf basisdomeinen ook belangrijk zijn in functie van de kwaliteit van leven bij deze 

doelgroep. Vooral fysieke en sociale aspecten beïnvloeden het algemeen welzijn van personen met 

EMB (Petry et al., 2005). Fysieke kenmerken die het algemeen welbevinden beïnvloeden zijn 

mobiliteit, gezondheid, hygiëne en voedingsvoorkeuren en –gewoonten. Het sociaal welbevinden 

wordt voornamelijk beïnvloed door iemands communicatiemogelijkheden, het gevoel van 

basisveiligheid, de  familiale banden die iemand heeft, sociale relaties, individuele aandacht en 

sociale participatie (Petry et al., 2005). Ook Hostyn & Daelman (2011) benadrukken de belangrijke 
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invloed van sociale interacties op de levenskwaliteit. Succesvolle sociale interacties dragen bij tot een 

grotere alertheid, persoonlijkheidsontwikkeling en groei in mogelijkheden.  

 

1.3   Onderzoek naar sociale interacties tussen personen met EMB 

Onderzoeken naar sociale interacties tussen personen met EMB focusten zich in het verleden 

voornamelijk op interacties met de begeleider en de invloed die deze kan hebben op het uitbouwen 

van sociale interacties (Hostyn, 2011; Hostyn & Daelman, 2011; Wilder & Granlund, 2003). Sociale 

interacties tussen twee of meer personen met EMB werden zéér zelden onderzocht (Johnson et al., 

2012). De beperkte aandacht voor sociale interacties tussen personen met EMB vonden ook Nijs en 

Maes (2012) in hun literatuurstudie. Nijs en Maes vonden slechts acht artikels die sociale 

peerinteracties tussen kinderen met EMB behandelen. Eén artikel, het onderzoek van Lancioni, 

O’Reilly, & Oliva (2002), ging uitsluitend over de interacties tussen vier volwassenen met EMB. Drie 

andere artikels, met name de onderzoeken van Foreman, Arthur-Kelly, Pascoe, & King (2004), 

Hanline (1993) en Logan et al. (1998), richtten zich op de interacties tussen kinderen met EMB 

enerzijds en interacties tussen kinderen met EMB en normaal ontwikkelende kinderen anderzijds. 

Vier artikels, met name de onderzoeken van Anderson & Brady (1993), Brady, Martin, Williams, & 

Burta (1991), Hunt, Alwell, Farron-Davis, & Goets (1996) en Kennedy & Harring (1993) onderzochten 

uitsluitend interacties tussen personen met EMB en een interactiepartner zonder handicap. 

Resultaten uit de verschillende studies bevestigden elkaar, maar moeten omwille van de 

kleinschaligheid van de verschillende onderzoeken met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd 

worden. Zoals Nijs & Maes in hun onderzoek aangaven, valt het op dat de onderzoeken van Kennedy 

& Harring (1993) en Logan et al. (1998) geen duidelijke omschrijving bevatten van het begrip sociale 

interactie. De andere onderzoeken operationaliseerde het begrip sociale interactie op verschillende 

manieren. Brady et al. (1991) & Hanline (1993) spraken bijvoorbeeld over observeerbaar gedrag 

gericht ten aanzien van een peer. In het onderzoek van Lancioni et al. (2002) sprak men over de 

samenwerking tussen twee personen met EMB gedurende een taak terwijl de onderzoekers in het 

onderzoek van Hunt et al. (1996) over interactief partnerschap spraken. De verschillende 

onderzoeken toonden aan dat interacties tussen kinderen in een inclusieve setting evenwel vaker 

voorkwamen dan in een gesegregeerde setting. De aanwezige leerkracht in de inclusieve setting was 

vaker dan de aanwezige kinderen zonder handicap, de interactiepartner. Tot slot vonden Nijs en 

Maes dat interacties tussen twee of meer personen met EMB in een gespecialiseerde voorziening 

eerder zeldzaam zijn.  
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1.4   Besluit 

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat personen met EMB op verschillende domeinen 

problemen kunnen ervaren die zich weerspiegelen in het alledaagse leven. Daarnaast is het 

belangrijk in acht te nemen dat deze probleemdomeinen een invloed hebben op sociale relaties, 

maar ook op de kwaliteit van leven. Onderzoek naar sociale interacties werd slechts in zeer beperkte 

mate gevoerd, vandaar het belang van deze masterproef.  
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2 Sociale interacties 

Onderzoek naar peerinteracties en vriendschappen is niet nieuw. Het eerste handboek waarin een 

hoofdstuk over peerinteracties gepubliceerd werd, werd geschreven door C. Buhler. Het dateert van 

1931 en is gebaseerd op 253 artikels. Onderwerpen die er in besproken worden, behandelen o.a. 

thema’s als de ontwikkeling van sociale interacties bij baby’s en peuters, antisociaal gedrag bij 

adolescenten en de ontwikkeling van verschillende leiderschapsrollen. Ondanks het feit dat deze 

onderwerpen al meer dan 80 jaar geleden onderzocht werden, zien we ze nog steeds in hedendaagse 

onderzoeken aan bod komen (Rubin, Bukowski, & Parker, 2006).  

In Hoofdstuk 1 gaven we reeds aan dat auteurs een ruim begrip als sociale interacties op 

verschillende manieren definiëren of onvoldoende operationaliseren, daarom gaan we er hier 

uitgebreid op in. 

In dit hoofdstuk kijken we eerst naar accenten die gelegd worden in verschillende 

ontwikkelingstheorieën over de invloed van peers. Daarna geven we zelf een omschrijving van het 

concept sociale interactie en geven we een uitvoerige beschrijving van de verschillende 

componenten die sociale interacties mee vormgeven.  

  

2.1 Ontwikkelingstheorieën over de invloed van peers 

In dit deel bespreken we kort de manier waarop verschillende ontwikkelingstheorieën 

(persoonlijkheidstheorie, cognitieve theorie, hechtingstheorie, sociale leertheorie en de etiologie) de 

invloed van leeftijdsgenoten op de ontwikkeling beschrijven. Sommige van deze theorieën leggen 

een link naar sociale ontwikkeling, andere hebben het enkel over cognitieve- of 

persoonlijkheidsontwikkeling.  Deze theorieën vormen een achtergrond waartegen het conceptueel 

kader dat later beschreven wordt, begrepen kan worden.  

2.1.1 Persoonlijkheidstheorie 

De psychoanalytische theorie is de meest bekende persoonlijkheidstheorie. De psychoanalyse richt 

zich voornamelijk op de invloed van het gedrag van ouders en op de relatie tussen een ouder en het 

kind. Ondanks de beperkte aandacht voor de invloed van leeftijdsgenoten op de ontwikkeling van 

kinderen was de psychoanalyse wel een inspiratie voor de hechtingstheorie van Bowlby waarin naast 

de rol van ouders ook de rol van kinderen hetzij kort belicht wordt (Rubin et al., 2006).  



 

12 

 

In vergelijking met de psychoanalytische theorie, bespreekt Sullivan in zijn persoonlijkheidstheorie 

het belang van vriendschappen wel nadrukkelijker. De idee bestaat dat interpersoonlijke relaties 

veiligheid geven. Ouders zijn in het begin van de ontwikkeling vooral verantwoordelijk voor het 

voorleven van waarden en normen. Vriendgroepen winnen aan belang vanaf de preadolescentie. 

Kinderen gaan zichzelf afmeten ten opzichten van leeftijdgenoten. Interacties met leeftijdsgenoten 

dragen er toe bij dat sociale vaardigheden groeien (Hartup, 2009). 

2.1.2 Hechtingstheorie 

In de hechtingstheorie beschouwt men alle relaties, en dus ook relaties met peers, als het menselijk 

verlangen om verbonden te zijn met anderen (Rubin et al., 2006). Bowlby gaat er van uit dat 

kinderen van nature uit in staat zijn om zich te hechten aan een vertrouwensfiguur (Hay et al., 2009). 

Hechting wordt gedefinieerd als de affectieve band die het kind met een verzorger heeft, die hem 

gerust stelt wanneer hij stress ervaart (Berk, 2007d; Hay et al., 2009; Rubin et al., 2006).  

“Children construct an enduring affectionate tie to the caregiver that they can use as a secure base in 

the parents’ absence. This image serves as an internal working model, or set of expectations about the 

availability of attachment figures and their likelihood of providing support during times of stress. The 

internal working model becomes a vital part of personality, serving as a guide for all future close 

relationships” (Bretheron & Munholland In Berk, 2007d, p.197). 

2.1.3 Cognitieve theorieën 

Vanuit de cognitieve theorie zijn er twee perspectieven belangrijk, nl. dat van Piaget en dat van 

Vygotsky (Hay et al., 2009; Rubin et al., 2006;). Piaget ontwikkelde, een vierfase theorie waarbij 

naarmate het kind ouder wordt, cognitief andere zaken van hem verwacht worden. In zijn theorie 

gaat hij er van uit dat kinderen leren door voorwerpen te manipuleren, de ruimte te exploreren 

(Berk, 2007a) en door conflicten met leeftijdsgenoten (Hay et al., 2009; Rubin et al., 2006). 

Leeftijdsgenoten bieden in het perspectief van Piaget de mogelijkheid om meningen uit te wisselen, 

te discussiëren, tot compromissen te komen maar ook om bepaalde zaken te negeren. Ze dragen er 

toe bij dat de gedachten, emoties en intenties van anderen begrepen kunnen worden (Hay et al., 

2009; Rubin et al., 2006).  

Vygotsky stelt dat sociale interacties met volwassenen mede verantwoordelijk zijn voor de cognitieve 

ontwikkeling van kinderen (Hay et al., 2009; Rubin et al., 2006). Cognitieve ontwikkeling is mogelijk 

doordat kinderen tijd doorbrengen met personen die op een hoger cognitief niveau functioneren. Zo 

wordt als het ware de zone van naaste ontwikkeling aangesproken om zo net iets hoger te presteren 

dan een kind individueel in zich heeft. De andere, een cognitief hoger functionerende persoon, daagt 

hem als het ware uit, d.m.v. verbale en fysieke ondersteuning, een taak uit te voeren die nog te 
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moeilijk is om alleen uit te voeren (Berk, 2007e; Hay et al., 2009; Rubin et al., 2006). De 

ondersteuning die anderen bieden om deze zone van naaste ontwikkeling te bereiken noemt men 

scaffolden (Feldman, 2009b). Naarmate het kind ouder wordt, kunnen ook leerkrachten (Feldman, 

2009b) en andere oudere en meer competente kinderen de zone van naaste ontwikkeling uitdagen 

(Berk, 2007e;  Brownell, 1990; Feldman, 2009b; Rubin et al., 2006).  

2.1.4 Sociale leertheorie 

De sociale leertheorie stelt dat het gedrag van ouders en andere kinderen een gedragscontrole maar 

ook een gedragsverandering kunnen teweegbrengen. Kinderen leren van elkaars gedrag door het te 

observeren (Rubin et al., 2006). Ze leren (on)bewust door de zaken die anderen in hun bijzijn doen en 

de consequenties die daar uit volgen (Grusec, 1992; Zimbardo, Johnson, & McCann, 2009).  

2.1.5 Etiologie 

Tot slot bestudeert men ook in de etiologie aspecten van het sociaal functioneren. Etiologie gaat op 

zoek naar de biologische basis van gedrag met aandacht voor de oorzaak, functie en ontwikkeling van 

het gedrag. Verschillende gedragingen en onderwerpen (vb. agressie en hechtingsrelaties) m.b.t. 

sociale relaties en sociaal gedrag werden via deze insteek geanalyseerd (Rubin et al., 2006).  

 

2.2 Een afbakening van het concept sociale interacties 

Kinderen en adolescenten brengen een groot deel van de dag samen met elkaar door. Naarmate 

men ouder wordt, breidt deze tijd uit en blijft het niet bij de gebruikelijke settings zoals het gezin en 

de school (Hartup, 2009). De aanwezigheid van leeftijdgenoten (Hartup, 2009; Rubin et al., 1998) en 

het opdoen van positieve interacties (Hay et al., 2009) tijdens de eerste levensjaren draagt er toe bij 

dat kinderen vaardigheden, attitudes en ervaringen opdoen die hen helpen om zich aan te passen 

gedurende het verdere leven (Hay et al., 2009; Rubin et al., 1998). Een gebrek aan sociale interacties 

tussen kinderen wordt in vele onderzoeken in verband gebracht met problemen in de sociale en 

emotionele ontwikkeling (Bar-Haim & Bart, 2006; Hartup, 2009; Rubin et al., 2006). Het belang van 

leeftijdgenoten benadrukt Hartup (2009) met de uitspraak “peers are necessities, not luxuries” (p.3). 

Maar de aanwezigheid van leeftijdgenoten is niet de enige factor die bijdraagt tot een groei in 

diversiteit en complexiteit in sociale vaardigheden, ook de individuele ontwikkeling (Rubin et al., 

1998) en de aanwezigheid van ouders (Hartup, 1989) hebben een belangrijk aandeel. 

In de nabijheid van elkaar bestaat er de mogelijkheid dat interacties zich voordoen. Interacties zijn de 

eenvoudigste vorm waarbinnen ervaringen met leeftijdgenoten kunnen worden opgedaan. Met een 
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toename in complexiteit volgen relaties en groepsvorming (Rubin et al., 1998). Een relatie bestaat uit 

meerdere interacties tussen twee personen die elkaar kennen, waarbij de aard en de inhoud 

gevormd wordt door ervaringen uit het verleden en verwachtingen naar de toekomst toe (Hartup, 

2009; Hinde, 1976; Rubin et al., 1998). Relaties hebben een positieve invloed op onze gezondheid, 

probleemoplossende vaardigheden, copingvaardigheden met betrekking tot stressregulering (Cohen, 

2004; Hartup, 2009;), kwaliteit van leven (Petry et al., 2005; Schalock, 2004), zelfvertrouwen 

(Bukowski et al., 2009) en schoolse prestaties (Rubin et al., 1998). Tot slot spreekt men van sociale 

integratie van zodra iemand meerdere sociale relaties heeft (Cohen, 2004). In functie van dit 

onderzoek en de onderzoeksdoelgroep, personen met ernstige meervoudige beperkingen, richten 

we ons op de eenvoudigste vorm waarin ervaring met leeftijdgenoten kan worden opgedaan, 

namelijk sociale interacties. Hiervoor gaan we op zoek naar de elementen of componenten die een 

invloed hebben op of een bijdrage leveren aan het ontstaan van succesvolle sociale interacties.  

2.2.1 Succesvolle sociale interacties 

Een interactie is een uitwisseling van verschillende gedragingen die zich afspeelt tussen meerdere 

personen (Hinde, 1976; Rubin et al., 2006) en enige tijd duurt (Rubin et al., 2006). Het gedrag van de 

ene persoon is enerzijds een reactie op wat de andere deed en anderzijds een uitnodiging voor een 

nieuwe reactie van de andere (Rubin et al., 2006). Er is dus spraken van een wederzijdse 

beïnvloeding tussen twee personen (Hostyn & Daelman, 2011). In een interactie is het belangrijk dat 

er een sensitieve responsiviteit is van beide partners. Beide partners moeten openstaan voor de 

signalen van de andere en er gepast op reageren. Daarnaast zijn een gedeelde aandacht en een 

afstemming op elkaar onmisbaar (Hostyn & Daelman, 2011). Variaties in interacties kunnen enorm 

groot zijn (Hinde, 1976). Sommige interacties zijn lang, andere zijn kort. Ze kunnen positief of 

negatief geladen zijn en bestaan uit vertrouwde dan wel nieuwe activiteiten (Fabes, Martin, & 

Hanish, 2009). Kwaliteitsvolle sociale interacties zijn mee verantwoordelijk voor het vormen van de 

identiteit (Hostyn & Daelman, 2011).  

Het tot stand komen van succesvolle sociale interacties is een complex proces bestaande uit 

verschillende elementen. Figuur 1 verduidelijkt eerst de onderlinge samenhang van de verschillende 

elementen, waarna ze een voor een worden toegelicht. Centraal staat de sociale competentie die 

beide interactiepartners bezitten. Sociale competentie, een begrip dat niet op zichzelf meetbaar is, 

wordt gevormd door elementen zoals de sociale taak of het doel dat iemand probeert te bereiken, 

de sociale omgeving waarin gedrag plaatsvindt en de sociale vaardigheden die iemand gebruikt om 

vooropgestelde sociale doelen te bereiken. Afhankelijk van de leeftijd en de ontwikkelingsmijlpalen 
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die iemand heeft bereikt, en de beïnvloedende contextfactoren (interactiepartner, 

interactieomgeving,…) krijgt iemands sociale competentie een andere vorm.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Verkennend model succesvolle sociale interacties. 

2.2.2 Sociale taken/doelen 

Sociale taken of doelen vormen het startpunt van sociale interacties (Dodge, Pettit, McClaskey, 

Brown, & Gottman, 1986) en hebben daarnaast een invloed op iemands sociale competentie 

(Guralnick, 2010; Rose-Krasnor, 1997). Interacties worden gestuurd door prioriteiten/noden die 

binnen jezelf en/of bij de ander liggen (Rose-Krasnor, 1997). “Interpersonal goals usually take the 

form of important social tasks such as gaining entry into an existing peer group at play, resolving 

conflicts, or maintaining play” (Dodge,1986 in Guralnick, 1999, p. 22; Guralnick, 2010). Het gevoel 

van doeltreffend te zijn in sociale interacties en daarbij je eigen nagestreefde doelen te bereiken zijn 

belangrijke drijfveren om sociale interacties te starten (Rose-Krasnor, 1997). In de context van het 

uitvoeren van een sociale taak zijn er drie cognitieve processen onderling intern werkzaam. Een 

eerste proces is een sociaal-cognitief proces. Centraal hierin staat de analyse van de sociale situaties, 

de interpretatie ervan en het bedenken van enkele alternatieve strategieën. Een tweede proces, het 

basisproces, omvat onder andere emotieregulatie en een gedeeld verstaan van o.a. sociale regels en 

verwachtingen. Tot slot is er het proces van hogere orde, dat de sociale taak probeert te overzien, er 

voor probeert te zorgen dat de sociale taak wordt volgehouden en gelijktijdig feedback integreert 

(Guralnick, 1999 & 2010). Deze drie processen met de verschillende componenten moeten allemaal 
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goed werken om enerzijds je vooropgestelde doel te kunnen bereiken maar anderzijds ook om 

succesvolle sociale interacties met andere kinderen uit te kunnen bouwen (Guralnick, 2010).  

2.2.3 Sociale omgeving 

Wanneer je een sociale taak wil oplossen moet je rekening houden met de context. Wat wordt er in 

die context aanvaard, en wat niet (Iarocci, Yager, & Elfers, 2007). Dit is belangrijk in de beoordeling of 

een interactie geslaagd is. Beauchamp en Anderson (2010, p.40) definiëren sociale aanpassing als 

“the capacity of individuals to adapt to the demands of their social environment”. Verschillende 

elementen in de context kunnen er toe bijdragen dat iemand zich beter of minder goed kan 

aanpassen. Iemand kan op een gepaste manier een groepje kinderen benaderen als het er 

bijvoorbeeld niet te veel zijn, wanneer bepaalde kinderen aanwezig zijn of wanneer er volwassenen 

in of uit de buurt zijn. Naarmate kinderen ouder worden, nemen de verschillende contexten waarin 

men deelneemt toe en worden ze vaardiger om zelf hun omgeving te kiezen (Rose-Krasnor, 1997).  

2.2.4 Sociale competentie 

Sociale competentie is een begrip met een grote variëteit aan betekenissen (Howes, 1987a; Rose-

Krasnor, 1997; Stump, Ratliff, Wu, & Hawley, 2009). Een mogelijke verklaring hiervoor is de 

bruikbaarheid van het concept in verschillende contexten (Waters & Sroufe, 1983).   

Hastings et al., (2006, p.2-3) omschrijven sociale competentie als:  

“a range of behaviours and skills (emotional and behavioural self-regulation, interpersonal 

perspective-taking, peer-relation skills, self-assertion abilities, and social problem-solving and conflict 

resolution skills) that support adaptive and successful functioning within interactions with other 

people.” “Adaptive and successful functioning reflects the ability to attain one’s own social goals with 

others, while also being aware of the goals held by those others and facilitating their accomplishment 

of their own goals. These and others behaviours allow one to initiate and maintain satisfying social 

interactions, and improve or discontinue social interactions that are unsatisfying. ”  

Voor vele auteurs is het een ontwikkelingsdynamisch begrip (Ganesalingam et al., 2011; Iarocci et al., 

2007; Rose-Krasnor, 1997; Waters & Sroufe, 1983). Specifieke vaardigheden en gedragingen 

(Hastings et al.,2006), afhankelijk van de leeftijd van het individu (Howes, 1987a; Waters & Sroufe, 

1983), dragen bij tot sociale competentie. Sociale competentie ontwikkelt zich vanaf het eerste 

levensjaar (Williams, Ontai, & Matsergeorge, 2007) door de contacten die iemand heeft met 

familieleden, kennissen, andere volwassenen en kinderen (Hartup, 1989; Howes, 1987a). Daarnaast 

draagt ook persoonlijke ontwikkeling in cognitieve, motorische, emotionele en communicatieve 

vaardigheden bij tot een groei in sociale competentie (Rose-Krasnor, 1997). Sociale competent zijn 
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betekent dat iemand instaat is, afhankelijk van de context (Iarocci et al., 2007; Rose-Krasnor, 1997), 

doelen gericht te selecteren (Guralnick, 1990; Rose-Krasnor, 1997) en dat hij ze tot een goed einde 

kan brengen (Guralnick, 1990).  

De voordelen van een grotere sociale competentie liggen in dezelfde lijn als die van sociale relaties. 

Hastings et al., (2006) stellen dat hoe groter de sociale competentie bij kinderen is, ze meer 

gewaardeerd worden en meer bijgehaald worden door peers. Op lange termijn hebben deze 

kinderen een groter zelfvertrouwen in hun eigen mogelijkheden, presteren ze beter op school, 

ervaren ze een groter gevoel van geluk, hebben ze minder gezondheidsproblemen en verkleint de 

kans dat ze criminele daden zullen stellen.  

Samenvattend kunnen we stellen dat sociale competentie er toe bijdraagt dat iemand in staat is 

succesvolle sociale interacties uit te bouwen, waarbij er rekening wordt gehouden met de eigen 

doelen maar ook met de doelen van de andere en de context waarin men zit. Verschillende auteurs 

verwijzen ook naar vaardigheden en gedragingen die iemand moet bezitten als voorwaarden om als 

sociaal competent beoordeeld te worden. Het mag duidelijk zijn dat sociale competentie niet op 

zichzelf afleesbaar is, maar nagegaan wordt aan de hand van verschillende parameters zoals het 

gedrag en vaardigheden die iemand in een bepaalde context toont en het doel dat hij hiermee 

probeert te bereiken.  

2.2.5 Sociaal gedrag  

Zoals net werd aangegeven, baseren we ons onder andere op bepaalde gedragingen om na te gaan 

of iemand sociaal competent is (Hastings et al., 2006). Hinde (in Monaco & Pontecorvo, 2010, p. 345) 

definieert sociaal gedrag als “a behavior that occurs every time an individual shows the intention to 

be in relationships with another one.”  

Gedurende het eerste levensjaar is er al een sociale interesse in leeftijdsgenoten merkbaar (Hay et 

al., 2009; Rubin et al., 1998). Vanaf twee maanden staren kinderen elkaar bijvoorbeeld aan in elkaars 

aanwezigheid (Brownell & Brown, 1992; Rubin et al., 1998) en vanaf zes maanden treden ze 

voornamelijk met elkaar in contact door naar elkaar te glimlachen, door de andere aan te raken of na 

te doen en door geluiden te maken (Brownell & Brown, 1992; Eckerman & Whatley, 1977; Hay, 2005; 

Hay et al., 2009; Hay, Nash, & Pederson, 1983; Hay, Payne, & Chadwick, 2004; Howes, 1987b; 

Vandell, Wilson, & Buchanan, 1980; Williams et al., 2007).  

Gedurende het tweede levensjaar is het vooral de groei in fysieke en verbale mogelijkheden die een 

groei in de complexiteit van gedrag mogelijk maken (Rubin et al., 2006). Kinderen doen elkaar na en 

er wordt gewisseld van beurt (Rubin et al., 1998). De eerste conflicten ontstaan (Rubin et al., 1998) 
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maar ook de voorkeur voor bepaalde leeftijdsgenoten is merkbaar (Howes, 1987b; Rubin et al., 

2006).  

Tussen de leeftijd van drie en vijf jaar vergroot de kennis over de vriendengroep waarin men zit. 

Kinderen kunnen bepaalde karakterkenmerken benoemen, zijn zich bewust van hun eigen deelname 

in een groep en vellen een persoonlijk oordeel over groepsgenoten (Howes, 1987b).  

2.2.6 Sociale vaardigheden 

Wanneer we over sociale vaardigheden spreken, gaat het over aangeleerd gedrag (Bielecki & 

Swender, 2004; Merell & Gimpel, 1998) dat verandert in een vaardigheid van zodra een kind 

afhankelijk van de taak en de context gepast gedrag weet te stellen (Bielecki & Swender, 2004; Hupp, 

LeBlanc, Jewell & Warnes, 2009). Iemands vaardigheden worden dus weerspiegeld in iemands 

gedrag (Bielecki & Swender, 2004). Sociale vaardigheden leveren een bijdrage in het aanvaard 

worden door leeftijdsgenoten en het vormen van vriendschappen (Hupp et al., 2009; Ladd, 1999). 

Sociale vaardigheden kunnen in vier grote groepen worden opgedeeld. Je hebt basisvaardigheden, 

interactionele vaardigheden, affectieve vaardigheden en cognitieve vaardigheden. Onder 

basisvaardigheden vallen onder andere de vaardigheden om zaken te observeren, oogcontact te 

maken, gelaatsuitdrukkingen te tonen en gebaren te gebruiken. Interactionele vaardigheden zijn 

onder andere die vaardigheden die je helpen om een interactie te starten en vol te houden door 

onder andere van beurt te wisselen en stiltes te doorbreken. Affectieve vaardigheden gaan over het 

herkennen van je eigen gevoelens en de gevoelens van de anderen. De cognitieve vaardigheden tot 

slot zijn vaardigheden die je helpen te onderhandelen en het zoeken van probleemoplossende 

strategieën (Canney & Byrne, 2006).  

2.2.7 Ontwikkelingsmijlpalen  

Naarmate kinderen ouder worden, groeien cognitieve, fysieke, emotionele (Fabes et al., 2009; Rose-

Krasnor, 1997), communicatieve (Rose-Krasnor, 1997) en regulerende mogelijkheden (Hay et al., 

2004; Matsen & Coastworth, 1998). Groei in deze domeinen draagt er toe bij dat kinderen interacties 

en gedragingen van andere kinderen beter kunnen begrijpen en beantwoorden. Baby’s en peuters 

moeten eerst enkele mijlpalen in de ontwikkeling goed verwerven om zo vaardigheden te verwerven 

die hen in staat stellen interactief met anderen om te gaan (Fabes et al., 2009).  

Voor de opsomming van de verschillende ontwikkelingsmijlpalen die zich uiten in waarneembaar 

gedrag, baseren we ons op de indeling die Hay et al. (2004) maakten. We zullen het voornamelijk 

hebben over de eerste jaren in de ontwikkeling vanuit de vaststelling dat personen met EMB vaak 

een ontwikkelingsleeftijd hebben tot ongeveer twee jaar (Carnaby, 2004). In de bespreking van de 
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verschillende ontwikkelingsmijlpalen richten we ons, in functie van dit onderzoek, in hoofdzaak op de 

uiting ervan ten aanzien van leeftijdsgenoten.  

Emotieregulatie 

Emotieregulatie omvat de strategieën die iemand toepast om zijn emotiebeleving aan te passen aan 

een aangenaam niveau waarop hij vooropgestelde doelen kan bereiken (Berk, 2007d; Hay et al., 

2004). Vanaf de eerste levensmaanden is deze vaardigheid, hetzij beperkt, aanwezig (Berk, 2007d; 

Sroufe, 2000). Baby’s bezitten strategieën waarmee ze zelf spanning proberen te verminderen of 

proberen te vermijden. Ze doen dit bijvoorbeeld door het hoofd weg te draaien van onplezierige 

stimuli en spanning proberen ze te verminderen door te zuigen (Berk, 2007d). Vanaf vier maanden 

kunnen kinderen hun aandacht verplaatsen en aan het einde van het eerste levensjaar kunnen 

kinderen wegkruipen en weglopen van onplezierige situaties. Wanneer de woordenschat uitbreidt in 

het tweede levensjaar gebruiken ze woorden zoals: “blij, bang, boos,…”, om spanning op een verbale 

manier te reguleren (Berk, 2007d).  

Gedeelde aandacht 

Naast emotieregulatie is ook de ontwikkeling van gedeelde aandacht belangrijke (Hay et al., 2004). 

Tomasselo (1995) definieert gedeelde aandacht als “the coordination of attention between the self, 

the other, and some external object or event” (In Kristen, Sodian, Thoermer, & Prest, 2011, p.1207). 

Tussen zeven en negen maanden gebruikt een kind zelf preverbale gebaren (Beaucamp & Anderson, 

2010; Berk, 2007c; Crais, Watson, & Baranek, 2009) in de vorm van reiken naar een voorwerp of 

lichaamsbewegingen die een uitnodiging zijn om iets of iemand weg te duwen (Berk, 2007c; Crais et 

al., 2009). Vanaf de laatste drie maanden van het eerste levensjaar bezit een kind de mogelijkheid 

om zijn aandacht te richten op zowel een voorwerp als de interactiepartner (Osório, Martins, Meins, 

Martins, & Soares, 2011).  

Intentionaliteit 

Intentionaliteit uit zich in verschillende vormen. Het kan zich tonen als doelgericht handelen, een 

gerichtheid ten aanzien van de andere, het anticiperen op een reactie of het tonen van 

(on)tevredenheid op een reactie (Hostyn, 2011). Intentionaliteit ontwikkelt zich tussen de leeftijd van 

acht en twaalf maanden (Berk, 2007c; Sroufe, 2000). Communicatieve vaardigheden die aanwezig 

zijn op de leeftijd van zes maanden zoals lachen, vocaliseren, grijpen, armbewegingen,… (Hay et al., 

2004; Howes, 1987; Rubin et al., 1998) worden in de tweede helft van het eerste levensjaar meer 

gericht ingezet ten aanzien van interactiepartners (Sroufe, 2000). Door conflicten met anderen over 

bijvoorbeeld een speelgoedje, worden peuters zich meer en meer bewust van de ander als 
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intentionele persoon (Hay et al., 2004). Vanaf de leeftijd van twaalf maanden worden de meeste 

acties uitgevoerd met een bepaalde intentie, al is deze intentie erg vluchtig en afhankelijk van de 

focus waarop de aandacht gericht is. Het zien van verschillende elementen in de omgeving draagt er 

toe bij dat intenties snel wisselen. Op de leeftijd van drie jaar kunnen ze een intentie voor een 

langere tijd mentaal vasthouden en deze via allerlei verschillende stappen bereiken (Jennings, 2004).  

Imitatie 

Kinderen leren veel door elkaar na te doen. Lichamelijke ontwikkeling laat toe dat kinderen 

eenvoudige fysieke bewegingen met voorwerpen kunnen nadoen op de leeftijd van 6 maanden. 

Wanneer ze de leeftijd van 14 maanden hebben bereikt, imiteren ze eerder doelgericht gedrag dan 

toevallige gedragingen (Berk, 2007b). Hanna & Meltzoff (1993) vonden dat kinderen van 14 maanden 

oud in staat zijn na te bootsen wat een peer met een ongekend speelgoedje doet tot wel twee dagen 

na de observatie en over verschillende settings heen. Wat een leeftijdsgenootje doet met een 

bepaald speelgoedje in een laboratorium of op de kinderopvang herhalen kinderen thuis als ze 

dezelfde speelgoedjes krijgen. Wederkerigheid in het imiteren groeit voornamelijk in het tweede 

levensjaar, en toont dat het kind naast een groeiende interesse in de andere zich ook meer bewust 

wordt van het feit dat hij geïmiteerd wordt (Rubin et al., 1998).  

Gedragsinhibitie en begrijpen van oorzaak en gevolg 

Gedragsinhibitie en het begrijpen van oorzaak en gevolg, zorgen mee voor een gepaste omgang met 

anderen. In het begin hebben baby’s de neiging voorwerpen fysiek vast te nemen en te manipuleren. 

Deze impuls verdwijnt geleidelijk aan en naarmate men ouder wordt en de situatie vertrouwder is, 

leert het kind door gebaren en woorden de anderen en de omgeving te ontdekken. Inzicht in 

causaliteit ontwikkelt zich in de laatste helft van het eerste jaar. Peuters die speelgoed vasthebben 

waarnaar gereikt wordt, zullen zich omdraaien, het speelgoed wegdraaien of aanreiken aan de 

anderen. Vanaf de tweede helft van het eerste levensjaar wordt een belangrijke groei zichtbaar in 

het doorzien van oorzaak en gevolg relaties (Hay et al., 2004).  

Motorische ontwikkeling 

Groei in fysieke mogelijkheden zoals kruipen, wandelen (Clearfield, 2011) en grijpen (Feldman, 

2009a) zijn een teken van het bereiken van belangrijke motorische en cognitieve mijlpalen die een 

invloed hebben op sociale vaardigheden (Clearfield, 2011). Kruipen vindt meestal plaats tussen 8 en 

10 maanden. De meeste kinderen kunnen lopen wanneer ze 10 maanden oud zijn door middel van 

fysieke ondersteuning (Feldman, 2009a). Om zelfstandig deel te kunnen nemen aan spel is het 

belangrijk dat kinderen hun evenwicht kunnen bewaren en zich vrij kunnen bewegen om 
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toenadering te zoeken en een groepje kinderen te benaderen. Een normale spierspanning is hierbij 

zeer belangrijk (Bar-Haim & Bart, 2006).  

Verbale vaardigden 

Tot slot speelt ook groei in verbale mogelijkheden een centrale rol in de sociale relaties met anderen 

(Hay et al., 2004; Howes, 1987b). Vanaf zes maanden lokken kinderen elkaars aandacht door het 

gebrabbel dat ze uiten (Eckerman, & Whatley, 1977; Hay, 2005; Hay et al., 1983; Hay et al., 2004; 

Howes, 1987b; Vandell et al., 1980; Williams et al., 2007). Later gebruiken ze woorden om hun 

verlangens uit te drukken en doelen te bereiken (Hay et al., 2004). Aan het einde van het tweede 

levensjaar kunnen ze emoties benoemen (Berk, 2007d) en in de periode van 2-3 jaar leren kinderen 

betekenissen te vormen (Howes, 1987b). Taal zorgt ervoor dat de inhoud van hun spel duidelijk 

wordt en aan anderen meegedeeld kan worden. Door betekenissen te benoemen vergroot je het 

aantal mogelijkheden en variaties binnen een spel (Howes, 1987b).  

2.2.8 Beïnvloedende factoren 

2.2.8.1 Invloed van een interactiepartner 

Een ouder of verzorger 

Een eerste belangrijke relatie waarin het kind zich bevindt is de relatie met diens ouders of 

verzorgers (Hartup, 1989; Hartup & Moore, 1990). Hartup (1989) en Hartup & Moore (1990) noemen 

deze relatie een verticale relatie. De partner die deelneemt is in wezen iemand die meer sociale 

invloed kan uitoefenen (Hartup, 1989). Het kind ontwikkelt er de basis sociale vaardigheden (Hartup, 

1989) waarbij de ouder fungeert als model en coach (Hartup & Moore, 1990). Verticale relaties 

ontwikkelen zich bijna bij alle kinderen. Negatief beïnvloedende factoren die inwerken op verticale 

relaties zijn neurologische ontwikkelingsproblemen en het verblijf in een voorziening (Hartup, 1989). 

In de opvoeding spelen de hechting (Guralnick, 2010; Howes, 1987a; Hartup, 1989; Hartup & Moore, 

1990; Hay et al., 2009; Ladd, 1999), de opvoedingsstijl (Guralnick, 2010; Hartup, 1989; Hartup & 

Moore, 1990; Ladd, 1999; Hay et al., 2009) en de band tussen de ouders (Ladd, 1999) een belangrijke 

rol in de ontwikkeling van kinderen. De hechtingsrelatie die tussen het kind en de ouder ontstaat, 

fungeert als veilige basis om de omgeving (voorwerpen en andere kinderen) te ontdekken (Hartup & 

Moore, 1990). Kinderen hebben de neiging belangrijke anderen na te doen. Dit heeft voordelen bij 

ouders die een warme en ondersteunende houding aannemen en negatieve gevolgen in relaties 

waarbinnen coërcieve processen zich manifesteren (Hartup & Moore, 1990). Als al de 

bovenvernoemde aspecten goed en positief zijn, is er een grotere waarschijnlijkheid dat deze 
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kinderen meer sociale vaardigheden zullen bezitten en sociaal competenter zullen zijn (Guralnick, 

2010; Hartup, 1989; Hartup & Moore, 1990; Ladd, 1999).  

Ouders, maar vaak de moeder (Hartup, 1989), regelen allerlei speelgelegenheden met andere 

kinderen (Guralnick, 2010; Howes, 1987a; Ladd, 1999). Ze vergroten de sociale wereld van het kind 

door andere kinderen uit te nodigen (Hartup & Moore, 1990). Vaak starten ouders/verzorgers 

contacten tussen kinderen (Howes, 1987a; Ladd, 1999) maar een sensitieve opvoeder trekt zichzelf 

terug wanneer hij/zij het gevoel heeft dat beide kinderen zelf verder kunnen (Howes, 1987a). 

Ondanks de goede bedoeling kunnen initiatieven van een opvoeder er ook voor zorgen dat de 

aandacht die de kinderen eerst op elkaar richtten, verschuift (Howes, 1987a). Williams et al. (2010 a) 

spreken in dit verband van “social scaffolding” (p. 252). Er wordt een onderscheid gemaakt in drie 

soorten gedragingen die verzorgers kunnen stellen om een interactie tussen kinderen (tussen 12 en 

17 maanden) positief of negatief te beïnvloeden. Enerzijds heb je begeleidergerichte gedragingen 

waarbij de volwassenen de sociale interacties tussen twee kinderen onderbreekt omdat hij/zij de 

vooropgestelde planning, zijn eigen agenda wil volgen. Anderzijds kan de begeleider ook kindgerichte 

gedragingen inzetten. Hierbij reageert de volwassenen minder directief en ingrijpend en praat hij 

bijvoorbeeld tegen de kinderen over de gedragingen die een ander kind stelt. Een laatste categorie 

van gedragingen die interacties tussen kinderen kunnen beïnvloeden zijn groepsgericht gedragingen. 

Hierbij richt de begeleider zich tot meerdere kinderen tegelijk en staat hij model voor sociale 

interacties. Uit het onderzoek van Williams et al. (2010a) blijken kinderen het meeste voordeel te 

halen uit kindgericht gedrag. Een begeleidingsstijl op de leeftijd van 12 maanden die voornamelijk 

bestaat uit kindgericht gedrag draagt er toe bij dat kinderen op de leeftijd van 17 maanden minder 

weigerachtig zijn t.a.v. peers.  

Tot slot is stabiliteit onder de begeleiders een positief beïnvloedende factor in de ontwikkeling van 

sociale vaardigheden. Kinderen kunnen de interesse en motivatie verliezen in het leggen van 

contacten wanneer ze de ervaring hebben dat contacten niet blijvend zijn (Howes, 1987a).  

Andere kinderen 

Naast verticale relaties, relaties met ouders en verzorgers, zijn er ook horizontale relaties tussen 

kinderen (Hartup, 1989; Hartup & Moore, 1990). Kenmerkend is de even grote sociale invloed van  

beide partners (Hartup, 1989). In een horizontale relaties worden de basis sociale vaardigheden, 

geleerd in verticale relaties, toegepast en ontwikkelen ze verder (Hartup, 1989; Hartup & Moore, 

1990).  

Het belang van een vaste vriendengroep neemt toe wanneer er een grote instabiliteit is onder de 

volwassenen die voor het kind zorgen. Een vaste vriendengroep kan dan emotionele veiligheid 
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bieden en zorgt in extreme situaties voor een buffer die emotionele problemen mee kan helpen 

voorkomen (Howes, 1987a).  

In speelgroepen waarin kinderen van een gemengde leeftijd zitten, fungeren de oudere kinderen als 

model en manier om jongere peuters deel te laten nemen aan complexere vormen van interacties 

(Brownell, 1990; Howes, 1987a). Interacties vinden in grotere aantallen plaats tussen kinderen 

waarbij een leeftijdsverschil (18 en 24 maanden) is en bij kinderen die beide 24 maanden oud zijn. In 

vergelijking met peuters van 18 maanden, gebruiken peuters van 24 maanden meer complex gedrag 

in interacties met jongere kinderen en verhogen ze de complexiteit naarmate er meer wordt 

ingegaan op de initiatieven. Ze bezitten een grotere variëteit in gedragingen om contact te maken, 

een groter affectief enthousiasme en lokken vaker imitatie en positieve reacties, zoals een lach, uit. 

Contacten tussen kinderen die beide 18 maanden oud zijn, zijn korter en minder complex (Brownell, 

1990).  

Als laatste beïnvloedt ook het aantal aanwezige kinderen in een groep, gerelateerd aan de leeftijd 

van de kinderen, iemands sociale competentie en dus ook de interacties. Baby’s hebben met één 

leeftijdsgenootje genoeg om een interactie uit te bouwen. Peuters die tijd doorbrengen in een groep 

waaraan zes kinderen deelnemen, kunnen kiezen met welk kind ze in interactie gaan terwijl het 

gevaar op onderbreking of overprikkeling eerder beperkt is (Howes, 1987a).  

Individuele kenmerken 

Individuele kenmerken zijn van toepassing op beide partners in de interactie. Het temperament, 

bestaande uit de mate van zelfregulatie en reactiviteit, en de persoonlijkheid van een kind zorgen 

voor verschillen in sociale vaardigheden en sociale relaties. Kinderen vertoeven liever in de nabijheid 

van andere kinderen die positieve emoties uitdrukken. Een betere regulatie van eigen gevoelens 

zorgt voor minder uitingen van agressie, gepaster reageren in situaties, het vergroten van de 

aandachtsspanne en een grotere cognitieve flexibiliteit (Eisenberg, Vaughan, & Hofer, 2009). 

Agressiviteit zorgt er vaak voor dat kinderen niet echt geliefd zijn door andere kinderen. Kinderen die 

eerder verlegen zijn hebben soms meer moeite om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten (Hay, 

2005). 

Tot slot heeft de aanwezigheid van een handicap een negatieve invloed op de ontwikkeling van 

sociale vaardigheden (Vaughn et al., 2003). Iemand met autisme kan problemen hebben in de 

ontwikkeling van gedeelde aandacht. Maar ook een vertraagde taalontwikkeling (Hay et al., 2004) of 

een mentale handicap (Bielecki & Swender, 2004; Guralnick, 1997; Jewell, Jordan, Hupp, & Everett, 

2009) hebben een nefaste invloed hebben op relaties met anderen. Onderzoek toont aan dat 
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naarmate de ernst van de mentale handicap toeneemt, beperkingen in sociale vaardigheden groter 

zijn (Bielecki & Swender, 2004; Jewell et al., 2009).  

2.2.8.2 Invloed vanuit de omgeving 

Ontwikkelingsstimulerend materiaal 

De invloed van speelgoed op de interactie werd in het verleden al vaak bestudeerd (vb. Hay et al., 

1983; Mueller & Brenner, 1977; Vandell et al., 1980). Vanaf zes maanden maken kinderen op 

verschillende manieren contact met elkaar. Naast brabbelen, glimlachen en elkaar aanraken, is ook 

het aanraken van het speelgoed dat de andere vast heeft een manier om contact te maken 

(Eckerman & Whatley, 1977; Hay, 2005; Hay et al., 1983; Hay et al., 2004; Vandell et al., 1980).  

Naast de mogelijkheid die speelgoed biedt tot het maken van contact toont onderzoek aan dat 

kinderen van zes (Hay et al., 1983; Vandell et al., 1980) negen en twaalf (Vandell et al., 1980) 

maanden oud met een hogere frequentie reageren op contactinitiatieven wanneer er geen 

speelgoed bij betrokken is. In een ruimte zonder speelgoed vertonen kinderen van één en twee jaar 

tot wel twee keer zoveel distale signalen zoals lachen, huilen, vocalisaties en gebaren.  Ze raken 

elkaar vaker aan en bootsen elkaars acties tot wel drie keer meer na (Eckerman & Whatlet, 1977). 

Kinderen van 12 maanden slaan in de afwezigheid van speelgoed een ander kind veel vaker dan een 

kind van tien maanden (Eckerman & Whatley, 1977). Al vonden Williams et al., (2010b) ook dat 

negatieve of agressieve interacties tussen de leeftijd van 12 en 17 maanden evenveel waarde hebben 

als positieve interacties. Beide zijn een manier om contact te maken zonder dat dit een aanwijzing 

moet zijn voor sociaal probleemgedrag.  

Een positieve eigenschap van speelgoed schuilt in de mogelijkheid tot het exploreren van nieuwe 

sociale vaardigheden zoals onder andere het weggeven en aannemen van een voorwerp en het 

samen vasthouden van objecten. Wanneer er een leeftijdsgenootje aanwezig is, proberen kinderen 

van 18 maanden oud meer verschillende mogelijkheden uit met betrekking tot het speelgoedje 

(Rubenstein & Howes, 1976).  

De setting 

Maatschappelijke veranderingen dragen er toe bij dat moeders nu vaker dan vroeger er niet meer 

voor kiezen om na de zwangerschap voor een zeer lange periode thuis te blijven. Daar waar er 

vroeger een zeer beperkte ondersteuning geboden werd door de overheid worden er nu meer 

initiatieven genomen die het mogelijk maken voor ouders om terug te gaan werken. Een voorbeeld 

van zo’n initiatief is gesubsidieerde kinderopvang, (Gevers Deynoot-Schaub & Riksen-Walraven, 

2005). Tot wel 20% van de kinderen tot 4 jaar worden in Nederland in voorzieningen opgevangen 
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gedurende de dag (Gevers Deynoot-Schaub & Riksen-Walraven, 2005). In Amerika schommelt dit 

aantal rond 30% bij peuters en 51% bij kleuters. In het Vlaamse gewest maakt ongeveer 10% van 

ouders van kinderen tussen nul en drie maanden en 69% bij kinderen tussen drie maanden en drie 

jaar gebruik van opvang. Zestig procent van de ouders doen regelmatig beroep op opvang door een 

of meerdere grootouders (Hedebouw & Peetermans, 2009). 

Globaal gezien kunnen we de contexten waarin jonge kinderen tijd doorbrengen indelen in twee 

grote groepen, namelijk huiselijk georganiseerde zorg en zorg in organisaties of grotere 

voorzieningen. Onder huiselijk georganiseerde zorg valt zowel zorg gegeven door het informeel 

netwerk (familie, vrienden, buren) als het formeel netwerk van ouders (een kinderverzorger of 

onthaalmoeder). Kenmerken van deze zorgvorm zijn de huiselijke omgeving, een beperkt aantal 

kinderen van verschillende leeftijden en de beschikbaarheid van een volwassen voor een beperkt 

aantal kinderen. Zorg die verleend wordt in een organisatie kenmerkt zich door de grotere variëteit 

aan speelgoed, een groter aantal aanwezige kinderen en een beperkt aantal begeleiders voor deze 

kinderen (Morrissey, 2010).  

Onderzoek doet geen uitspraak over de plaats waar kinderen het best verblijven (Morrissey, 2010). 

Zolang de kwaliteit van zorg goed is, wordt een positieve invloed verwacht op de ontwikkeling 

(Gevers Deynoot-Schaub & Riksen-Walraven, 2005; Morrissey, 2010). De meeste kinderen brengen in 

de jaren voor ze naar de kleuterschool gaan meer tijd door in huiselijk georganiseerde zorgvormen. 

Naarmate men ouder wordt keert deze tendens en spendeert men meer tijd in grotere organisaties. 

Bovenstaande tendens, zorg in een meer huiselijke context voor de leeftijd van drie jaar en zorg in 

grotere voorzieningen na de leeftijd van drie jaar, heeft een positieve invloed op de cognitieve 

ontwikkeling en het gedragsmatig functioneren. Wanneer kinderen de eerste jaren meer tijd 

doorbrengen in grotere voorzieningen merkt men meer cognitieve en gedragsmatige problemen op 

de leeftijd dat deze kinderen naar school gaan. Zorg in grotere voorzieningen in de periode dat men 

naar de kleuterschool gaat, stimuleert de taal en cognitieve ontwikkeling. Zorg in kleine huiselijke 

omgevingen in de periode dat men al naar de kleuterschool gaat zorgt voor een ruimere ontwikkeling 

van sociale vaardigheden (Morrissey, 2010). 

 

2.3 Besluit 

In dit hoofdstuk hebben we geprobeerd het concept sociale interactie theoretisch te schetsen. De 

invloed van leeftijdsgenoten wordt door verschillende ontwikkelingstheorieën anders bekeken. Niet 

alle gekende ontwikkelingstheorieën benadrukken het belang van peers in de ontwikkeling en deze 

werden dan ook niet besproken. Wanneer er wel gesproken wordt over peers, ligt het belang van de 
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peer, afhankelijk van de theorie, op diverse domeinen zoals cognitieve ontwikkeling, 

persoonlijkheidsontwikkeling, sociale ontwikkeling,… 

Hedendaagse onderzoeken tonen aan dat succesvolle sociale interacties een complex samenspel zijn 

van allerlei elementen. We bespraken één voor één de rol van de sociale taak en de sociale omgeving 

waarin de interactie plaatsvindt. Daarnaast hadden we het over de sociale competentie die zich 

weerspiegelt in vaardigheden die zich weerspiegelen in gedrag. Gedragingen en vaardigheden 

worden op hun beurt beïnvloed door de ontwikkelingsmijlpalen die iemand heeft bereikt. Tot slot 

maakten we ruimte om enkele beïnvloedende factoren te bespreken. Deze factoren hebben een 

invloed op alle individuele elementen die we bespraken.  
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3 Het onderzoeksopzet 

3.1 Inleiding 

Hieronder lichten we het verloop en de gevolgde werkwijze in het onderzoek toe.  We beginnen met 

een korte schets waarin we de probleemstelling proberen te verhelderen. Daarna bespreken we de 

onderzoeksvragen en de verschillende methoden die we gebruikten om antwoorden te vinden op 

deze onderzoeksvragen. Afsluiten doen we door te verduidelijken welke statistische analyses we 

hebben uitgevoerd op onze gegevens. 

 

3.2 Probleemstelling 

Onderzoeken naar sociale interacties bij personen met EMB focusten zich in het verleden 

voornamelijk op interacties met een begeleider/verzorger en de bijdrage die deze personen kunnen 

hebben op het uitbouwen van sociale interacties (Hostyn, 2011; Hostyn & Daelman, 2011; Wilder & 

Granlund, 2003). Bij het observeren van interacties tussen begeleiders en personen met EMB zag 

men dat initiatieven niet enkel van de begeleiders kwamen maar dat kinderen met EMB soms ook 

zelf de interactie startten (Wilder & Granlund, 2003). 

 Onderzoeken met als onderwerp de interacties tussen personen met EMB werden tot op heden 

slechts in beperkte mate uitgevoerd (Nijs & Maes, 2012). Personen met EMB bezitten echter wel de 

mogelijkheid om relaties uit te bouwen en te onderhouden (Petry et al., 2005), maar doorgaans doen 

ze dat op een onconventionele en meer non-verbale manier (Johsnon et al., 2012). Ze hebben net 

zoals anderen behoeften aan contact met en de nabijheid van anderen (Petry et al., 2005), aan 

kwaliteitsvolle en positieve interacties met anderen (Hostyn & Daelman, 2011). Weinig is echter 

geweten over de vormen die deze interacties aannemen (Johnson et al., 2012). 

In dit onderzoek doen we een verkennend onderzoek naar de oriëntatie die kinderen met EMB ten 

aanzien van elkaar tonen. We gaan kijken of er sociaal gerichte gedragingen plaatsvinden tussen 

kinderen met EMB en welke vorm deze hebben. Sociaal gericht gedrag is een term die we ontlenen 

uit het onderzoek van Williams et al. (2010b). Deze onderzoekers inventariseerden de gedragingen 

die jonge kinderen gebruiken om sociaal contact te maken met elkaar.  

“Social behaviors included positive/neutral and negative communications (words, gestures), positive 

expressions (e.g., smiles, laughter), negative expressions (e.g., frowning, whining, pouting, scowling), 

gentle touches (e.g., light hugs and kisses, patting) and rough touches (e.g., pushing, pulling, 

grabbling), taking a peer’s object (e.g., grasping and pulling object back toward self), touching a peer’s 

object (without grasping and pulling back), and offering an object to a peer (e.g.,  giving an object to a 
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peer or extending an object out toward peer with open hand). Each social behavior was required to be 

accompanied by a look that stopped and focused on the peer” (Williams et al., 2010b, p.353).  

Met betrekking tot de begeleider richten we ons in dit onderzoek voornamelijk op die gedragingen 

die de sociale interacties tussen peers beïnvloeden, namelijk de “sociaal scaffolding behaviors” 

(Williams et al., 2010a, p. 252). In dit onderzoek vertaalden we deze term naar interactie 

beïnvloedende gedragingen.  

 

3.3 Onderzoeksvragen 

Om de oriëntatie van peers met EMB ten aanzien van elkaar en het interactie beïnvloedende gedrag 

van de begeleider tijdens een groepsactiviteit na te gaan, stelden we zes onderzoeksvragen op.  

Onderzoeksvragen t.a.v. het kind: 

 Onderzoeksvraag 1: wat is de verhouding van het peer-georiënteerd gedrag ten opzichte van 

de andere geobserveerde gedragingen tijdens deze groepsactiviteit? 

 Onderzoeksvraag 2: stelt elk kind peer-georiënteerd gedrag tijdens een groepsactiviteit?  

 Onderzoeksvraag 3: stellen al de kinderen zowel sociaal gericht gedrag als peer-georiënteerd 

gedrag ten opzichten van de anderen?  

o Onderzoeksvraag 3a: als deze kinderen sociaal gericht gedrag stellen, welke vormen 

neemt dit dan aan? 

o Onderzoeksvraag 3b: als de kinderen ander peer-georiënteerd gedrag stellen, welke 

vormen neemt dit dan aan? 

Onderzoeksvragen t.a.v. de begeleider:  

 Onderzoeksvraag 4: wat is de verhouding van interactie beïnvloedende gedragingen ten 

aanzien van andere gedragingen die de begeleider stelt tijdens deze groepsactiviteit? 

 Onderzoeksvraag 5: welke vorm neemt het interactie beïnvloedende gedrag aan en hoe 

vaak vindt dit plaats? 

 Onderzoeksvraag 6: is er een patroon waar te nemen in het begeleidergedrag dat vooraf 

gaat aan, gelijktijdig plaatsvindt met of volgt op peer-georiënteerd gedrag van de 

kinderen?  

 



 

29 

 

3.4 Onderzoeksgroep 

Via e-mail werden een tiental voorzieningen uit de regio Leuven en Brussel gecontacteerd en 

geïnformeerd. Ook op de intervisiegroep van Multiplus vzw, het expertisecentrum omtrent personen 

met EMB, werd het onderzoek voorgesteld. Geïnteresseerde voorzieningen werden telefonisch 

gecontacteerd om verdere afspraken te maken. 

Op basis van volgende criteria selecteerden we de groepen voor ons onderzoek: i) kinderen tussen 

drie en achttien jaar oud, ii) kinderen met EMB, iii) een groep van drie tot vier kinderen en een 

begeleider en iv) er is een groepsactiviteit die we kunnen observeren. Voor een definitie van EMB 

verwijzen we naar het hoofdstuk aangaande dit onderwerp. Een groepsactiviteit definieerden we als 

volgt: “…een activiteit die zodanig wordt ingericht dat er een maximale kans wordt gecreëerd dat de 

kinderen met elkaar in interactie kunnen treden.” 

Deze criteria leidden tot een selectie van acht groepen uit vijf voorzieningen. Het was vereist dat de 

betreffende ouders de deelname van hun kind aan het onderzoek schriftelijk bevestigden met een 

deelnameformulier. Ook aan de begeleiders werd gevraagd om hun deelname aan het onderzoek 

schriftelijk te bevestigen. De acht groepen telden in totaal zevenentwintig kinderen die deelnamen 

aan het onderzoek. Wanneer we kijken naar de aard van de voorzieningen zien we dat deze groep 

bestaat uit scholen en (semi-)residentiële instellingen voor kinderen en/of jongeren met EMB. De 

groepsactiviteit bestond meestal uit een muziekactiviteit of een multi-sensoriële vertelling. 

Een van de organisaties die reageerde was een voorziening uit Leefdaal. Op 8 oktober 2010 werd een 

groepsgerichte muziekactiviteit geobserveerd waaraan 3 kinderen deelnamen. De kinderen zaten in 

een halve cirkel, de begeleider bespeelde voor hen een hele reeks instrumenten (een gitaar, een 

trommel, een djembe, twee Tibetaanse klokjes, een klankschaal, de oceandrum,…). Eerst speelde ze 

een melodie/liedje voor, daarna liet ze de kinderen de instrumenten één voor één, voornamelijk 

individueel, bespelen. 

 

3.5 Onderzoeksmethoden 

3.5.1 Verantwoording van het gebruik van video-observatie 

De groepsactiviteiten die we observeerden legden we vast met een videocamera. 

“Observation has been described as the ‘closest to a gold standard’ in qualitative research (Murphy 

and Dingwall, 1998) as it enables comparison between stated and actual actions and often identifies 

issues that neither the researcher or the ‘researched’ were overtly aware of” (Endacott, 2005, p.124). 
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Dit citaat verantwoordt de keuze voor observatie. Elke observatie is een reconstructie van een 

gebeurtenis. Reconstructies kunnen op verschillende manieren gebeuren. Zowel een beschrijving van 

een situatie als een video-opname zijn voorbeelden van manieren waarop een gebeurtenis kan 

worden gereconstrueerd.  Op beide reconstructies zit een zekere bias. Het is onze opdracht om deze 

bias zo klein mogelijk te houden (Jordan & Henderson, 1995).  

Video-opnames zijn een zeer goede manier om complexe interacties vast te leggen omdat er slechts 

op twee wijzen een bias kan optreden. Allereerst door de beslissingen die de cameraman neemt 

waardoor hij de focus op een bepaald aspect legt en hierdoor andere aspecten niet in beeld brengt. 

Ten tweede kan een camera niet alle dimensies van de waarneming vastleggen, zo zal bijvoorbeeld 

geur verloren gaan (Jordan & Henderson, 1995).  Als we dit vergelijken met de bias die optreedt 

wanneer we bijvoorbeeld de begeleiders enkel zouden bevragen over de manier waarop ze hebben 

getracht peerinteractie te stimuleren, kunnen er verschillende vertekeningen optreden en met 

enkele voorbeelden willen we dit illustreren. Het is o.a. mogelijk dat sociaal wenselijke antwoorden 

gegeven worden. Daarnaast is het onmogelijk om alle gedragingen op te merken, rapportage is dus 

onvolledig. Door de duur van de activiteit is het ook mogelijk dat de begeleider in de loop van de 

activiteit bepaalde interacties vergeet. Tot slot kan de begeleider er voor kiezen bepaalde aspecten 

niet te vertellen,… Hiermee rekeninghoudend kunnen we zeggen dat de bias inherent aan het 

gebruik van video-opnames beperkter en beter onder controle te houden is. Daarenboven heeft het 

gebruik van video-opnames het onmiskenbare voordeel dat de verzamelde data blijven bestaan.  Dit 

geeft de mogelijkheid om ze te herbekijken en nieuwe details te ontdekken, anderen de data te laten 

bekijken, nieuwe analyses op de data uit te voeren,… (Jordan & Henderson, 1995).  

Een belangrijke vraag die ons dan nog rest is die naar het effect van de aanwezigheid van een camera 

op het gedrag van de geobserveerde personen. Hierover hebben Jordan en Henderson (1995) de 

volgende drie opmerkingen. Ten eerste speelt de aanwezigheid van een camera wel degelijk een rol. 

Mensen merken de camera op en passen hun gedrag aan. Maar mensen blijken ook zeer snel te 

wennen aan de aanwezigheid van de camera, zeker als deze onbemand is en de focus op een 

activiteit ligt. Tot slot beargumenteren Jordan en Henderson (1995) dat verschillende vormen van 

gedrag zich op verschillende niveaus van bewustzijn afspelen. Dit heeft als gevolg dat de 

geobserveerde sommige gedragingen onder controle kan houden en andere niet, ook al ben je je 

bewust dat je gefilmd wordt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gebaren en lichaamshouding een 

langere tijd onder controle te houden terwijl gelaatsuitdrukkingen en bewegingen met het hoofd zijn 

vaak onbewust plaatsvinden. Jordan en Henderson (1995) besluiten dat: “… it might be reasonable to 

say that the kind and amount of camera interference is something researchers should attempt to 

assess for each particular project.  It should neither be ignored nor considered fatal (p.56). ”  
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3.5.2 Procedure voor het maken van video-opnames 

Opnames maakten we met behulp van twee camera’s. Door twee camera’s te gebruiken vergrootten 

we de representatie van de activiteit. Eén camera bracht de volledige groepsactiviteit in beeld, de 

andere camera focuste over de tijd, op de verschillende deelnemende kinderen. Inzoomen op 1 kind 

liet toe om de meer subtiele gedragingen tussen de kinderen in beeld te brengen.   

In functie van de analyses die op het beeldmateriaal zouden gebeuren, registreerden we eerst een 

afgesproken synchronisatiesignaal. Dit signaal maakte het mogelijk om het geluid en de beelden van 

de twee camera’s achteraf exact synchroon naast elkaar te plaatsen. Na dit signaal richtte één 

camera zich op de volledige groep en de begeleider terwijl de andere camera afwisselend werd 

gericht op de kinderen. De camera die afwisselend de kinderen in beeld bracht, deed dit volgens een 

time sampling procedure.  Time sampling wordt door Arringtong  (1943) gedefinieerd als: 

“a method of observing the behavior of individuals or groups under the ordinary conditions of 

everyday life in which observations are made in a series of short time periods so distributed as to 

afford a representative sampling of the behavior under observation” (Arrington, 1943, p. 82). 

Om een “representative sampling of the behavior under observation” (Arrington, 1943) te verkrijgen 

besloten we om elk kind sequentieel gedurende vijf volledige minuten in beeld te brengen.  Nadat 

een kind vijf minuten in beeld werd gebracht, werd er met de wijzers van de klok doorgeschoven 

naar het volgende kind. Tijdens zo’n individugerichte observatie trachtten we zoveel als mogelijk de 

naburige kinderen mee in beeld te brengen. Deze peers zijn namelijk het best gepositioneerd om 

contact mee te maken.  Het was de bedoeling elk kind gedurende minstens vijf volledige minuten in 

beeld te brengen. Op deze manier wilden we garanderen dat elk kind zeker gedurende vijf minuten 

als focus beschouwd werd om zo de meer subtiele en idiosyncratische manier van contact maken in 

beeld te kunnen brengen. Wanneer we elk kind gedurende vijf minuten geobserveerd hadden, 

richtten we ons terug op het eerste kind gedurende vijf minuten. 

De groepsactiviteit die ik zal bespreken duurde ongeveer 35 minuten. Dit wil dus zeggen dat één 

camera zich gedurende 35 minuten op de totale activiteit richtte en hierbij zoveel als mogelijk de 

totale activiteit vastlegde. De tweede camera wisselde om de vijf minuten van focus. Twee van de 

drie kinderen werden op deze manier twee keer gedurende vijf minuten in beeld gebracht als ‘focus’, 

één kind kwam zo drie keer gedurende vijf minuten in beeld.   

Wanneer het een minimale impact had op de kinderen en het normale verloop van de activiteit, 

werd er aan de begeleider gevraagd om de kinderen in een halve cirkel te plaatsen. Dit vroegen we 

zodat we zelf zo weinig mogelijk moesten bewegen om goede opnames te maken. Onszelf 

verplaatsen zou de aandacht afleiden, en de representativiteit van de activiteit doen dalen. Aan de 



 

32 

 

personen die de opnames maakten, werd gevraagd geen oogcontact te maken met de kinderen. We 

wilden ze namelijk niet uitnodigen om met ons in interactie te gaan. Ook interacties tussen de 

mensen die de opnames maakten en de begeleider dienden vermeden te worden tijdens de 

observatie. Al deze richtlijnen zijn er op gericht om zo weinig mogelijk ‘aanwezig’ te zijn in de 

activiteit. Aan de begeleider werd op voorhand ook gevraagd om zo min mogelijk met de rug naar de 

camera te staan of zitten. Dit vroegen we zodat het mogelijk was om ook het gedrag van de 

begeleider in de analyses te bespreken. Hierbij werd wel benadrukt dat de natuurlijke gang van zaken 

zoveel mogelijk bewaard diende te blijven. Het was nog altijd ons doel om de activiteit zo 

waarheidsgetrouw mogelijk in beeld te brengen. 

Met de personen die de opnames maakten werd telkens op voorhand overlopen hoe de opnames in 

zijn werk zouden gaan. Ter ondersteuning werd er een blad met instructies opgesteld ( zie Bijlage I) 

waarin stond aangegeven hoe men de camera’s technisch moest bedienen. Daarnaast werden er op 

dit document enkele aandachtspunten aangegeven die belangrijk waren in functie van de opnames. 

Figuur 2 illustreert de posities van de deelnemers, de begeleider en de twee personen die de 

opnames maakten met betrekking tot de casus die in Hoofdstuk 4 verder zal worden uitgewerkt.    

 

 

Figuur 2. Illustratie van de opstelling van deze casus. 

 



 

33 

 

3.5.3 Vragenlijsten 

Naast de observatie werden gegevens aangevuld met twee korte vragenlijsten (zie Bijlage II). De 

vragenlijsten waren bedoeld om bijkomende informatie te verkrijgen over de begeleiders en 

kinderen en de context waarin de interacties plaatsvonden. Aan de begeleider die de activiteit leidde, 

bevroegen we de leeftijd, opleiding en werkervaring. De vragenlijst over de kinderen bestond uit 

twee delen.  Een eerste deel bevatte enkele algemene vragen zoals de leeftijd, ontwikkelingsleeftijd, 

IQ, sensoriële en motorische beperkingen en de bekendheid met begeleiders en peers. In het tweede 

deel werden  een aantal factoren uit de Inventarisatielijst Kindkenmerken (Tadema & Vlaskamp, 

2004) opgenomen, namelijk factor 1, 7 en 10. Hiermee wordt gepeild naar “de actieve gerichtheid op 

de omgeving, mogelijkheden om gebeurtenissen, beelden en geluiden uit de omgeving te herkennen, 

en hierop kunnen reageren”, “het beheersen van basale communicatieve vaardigheden” en “de 

persoonlijke gerichtheid op de ander; contact zoeken en reageren op contact”. We vroegen deze 

vragenlijsten uiterlijk terug te sturen twee weken nadat de observaties werden uitgevoerd. Tabel 1 & 

2 vatten de voornaamste gegevens uit de vragenlijsten van de deelnemers en de begeleider samen. 
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Tabel 1  

Belangrijkste kenmerken van de deelnemende kinderen 

 Jelle Wannes Illias 

Geslacht Jongen Jongen Jongen 

Leeftijd moment van 

opname 

6 5 8 

Intelligentie 

Ontwikkelingsleef-tijd 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

± 18 maanden 

Sensoriek 

 

Oog-volg beweging zijn soms moeilijk 

Cochleaire implant 

 

Geen Geen 

 Reageert op zijn naam, is nieuwsgierig 

naar wat er rondom hem gebeurt, draait 

hoofd in de richting van een geluidsbron, 

neemt voorwerpen en personen waar 

die zich op meer dan 1 meter van het 

kind bevinden. 

Reageert op zijn naam, is nieuwsgierig 

naar wat er rondom hem gebeurt, draait 

hoofd in de richting van een geluidsbron, 

neemt voorwerpen en personen waar die 

zich op meer dan 1 meter van het kind 

bevinden. 

Reageert op zijn naam, is nieuwsgierig naar 

wat er rondom hem gebeurt, draait hoofd 

in de richting van een geluidsbron, neemt 

voorwerpen en personen waar die zich op 

meer dan 1 meter van het kind bevinden. 

Communicatie Actieve gerichtheid op de omgeving, de 

mogelijkheid om gebeurtenissen, 

beelden en geluiden uit de omgeving te 

herkennen en hierop te reageren. 

Actieve gerichtheid op de omgeving, de 

mogelijkheid om gebeurtenissen, beelden 

en geluiden uit de omgeving te herkennen 

en hierop te reageren. Beheerst enkele 

Actieve gerichtheid op de omgeving, de 

mogelijkheid om gebeurtenissen, beelden 

en geluiden uit de omgeving te herkennen 

en hierop te reageren. Beheerst enkele 
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Beheerst enkele basale communicatieve 

vaardigheden, zoekt en reageert op 

contact. 

Kan een boodschap overbrengen door 

middel van wijzen en reiken, door 

middel van geluiden. 

basale communicatieve vaardigheden, 

zoekt en reageert op contact. 

Kan een boodschap overbrengen door 

middel van wijzen en reiken, door middel 

van geluiden. 

basale communicatieve vaardigheden, 

zoekt en reageert op contact. 

Kan een boodschap overbrengen door 

middel van wijzen en reiken, door middel 

van geluiden.  

Motoriek Spasticiteit, heupluxatie Hypotonie, bewegingsstoornis Spasticiteit, hypotonie, misgroeiing, scoliose 

met een bewegingsbeperking ter hoogte 

van heupen en knieën. 

Mogelijkheid tot hoofdbeweging, geen 

verlamming in de onderste en bovenste 

ledematen. 

Mogelijkheid tot hoofdbeweging, geen 

verlamming in de onderste en bovenste 

ledematen. 

Mogelijkheid tot hoofdbeweging, geen 

verlamming in de onderste en bovenste 

ledematen. 

Bekendheid t.o.v. 

elkaar en 

t.o.v. begeleider 

Bekende personen voor elkaar en t.o.v. 

de begeleider. 

Bekende personen voor elkaar en t.o.v. de 

begeleider. 

Bekende personen voor elkaar en t.o.v. de 

begeleider. 
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Tabel 2  

Voornaamste kenmerken van de begeleider 

 Begeleider 

Leeftijd op moment van de opname 46 

Geslacht Vrouw 

Functie Begeleider/opvoeder 

Ervaring met personen met EMB 19 jaar 

Tewerkstelling binnen deze voorziening 19 jaar 

 

3.6 Analyse 

3.6.1 Codeerschema m.b.t. peer-georiënteerd gedrag 

Om peeroriëntaties in kaart te brengen baseerden we ons deels op het observatieschema van 

Williams et al. (2010b). Deze onderzoekers richtten zich in hun onderzoek op interacties tussen zeer 

jonge kinderen en ontwikkelden daarbij twee gedragscategorieën. Enerzijds observeerden zij peer-

georiënteerd gedrag (Categorie 1) en anderzijds observeerden zij ook responsgericht gedrag 

(Categorie 2) ten aanzien van een peer. Om te kunnen spreken van peer-georiënteerd gedrag 

(Categorie 1), was het voor Williams et al. nodig dat naast de handeling die het kind stelt ook de blik 

van het kind duidelijk gericht moet zijn op de peer. Responsgerichte gedragingen (Categorie 2) 

omvatten al die reacties die plaatsvinden binnen de vijf seconden na het peer-georiënteerde gedrag. 

In de reacties die mogelijk zijn, maakten ze een onderscheid tussen sociaal gerichte reacties en niet-

sociaal gerichte reacties. Onder sociaal gerichte reacties vallen dezelfde gedragingen als in de peer-

georiënteerde gedragscategorie 1. Niet-sociaal gerichte reacties omvatten gedragingen zoals het weg 

bewegen, kijken zonder te reageren, negeren of een onderbreking van de begeleider alvorens een 

kind kan reageren.  

In het aangepaste observatieschema dat wij gebruikten, maakten we geen onderscheidt tussen 

uitlokkend of responsgedrag. Al de peer-georiënteerde gedragingen die we observeerden 

probeerden we onder te brengen onder de noemer sociaal gericht gedrag, dan wel onder de noemer 

niet-sociaal gericht gedrag. Omdat niet-sociaal gericht gedrag een negatieve connotatie heeft, en de 

indruk wekt dat men gedrag stelt dat niet sociaal is, pasten we deze aan naar ander peer-

georiënteerd gedrag. Ander peer-georiënteerd gedrag omvat in onze definitie al die sociaal gerichte 

gedragingen waarmee de deelnemer een alertheid ten aanzien van een peer of een object van de 

peer toont, zonder zichtbaar een boodschap over te brengen aan de peer of reactie uit te willen 
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lokken van de peer. Gedragingen die hier in ons codeerschema ondervallen zijn: “het kijken naar een 

peer of object van peer, het aanraken van een peer of object van een peer, het bewegen naar een 

peer of object van een peer, het wegkijken van een peer of het object van een peer of het weg 

bewegen van een peer of object van een peer”. Al deze gedragingen vinden plaats zonder dat er nog 

iets extra gebeurt.  

Omwille van onze doelgroep paste onderzoekstudente An Buelens ook de definitie van sociaal 

gericht gedrag aan omdat een duidelijk gefocuste blik ten aanzien van een peer niet steeds mogelijk 

is. Gedrag wordt in ons onderzoek daarom benoemd als sociaal gericht als de persoon met EMB 

gedrag stelt waarmee hij iets wil uitdrukken ten aanzien van een peer of de aandacht wil van een 

peer. Dit blijkt uit het samengaan van een van de volgende gedragingen: “het aanraken, nemen, 

“vragen” en/of naar zich toe trekken van een object, een object aanbieden aan peer, ook al neemt de 

peer het niet aan, het (proberen) aanraken van een peer, zich vocaal richten tot een peer, gestes 

richten tot een peer, gelaatsexpressies uiten aan een peer”, met een blik, draairichting van het hoofd 

of het lichaam richting de peer.”  

Het aangepaste observatieschema werd getest op zijn bruikbaarheid bij deze specifieke doelgroep. 

Deze oefening zorgde ervoor dat er nog vier andere hoofdcategorieën werden toegevoegd, 

gebaseerd op gedragingen die geobserveerd werden maar nog geen plaats kregen in dit schema. Ons 

codeerschema (zie Bijlage III) kent daarom vijf hoofdcategorieën (A-E) namelijk: “gedrag 

georiënteerd op een peer (A), gedrag gericht op de begeleider of op de interactie tussen de 

begeleider en een andere peer (B), gedrag georiënteerd op iets anders in de omgeving (C), de 

persoon is niet alert of slaperig (D) en onvoldoende in beeld om te coderen (E)”.  

In een eerste fase codeerden we continu de hoofdcategorieën. Deze categorieën zijn mutueel 

exclusief ten opzichte van elkaar. Dit wil zeggen dat categorie A-E nooit gelijktijdig gecodeerd kunnen 

worden. Als er twijfel is of het kind gericht is op een peer (A) of op de interactie tussen de begeleider 

en een andere peer (B), gaven we de laagste code van de twee (B) om overschatting van peer-

georiënteerd gedrag te voorkomen.  

Nadat de hoofdcategorieën waren toegekend, werd in de eerste categorie (A) verder gespecificeerd 

over  welk soort peer-georiënteerd gedrag het gaat door middel van elf subcategorieën (a-k). 

Subcategorie “a” tot “f” bevatten de sociaal gerichte gedragingen en subcategorie “g” tot “k” 

bevatten de ander peer-georiënteerde gedragingen. Telkens een subcategorie werd toegekend, werd 

beschreven ten aanzien van welk kind dit sociaal gericht gedrag gesteld werd. Deze subcategorieën 

zijn niet-mutueel exclusief. Het was dus mogelijk dat er een combinatie van twee sociaal gerichte 

gedragingen, twee ander peer-georiënteerde gedragingen of een combinatie van een sociaal gerichte 
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en een ander peer-georiënteerde gedraging gelijktijdig optraden. Wanneer we gedrag als sociaal 

gericht benoemde, gaven we nog aan welke connotatie dit had. We beoordeelden of dit gedrag 

eerder positief geladen dan wel negatief was. Indien het niet expliciet positief was, gaven we dit de 

descriptieve code neutraal.  

3.6.2 Codeerschema m.b.t. sociaal ondersteunend gedrag van een begeleider 

Om het gedrag in beeld te brengen dat een begeleider stelt tijdens een activiteit ten aanzien van de 

kinderen baseerden we ons ook op een onderzoek van Williams et al. (2010a).  Deze onderzoekers 

spreken over “social scaffolding behavior” wanneer een begeleider gedrag stelt dat interacties tussen 

kinderen beïnvloedt. Het gaat hierbij zowel om gedragingen die een interactie inhiberen of 

stimuleren.  

Williams et al. maakten een onderscheid tussen begeleidergerichte gedragingen, kindgerichte 

gedragingen en groepsgerichte gedragingen. Begeleidergerichte gedragingen hebben voornamelijk 

tot doel de planning van de begeleider te ondersteunen. Hierbij denken we onder andere aan het 

afleiden of rekruteren van een kind zodat de activiteit verder kan gaan. Het kan ook gericht zijn op 

het benoemen of instrueren van een sociale handeling of instrueren van nabijheid waarbij het 

initiatief bij de begeleider ligt. Kindgerichte gedragingen zijn gedragingen die de begeleider 

voornamelijk stelt nadat een kind initiatief neemt tot peerinteracties. Het gaat over minder sturende 

gedragingen waarbij de begeleider een sociale interactie extra in de verf zet, stimuleert om verder te 

gaan of kenmerken van een van de aanwezige kinderen benoemt. Tot groepsgerichte gedragingen 

behoren die gedragingen waarbij de begeleider gelijktijdig met twee of meer kinderen omgaat. 

Op basis van het vooropgestelde observatieschema gingen we ook hier de bruikbaarheid na door het 

observatieschema toe te passen op een kort videofragment. Net zoals in het voorgaande 

observatieschema werden er categorieën toegevoegd of weggelaten. Naast de begeleidergerichte 

gedrag (Categorie A) en de kindgerichte gedragingen (Categorie B) is het mogelijk dat de begeleider 

een peerinteractie opmerkt, maar er niets mee doet (Categorie C) of dat de begeleider zich richt op 

iets anders dan het observeren of ondersteunen van een peerinteractie (Categorie D). Categorie D 

bevat het groepsgerichte gedrag dat Williams et al. bespraken. Het bevat gedragingen zoals het 

zingen van een lied of het vertellen van een verhaal ten aanzien van al de aanwezige kinderen. 

Categorie A en B bevatten respectievelijk zes en drie subcategorieën die een concretisering zijn van 

de hoofdcategorie (zie Bijlage IV). In een eerste fase codeerden we ook hier eerst enkel de 

hoofdcategorieën (A-D) voor het hele fragment. Deze werden continu gecodeerd en zijn mutueel 

exclusief van elkaar. Het was dus onmogelijk om op hetzelfde moment twee codes uit de 

hoofdcategorie te geven. Nadat dit gebeurd was voor het hele fragment, specificeerden we alle A- & 
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B-codes en gaven we aan welke peer betrokken was bij het gedrag dat de begeleider stelde. 

Categorie A bevat de volgende gedragingen: “het afleiden van een kind door een kind te verplaatsen, 

een object te verplaatsen of afleiden door nog iets anders te doen, het instrueren of benoemen van 

een sociale handeling, het rekruteren van een kind in de peergroep en het initiëren van nabijheid”. 

Onder categorie B vallen gedragingen zoals: “een kind opnemen in een peergroep, communiceren 

over de peers in het algemeen en communiceren over de gevoelens en intenties van een peer”. 

3.6.3 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen, was het belangrijk om vooraf de betrouwbaarheid van 

beide codeerschema’s na te gaan. Dit trachtten we op te sporen door twee fragmenten door twee 

onafhankelijke beoordelaars te laten coderen. Zowel het gedrag van eenzelfde begeleider als het 

gedrag van eenzelfde kind werd onafhankelijk beoordeeld. Achteraf gezien was dit ook een maatstaf 

om te beoordelen of al de categorieën duidelijk geformuleerd waren en op dezelfde manier gebruikt 

werden.   

Samen met An Buelens vond ik met betrekking tot de gedragingen van het desbetreffende kind een 

exacte overeenkomst van 72.67%. Ten aanzien van het gedrag van de begeleider haalden we een 

exacte interbeoordelaarsovereenkomst van 88.81%. Dit wil zeggen dat beide beoordelaars in 88.81% 

van de gevallen dezelfde code toekenden aan de geobserveerde gedragingen.  

3.6.4 Verwerking van het beeldmateriaal 

De beelden werden gecodeerd met MediaCoder 2008. Voor de analyse van de gegevens gebruikten 

we SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). MediaCoder laat toe om verschillende 

deelmappen aan te maken waarbij je een ander onderwerp opslaat. Op deze manier maakte ik een 

mapje aan waarin we het begeleidergedrag codeerden voor heel het fragment en drie mapjes waarin 

telkens de focus op een specifiek kind lag. Het toekennen van de codes aan een fragment dat 35 

minuten duurde en waarbij de focus op vier verschillende actoren lag, was tijdsintensief. Een 

fragment dat 35 minuten duurt, vraagt al snel vijf à zes uur om gecodeerd te worden. De toegekende 

codes werden opgeslagen in een Excel-bestand. In SPSS kan je Excel-bestanden zeer gemakkelijk 

binnenhalen waarop dan een analyse kan worden gemaakt. 

In SPSS berekenden we per kind en over de groep kinderen heen de frequenties van de verschillende 

hoofdcategorieën van peer-georiënteerde gedragingen (A-D). We berekenden ook per kind en over 

de groep heen de verhouding van verschillende subcategorieën die onder A vallen. Met betrekking 

tot de begeleider, berekenden we de frequenties van de verschillende gedragingen gedurende het 

hele fragment. We keken specifiek naar de gedragingen die zij gebruikten om de interactie te 
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beïnvloeden en berekenden ook of er een patroon waar te nemen was in het gedrag van de 

begeleider vijf seconden voor en vijf seconden na dat twee kinderen t.o.v. elkaar peer-georiënteerde 

gedrag stelden. In het volgende hoofdstuk gaan we hier uitgebreider op in.  
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4 Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk bespreken we de antwoorden op onze onderzoeksvragen. We herhalen kort elke 

onderzoeksvraag, geven weer hoe we ze hebben geoperationaliseerd om daarna de resultaten die 

we vonden te tonen. We maken hierbij enerzijds een onderscheid tussen de onderzoeksvragen die 

we opstelden ten aanzien van het gedrag dat de kinderen stellen en anderzijds het gedrag dat de 

begeleider stelt.  

 

4.1 Onderzoeksvragen over het gedrag van de kinderen 

Bij de bespreking van de onderzoeksvragen met betrekking tot het gedrag van de kinderen maken we 

een onderscheid tussen het groepsresultaat en het resultaat per individu. De groepsactiviteit duurt 

36.09 minuten (2169 seconden) waarbij telkens na vijf minuten (300 seconden) een ander kind 

geobserveerd wordt. Het groepsresultaat wordt gevormd door al de individuele observaties achter 

elkaar te plaatsen en te analyseren. Deze resultaten geven ons een eerste indruk van de gedragingen 

die worden gesteld tijdens de groepsactiviteit. Het individuele resultaat is gebaseerd op het aantal 

seconden dat het individuele kind centraal staat tijdens de observatie. Voor Jelle zijn de 

onderstaande resultaten gebaseerd op 900 seconden, voor Wannes op 669 seconden en voor Illias 

op 600 seconden. Het individuele resultaat is dus een specificatie van het groepsresultaat. 

4.1.1 Onderzoeksvraag 1 

Wat is de verhouding van het peer-georiënteerd gedrag ten opzichte van andere 

geobserveerde gedragingen tijdens deze groepsactiviteit? 

In het codeerschema maken we een onderscheid tussen vijf grote gedragscategorieën. Een eerste 

cluster zijn de peer-georiënteerde gedragingen (A). De overige vier clusters zijn gedragingen waarbij 

de deelnemer niet exclusief op een peer gericht is. Het is mogelijk dat het kind zich richt op de 

begeleider of een interactie tussen de begeleider en een peer (B), op iets anders in de omgeving (C), 

niet alert of slaperig is (D) of onvoldoende in beeld is om te beoordelen op wat hij/zij gericht is (E).  

Tabel 3 toont ons dat het grootste deel van de tijd, gedurende 62.5% van de groepsactiviteit, de 

kinderen gericht zijn op de begeleider of op de interactie tussen de begeleider en een ander kind (B). 

Gedurende 16.8% van de tijd zijn ze gericht op iets anders in de omgeving (C). Tijdens deze 

groepsactiviteit betekent gericht zijn op iets anders in de omgeving voornamelijk gericht zijn op een 

attribuut aan de eigen rolstoel en kijken in de richting van een van de camera’s. De kinderen werden 
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tijdens deze groepsactiviteit zelden als niet alert of slaperig (1.3%) beoordeeld (D) en onvoldoende in 

beeld om te coderen (7.5%) (E). De hoeveelheid peer-georiënteerd gedrag (A) van al de kinderen 

samen omvat 11.9% van de totale groepsactiviteit. Deze kinderen zijn dus vaker gericht op de 

begeleider, de interactie tussen de begeleider en een peer of op iets anders in de omgeving dan dat 

ze peer-georiënteerd gedrag tonen ten aanzien van een peer.  

 

Tabel 3  

Verhouding van de verschillende categorieën van kindgedragingen 

Kindgedragingen Aantal seconden % 

A: georiënteerd op een peer 259 11.9 

B: georiënteerd op de begeleider of op interactie tussen 

begeleider en een andere peer 
1355 62.5 

C: georiënteerd op iets anders in de omgeving 365 16.8 

D: niet alert, of slaperig 28 1.3 

E: onvoldoende in beeld om te coderen 162 7.5 

Totaal  2169 100.0 

 

In totaal tellen we 37 (Tabel 4) te onderscheiden clusters van gedrag waarin de kinderen 

georiënteerd zijn op een andere peer. Met een cluster bedoelen we één of meer seconden waarin 

we beoordelen dat het kind georiënteerd is op een peer en waarbij dit gedrag voorafgegaan en 

gevolgd wordt door een ander, niet peer-georiënteerd gedrag (code B, C, D of E). 

 

Tabel 4  

Verhouding van het aantal clusters van peer-georiënteerd gedrag per kind 

 Jelle Wannes Illias Totaal 

Totaal aantal peer-georiënteerde gedragsclusters 16 16 5 37 

 

4.1.2 Onderzoeksvraag 2 

Stelt elk kind peer-georiënteerd gedrag tijdens een groepsactiviteit?  

Om deze vraag te beantwoorden gaan we na hoe de verdeling van de vijf algemene 

gedragscategorieën per kind is, op die momenten dat ze geobserveerd worden. Figuur 3 toont ons 

dat de verhoudingen van de verschillende gedragingen per kind erg verschillend zijn, al zijn er ook 
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enkele gemeenschappelijke tendensen vast te stellen. Kijken naar de begeleider of naar een 

interactie tussen de begeleider en een andere peer (B) is gedrag dat bij al de aanwezige kinderen het 

meest van de tijd gesteld wordt. Daarnaast zijn al de kinderen gedurende een substantieel deel van 

de tijd gericht op iets anders in de omgeving. Een gerichtheid ten aanzien van een peer (A) vinden we 

bij alle 3 deelnemers terug, al zijn hier wel opvallende verschillen merkbaar. Wannes toont de 

langste gerichtheid (22.42%) ten opzichte van een peer. Tijdens deze activiteit was dit voornamelijk 

ten aanzien van Illias. Illias daarentegen vertoont de kortste gerichtheid. Slechts gedurende 3.67% 

van de tijd dat hij geobserveerd wordt, toont hij een gerichtheid ten aanzien van een peer. Jelle is 

gedurende 9.67% van de tijd gericht op een peer. De overige gedragingen zijn zeer individueel 

bepaald en worden gekleurd door het tijdsfragment waarin elk specifiek kind centraal staat.  

 

             

                  

Figuur 3. Verdeling van de verschillende algemene categorieën van kindgedragingen per kind. 
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Tabel 4 toont ons dat Jelle en Wannes beide 16 clusters van peer-georiënteerd gedrag stellen. 

Wannes houdt deze in vergelijking met Jelle langer aan (Figuur 3). Gedurende 22.42% van de tijd, 

verspreid over 16 clusters toont hij een oriëntatie ten aanzien van een peer. Jelle daarentegen 

vertoont evenveel clusters gedurende 9.67% van de tijd. Illias toonde het minst aantal clusters van 

peer-georiënteerd gedrag (5) en houdt deze het minst lang (3.67%) aan.  

4.1.3 Onderzoeksvraag 3 

Stellen al de kinderen zowel sociaal gericht gedrag als peer-georiënteerd gedrag?  

Binnen het peer-georiënteerd gedrag maken we nog een onderscheid tussen sociaal gericht gedrag 

en ander peer-georiënteerd gedrag. Sociaal gericht gedrag is gedrag waarmee het kind zichtbaar iets 

wil uitdrukken aan een peer of de aandacht wil van een peer. Dit blijkt uit het samengaan van één of 

meer van enkele welomschreven gedragingen én een blik of draairichting van het hoofd of het 

lichaam in de richting van de peer. Onder ander peer-georiënteerd gedrag vallen die gedragingen 

waarvan we niet met zekerheid kunnen zeggen dat ze sociaal gericht zijn, al is er wel een zekere 

alertheid ten aanzien van de peer of het object van de peer merkbaar. Vaak missen ze die duidelijke 

lichamelijke oriëntatie (blik of draairichting van het lichaam in de richting van een peer) of kijkt men 

naar elkaar zonder meer.  

Wanneer we naar Tabel 5 kijken, zien we dat Jelle uitsluitend ander peer-georiënteerd gedrag 

gebruikt en dat gedurende 9.6% van de tijd dat hij geobserveerd wordt. Wannes en Illias stellen 

zowel sociaal gericht als ander peer-georiënteerd gedrag. Dit doen ze voornamelijk ten aanzien van 

elkaar. Het percentage van het ander peer-georiënteerd gedrag ligt voor al de kinderen hoger dan 

het percentage van het sociaal gerichte gedrag.  
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Tabel 5  

Subcategorieën in peer-georiënteerd gedrag per kind 

Peer-georiënteerd gedrag Aantal seconden % 

Peer-georiënteerd gedrag Jelle   

Ander peer-georiënteerd gedrag 87 9.6 

Sociaal gericht gedrag 0 0 

Totaal peer-georiënteerd gedrag 87 9.6 

Peer-georiënteerd gedrag Wannes   

Ander peer-georiënteerd gedrag 138 20.6 

Sociaal gericht gedrag 12 1.8 

Totaal peer-georiënteerd gedrag 150 22.4 

Peer-georiënteerd gedrag Illias   

Ander peer-georiënteerd gedrag 15 2.5 

Sociaal gericht gedrag 7 1.2 

Totaal peer-georiënteerd gedrag 22 3.7 

 

4.1.3.1 Onderzoeksvraag 3a  

Als deze kinderen sociaal gericht gedrag stellen, welke vormen neemt dit dan aan? 

We gaven reeds aan in Tabel 5 dat Jelle geen sociaal gericht gedrag stelt ten aanzien van peers. 

Daarnaast tonen Tabel 5 en 6 dat het aantal seconden waarop de andere kinderen sociaal gericht 

gedrag stellen erg laag is. Wannes stelt gedurende 1.8% van de tijd sociaal gericht gedrag en Illias 

gedurende 1.2% van de tijd. Wanneer we naar het specifieke gedrag van de kinderen individueel 

kijken, zien we dat Wannes de stok van de triangel aanbiedt aan Jelle (b) en dat hij op twee andere 

momenten de hand van Illias gericht probeert vast te nemen (c). Illias biedt in de momenten waarop 

de observatiefocus op hem ligt, een trommelstok (b) gericht aan Wannes aan. Het aanbieden van de 

objecten en het aanraken van de peer gebeurt op een eerder positieve, vriendelijke manier. 
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Tabel 6  

Verdeling van het geobserveerde sociaal gerichte gedrag per kind 

Sociaal gerichte gedragingen  Aantal seconden % 

Sociaal gerichte gedragingen Wannes   

b: een object aanbieden aan peer, ook al neemt de 

peer het niet aan, gericht naar peer 
4 0.6 

c: het (proberen) aanraken van een peer, gericht 

naar een peer 
8 1.2 

Totaal sociaal gericht gedrag 12 1.8 

Sociaal gerichte gedragingen Illias   

b: een object aanbieden aan peer, ook al neemt de 

peer het niet aan, gericht naar peer 
7 1.2 

Totaal sociaal gerichte gedrag 7 1.2 

 

4.1.3.2 Onderzoeksvraag 3b 

Als de kinderen ander peer-georiënteerd gedrag stellen, welke vormen neemt dit dan aan? 

Wanneer we kijken naar het ander peer-georiënteerde gedrag zien we in Tabel 7 dat allerlei soorten 

gedrag door de kinderen wordt ingezet. Het vaakst zien we dat kinderen een peer of een object van 

een peer proberen aan te raken zonder meer (h). Dit gebeurt gedurende 4.7% van de totale 

groepsactiviteit. Gedurende 4.5% van de tijd zien we dat de kinderen kijken naar een peer of een 

object waar de peer mee bezig is zonder meer (g). Wegkijken (j) en weg bewegen (k) van een peer 

zonder meer, vinden beide slechts gedurende 0.1% van de totale groepsactiviteit plaats. 
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Tabel 7  

Verdeling van het geobserveerde ander peer-georiënteerde gedrag van de groep 

Ander peer-georiënteerd gedrag Aantal seconden % 

2: combinatie van twee andere peer gerichte 

gedragingen 

36 1.7 

g: kijken naar peer of object van peer,  object waar peer 

mee bezig is, zonder meer 

97 4.5 

h: aanraken van peer of object van peer, object waar 

peer mee bezig is, zonder meer 

102 4.7 

j: wegkijken van peer of object van peer, object waar 

peer mee bezig is, zonder meer 

3 0.1 

k: weg bewegen van peer of object van peer, object waar 

peer mee bezig is, zonder meer 

3 0.1 

Totaal ander peer-georiënteerd gedrag 240 11.1 

 

Wanneer we het ander peer-georiënteerd gedrag van de kinderen individueel bestuderen (Figuur 4), 

worden voorgaande bevindingen bevestigd. Een peer of het object dat de peer vastheeft, aanraken 

(h) of er naar kijken (g), zijn de gedragingen die alle drie de kinderen het langst hanteren om hun 

oriëntatie ten aanzien van een peer/object te tonen. Wannes toont de grootste variëteit in ander 

peer-georiënteerd gedrag. De vijf vooropgestelde gedragscategorieën komen voor, maar kijken naar 

een peer of object (g) en het (proberen) aanraken van de peer of een object (h) duren het langst. 

Zowel Jelle als Wannes gebruiken gelijktijdig twee ander sociaal gerichte gedragingen (2). 
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Figuur 4. Frequentieverdeling ander peer-georiënteerd gedrag per kind. 

 

Tabel 8 toont dat een combinatie van twee andere peer-georiënteerde gedragingen op hetzelfde 

moment plaats vinden gedurende 1.7% van de totale groepsactiviteit. Het langst zien we de 

combinatie waarin kijken naar een peer of een object van een peer (g) en het aanraken van een peer 

of een object van een peer (h) samen voorkomen (1.4%). De combinatie waarin een peer weg 

beweegt van een peer of object (k) en tegelijk kijkt naar een peer of object (g) vindt slechts in 0.1% 

van de groepsactiviteit plaats. Dit is ook zo voor de combinatie waarbij een peer een peer/object 

probeert aan te raken en gelijktijdig wegkijkt van de peer. 
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Tabel 8  

Combinatie van twee andere peer-georiënteerde gedragingen over heel de groep 

Combinaties Aantal seconden % 

g&h 30 1.4 

g&k 3 0.1 

h&j 3 0.1 

Totaal 36 1.7 

 

4.2 Onderzoeksvragen over het gedrag van de begeleider 

4.2.1 Onderzoeksvraag 4 

Wat is de verhouding van interactie beïnvloedende gedragingen ten aanzien van andere 

gedragingen die de begeleider stelt tijdens deze groepsactiviteit? 

In het gedrag waarmee de begeleider de sociale interactie tussen kinderen kan beïnvloeden wordt 

een onderscheid gemaakt tussen begeleider- en kindgericht gedrag. Begeleidergerichte gedragingen 

hebben voornamelijk tot doel de planning van de begeleider te ondersteunen. Hierbij denken we 

onder andere aan het afleiden of rekruteren van een kind zodat de activiteit verder kan gaan. Het 

kan ook gericht zijn op het benoemen of instrueren van sociale handeling of instrueren van nabijheid 

waarbij het initiatief bij de begeleider ligt. Kindgerichte gedragingen zijn gedragingen die de 

begeleider voornamelijk stelt nadat een kind initiatief neemt tot peerinteracties. Het gaat over 

minder sturende gedragingen waarbij de begeleider een sociale interactie extra in de verf zet, 

stimuleert om verder te gaan of kenmerken van een van de aanwezige kinderen benoemt.  

Tabel 9 toont ons dat de begeleider respectievelijk gedurende 4.1% van de tijd begeleidergericht 

gedrag, en gedurende 2.9% van de tijd kindgericht gedrag stelt.  Tijdens de groepsactiviteit is de 

begeleider gedurende 91.8% van de tijd bezig met andere dingen dan het observeren of 

ondersteunen van peerinteracties(D). Ze bespeelt dan voornamelijk verschillende instrumenten 

(blokfluit, gitaar, trom, djembee, stokjes met slingers, een triangel, Tibetaanse klokjes, een 

klankschaal en een oceandrum), laat de kinderen één voor één op deze instrumenten spelen of 

neemt een ander instrument zonder dat ze hierbij een zichtbare alertheid toont voor interacties die 

zich eventueel dan afspelen. Het opmerken van peerinteracties zonder er iets over te zeggen (B) 

vindt het minst vaak plaats (1.1%). Tabel 10 tot slot toont dat het interactie beïnvloedende gedrag 

van de begeleider plaats vindt in 29 gedragsclusters. Analoog met de gedragsclusters gesteld door 

kinderen, spreken we van een cluster van zodra één enkele of meerdere (verschillende) begeleider- 
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en of kindgerichte gedragingen voorafgegaan en gevolgd worden door een gedrag waarmee de 

begeleider niet zichtbaar de interactie beïnvloedt (code C of D). 

 

Tabel 9  

Frequentieverdeling van het begeleidergedrag tijdens een groepsactiviteit 

Begeleidergedrag Aantal seconden % 

A: begeleidergericht gedrag 90 4.1 

B: kindgericht gedrag 63 2.9 

C: opmerken van peerinteracties zonder meer 24 1.1 

D: begeleider is bezig met andere dingen dan 

observeren/ondersteunen van peerinteracties 

1992 91.8 

Totaal 2169 100.0 

 

Tabel 10  

Aantal gedragsclusters interactie beïnvloedend gedrag begeleider 

 Aantal clusters 

Interactie beïnvloedende gedragingen  29 

 

4.2.2 Onderzoeksvraag 5 

Welke vorm neemt het interactie beïnvloedende gedrag aan en hoe vaak vindt dit plaats? 

In het codeerschema zijn er 9 categorieën opgenomen van gedragingen waarmee de begeleider 

sociale interacties kan beïnvloeden. Tabel 11 toont ons dat zeven ervan voorkomen in het fragment. 

Het interactie beïnvloedende gedrag dat de begeleider het langst stelt is het instrueren of benoemen 

van een sociale handeling (37.9%). In totaal doet ze dat 14 keer. Een illustratie hiervan is de vraag: 

“Illias, gaan we het stokje aan Wannes geven?”. Maar ook de volgende uitspraak valt hieronder: 

“Jelle, toon het (hoe hij met de klokjes speelt) nog eens.” 

Communiceren over de gevoelens en intenties van peers (26.1%) en communiceren over de peers in 

het algemeen (13.1%) zijn twee kindgerichte gedragingen die ze regelmatig gebruikt (Tabel 11). Beide 

gedragingen vinden acht keer plaats gedurende de totale activiteit. Een illustratie van communiceren 

over de intenties en gevoelens van een peer is de uitspraak: “Gaan we de grote trom aan Wannes 

geven?”, nadat Illias de trom in de richting van Wannes duwt. Een ander voorbeeld dat onder de 

gedragscategorie het benoemen van intenties en gevoelens valt is de uitspraak “Wannes is een 
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beetje serieus vandaag”, terwijl ze met de trom van Wannes naar Illias gaat. Een illustratie van een 

situatie waarin de begeleider communiceert over de peers in het algemeen is de uitspraak tegen 

Illias, “Wat doet Wannes nu?”. Deze uitspraak herhaalt ze een aantal keer, maar dan met de naam 

van één van de andere kind.  

De drie gedragingen die slechts één keer voorkomen (Tabel 11), komen zowel uit de 

begeleidergerichte als de kindgerichte gedragscategorie.  De twee begeleidergerichte gedragingen, 

vinden plaats in de voorbereiding en afronding van het bespelen van hetzelfde instrument. De 

kinderen worden dichter bij elkaar en weer uit elkaar geplaatst voor en na het bespelen van de 

oceandrum.  Een kind opnemen in de peergroep, een kindgerichte gedraging, doet de begeleider 

wanneer Wannes naar de gitaar van Illias kijkt en deze wil aanraken. De begeleider reageert dan met 

de uitspraak: “Wil Wannes ook?”. Hierna laat ze hem meespelen. Gedragingen die we niet terugzien 

tijdens deze activiteit  zijn twee begeleidergerichte gedragingen, respectievelijk het afleiden van een 

kind door een object te verplaatsen en een kind rekruteren in de peergroep (Tabel 11).  
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Tabel 11  

Interactie beïnvloedend gedrag gesteld door de begeleider 

Gedrag dat peerinteracties kan 
beïnvloeden 

Aantal keer 
geobserveerd 

Aantal  
Seconden 

% Valid  
Percent 

Begeleidergericht gedrag     

Aa: afleiden door een kind te 

verplaatsen 

1 6 0.3 3.9 

Ab: afleiden door een object te 

verplaatsen 

0 0 0.0 0.0 

Ac: afleiden: andere 4 15 0.7 9.8 

Ad: instrueren of benoemen van 

een sociale handeling 

14 58 2.7 37.9 

Ae: een kind rekruteren in de 

peergroep 

0 0 0.0 0.0 

Af: initiëren van nabijheid 1 11 0.5 7.2 

Kindgericht gedrag     

Bg: een kind opnemen na het 

initiatief van het kind 

1 3 0.1 2.0 

Bh: communiceren over de peers 

in het algemeen 

8 20 0.9 13.1 

Bi: communiceren over de peers 

hun gevoelens en intenties 

8 40 1.8 26.1 

Totaal interactie beïnvloedend gedrag 37 153 7.0 100.0 

 

4.2.3 Onderzoeksvraag 6 

Is er een patroon waar te nemen in het begeleidergedrag dat vooraf gaat aan, gelijktijdig 

plaatsvindt met of volgt op peer-georiënteerd gedrag van de kinderen?  

Met deze onderzoeksvraag willen we nagaan wat de begeleider doet op die momenten dat er door 

de kinderen peer-georiënteerd gedrag gesteld wordt ten aanzien van elkaar. Wat doet de begeleider 

vijf seconden voorafgaand aan het peer-georiënteerde gedrag, tijdens het peer-georiënteerde 

gedrag en vijf seconden nadat het peer-georiënteerde gedrag reeds gestopt is. Zegt of doet ze altijd, 
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nooit of soms iets specifiek tegen een kind of enkele kinderen? Is er met andere woorden een 

patroon waar te nemen in het gedrag van de begeleider, gelinkt aan het peer-georiënteerd gedrag? 

Om een antwoord op deze onderzoeksvraag te formuleren, nemen we al de peer-georiënteerde 

gedragsclusters van de kinderen als uitgangspunt. Gedurende de hele groepsactiviteit tellen we in 

totaal 37 clusters (Tabel 4) van peer-georiënteerd gedrag. Daarnaast toont Tabel 12 ons dat het 

interactie beïnvloedende gedrag van de begeleider slechts 12 keer valt binnen de door ons 

afgebakende tijdszone (vijf seconden voorafgaand aan het peer-georiënteerde gedrag, tijdens en vijf 

seconden nadat het peer-georiënteerde gedrag reeds beëindigd is). Dit wil zeggen dat de begeleider 

vijf seconden voorafgaand, tijdens of vijf seconden volgend op 25 peer-georiënteerde 

gedragsclusters van een van de kinderen niet expliciet reageert en de muziekactiviteit gewoon verder 

zet.  

 

Tabel 12  

Gedrag van de begeleider binnen afgesproken tijdszone van peer-georiënteerd gedrag 

 Aantal gedragsclusters 

peer-georiënteerd gedrag 

Begeleider stelt interactie beïnvloedend gedrag voorafgaand aan/ 

gelijktijdig met/ volgend op een peer-georiënteerde gedragscluster 

gesteld door een kind 

12 

De begeleider doet iets anders dan het stellen van interactie 

beïnvloedend gedrag  (code C en D) voorafgaand aan/gelijktijdig met 

of volgend op een peer-georiënteerde gedragscluster gesteld door 

een kind 

25 

4.2.3.1 Onderzoeksvraag 6a 

Is er een patroon waar te nemen in het interactie beïnvloedende gedrag van de begeleider, 

vijf seconden voordat het peer-georiënteerde gedrag start? 

Tabel 13 toont ons dat de begeleider slechts twee keer voorafgaand aan een peer-georiënteerd 

gedragscluster van een kind gedrag stelt waarmee hij de interactie kan beïnvloeden.    

Een eerste illustratie hiervan vinden we net voordat Wannes en Illias samen op de trommel gaan 

spelen. De begeleider nodigt Illias uit om mee te spelen terwijl ze met Wannes al op de trommel aan 
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het spelen is. Illias strekt zijn arm naar de begeleider waarna ze een tweede stok neemt en deze aan 

Illias geeft. Van zodra ook Illias een stok in de hand heeft, benoemt de begeleider dit als “Ja, 

samen!”. Hierna beginnen ze samen te trommelen. Een andere illustratie speelt zich helemaal aan 

het einde van de muziekactiviteit af. De begeleider zet de kinderen allemaal dichter bij elkaar om zo 

samen de oceandrum te kunnen bespelen. Wanneer Jelle dichterbij de rest geplaatst wordt zien we 

dat hij hierdoor georiënteerd raakt op Wannes en hem aankijkt. Een seconde later bespelen ze de 

oceandrum.  

Aan de hand van deze twee peer-georiënteerde gedragsclusters is het onmogelijk om een concreet 

patroon in het gedrag van de begeleider vast te stellen. Wat we hier wel algemeen kunnen besluiten 

is dat interactie beïnvloedend gedrag voorafgaande aan het peergeoriënteerde gedrag niet vaak 

voorkomt.  

 

Tabel 13  

Frequentietabel interactie beïnvloedend gedrag van de begeleider ten opzichte van de peer-georiënteerde 
gedragsclusters van de kinderen 

 

4.2.3.2 Onderzoeksvraag 6b 

Is er een patroon waar te nemen in het interactie beïnvloedende gedrag van de begeleider 

tijdens een peer-georiënteerd gedragscluster van een kind? 

Op de momenten dat kinderen peer-georiënteerd gedrag tonen, zien we dat de begeleider acht keer 

interactie beïnvloedend gedrag gebruikt (Tabel 13). De gedragingen van de begeleider duren nooit 

langer dan de helft van de peer-georiënteerde gedragingen van de kinderen. De overige seconden 

tijdens een peergerichte oriëntatie focust de begeleider zich op de activiteit, of merkt ze een 

oriëntatie op ten aanzien van een ander kind zonder er op te reageren. Meestal stelt de begeleider 

interactie beïnvloedend gedrag aan het einde van een peeroriëntatie van een kind ten aanzien van 

een peer. Daarnaast stellen we vast dat de begeleider tijdens enkele peer-georiënteerde oriëntaties 

 Jelle Wannes Illias Totaal 

Interactie beïnvloedend gedrag van de begeleider (cat. A of B)  

voorafgaand aan de peer-georiënteerde gedragscluster 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

tijdens een peer-georiënteerde gedragscluster 1 5 2 8 

na een peer-georiënteerde gedragscluster 1 6 2 9 

Totaal interactie beïnvloedende gedragingen 3 12 4 19 
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meerdere interactie beïnvloedende gedragingen na elkaar uit. Zo zien we dat het benoemen van 

intenties en gevoelens van een peer enkele keren samen voorkomt met communiceren over peers in 

het algemeen. Een illustratie hiervan is de situatie waarbij Wannes en Illias beide aan het trommelen 

zijn. De begeleider benoemt de algemene sociale handelen als: “Goed zo, samen”. Wannes neemt 

ondertussen de hand van Illias vast, waarna de begeleider vraagt naar de intentie van Wannes, aan 

de hand van de volgende vraag: “Wat ga je doen Wannes?” 

Wanneer de begeleider gelijktijdig met het peer-georiënteerde gedrag, communiceert over de 

intenties en gevoelens van een peer doet ze dat bijvoorbeeld met de volgende uitspraak: “Wat doet 

Wannes, komt hij jou een handje geven?”. Dit zegt de begeleider nadat Wannes en Illias al een tijdje 

elkaars hand proberen vast te nemen. Ook de uitspraak “Is deze stok voor Wannes?”, terwijl Illias zijn 

stok beweegt in de richting van Wannes, is een illustratie van het praten over de intenties van de 

peer. Wanneer de begeleider communiceert over de peers in het algemeen, tijdens een peer-

georiënteerde oriëntatie doet ze dat bijvoorbeeld met de uitspraak: “Wannes, wat doet Jelle?”, 

nadat Wannes kijkt naar Jelle en de trommel die hij vast heeft.  

Daarnaast instrueert en benoemt ze regelmatig een sociale handeling. Een illustratie hiervan is de 

uitspraak: “Gaan we het (de trommel) eens aan Wannes geven?”, of het verwoorden van een 

impliciete sociale regel in de uitspraak “Alsjeblieft Wannes.” nadat Illias de stok aan Wannes geeft”.  

Een aantal keren houdt ze de hand van Wannes tegen (afleiden) wanneer hij aanstalten maakt om 

samen met een andere peer een instrument te bespelen. Een concrete illustratie hiervan is de 

situatie waarbij Wannes samen met de begeleider aan het trommelen is. Illias steekt zijn hand uit om 

mee te doen, waarna de begeleider een extra stok neemt. Wannes volgt de beweegrichting van de 

begeleider en kijkt kort naar Illias wanneer de begeleider de stok overhandigt. Wannes gaat verder 

met trommelen, waarna de begeleider benoemt dat ze samen aan het trommelen zijn. Wannes wil 

zijn hand op dat moment op de hand van Illias leggen, maar de begeleider verhindert dit, waarna de 

oriëntatie ten opzichte van elkaar stopt.  

Samenvattend kunnen we besluiten dat de begeleider slechts acht keer gelijktijdig met het peer-

georiënteerd van de kinderen, interactie beïnvloeden gedrag stelt. Ze gebruikt verschillende vormen 

waardoor we geen opvallend terugkerend patroon waarnemen. Tabel 13 toont, dat dit het vaakst 

gebeurt op de momenten dat Wannes peer-georiënteerd gedrag stelt. De descriptieve codes 

bevestigen dit ook. Het vaakst spreekt ze over het gedrag van Wannes. 
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4.2.3.3 Onderzoeksvraag 6c 

Is er een patroon in het interactie beïnvloedende gedrag van de begeleider waarneembaar, in 

de eerstvolgende vijf seconden nadat het peer-georiënteerd gedrag stopte? 

Gedurende de eerste vijf seconden nadat het peer-georiënteerde gedrag gestopt is, zien we dat de 

begeleider negen keer interactie beïnvloedend gedrag gebruikt (Tabel 13).   

Zes keer is dit nog een uitloper van een reactie die begon gedurende het peer-georiënteerde gedrag. 

De reactie van de begeleider houdt dus vaak nog enige tijd aan, nadat de oriëntatie van het kind ten 

aanzien van een peer reeds gestopt is. Een illustratie van zo’n uitgelopen reactie wordt in de 

volgende situatie beschreven. Op een bepaald moment proberen Wannes en Illias om de beurt 

elkaars hand vast te nemen/aan te raken. Deze wederkerige interactie wordt verspreid over een 

periode van 43 seconden. Twee keer wordt deze gedurende enkele seconden onderbroken door 

Wannes als hij zich op de interactie tussen de begeleider en Jelle richt of door zich te richten op iets 

anders in de omgeving. In eerste instantie ziet de begeleider de wederkerige interactie, maar 

reageert ze er niet op. Het is enkel gedurende de laatste twee seconden van de interactie dat ze er 

op reageert door de opmerking te maken: “Awel awel”. De interactie stopt en enkele seconden later 

vult de begeleider haar zin aan met de woorden: “Wat doet Wannes nu? Wil hij jou een handje 

geven?”.  

Twee keer zien we dat een peer-georiënteerde gedragscluster voor enkele seconden door het kind 

onderbroken wordt door een kortdurende gerichtheid op de interactie tussen de begeleider en een 

peer of een korte gerichtheid op iets anders in de omgeving. Tijdens deze pauzes zien we dat de 

begeleider reageert op iets dat net voordien plaatsvond. Anders dan de voorgaande situatie, 

herneemt het peer-georiënteerde gedrag zich weer. Een illustratie hiervan is de opmerking van de 

begeleider dat Wannes en Illias samen op de gitaar aan het spelen zijn, nadat dit al enkele seconden 

gestopt is. Twee seconden later is Wannes terug georiënteerd op Illias en is de begeleider terug 

gericht op de groepsactiviteit.  

Tot slot kan een verbale en/of fysieke actie van de begeleider ten aanzien van het kind waarmee ze 

een instrument bespeelt, er voor zorgen dat de aandacht van een ander kind dat op dat moment 

georiënteerd was op een peer stopt en dat deze zich richt op de begeleider.  Een illustratie hiervan is 

het moment waarop de begeleider bij Wannes zit en samen met hem op de gitaar speelt. Jelle kijkt 

naar de gitaar van Wannes en neemt deze vast. Ondertussen duwt Wannes de gitaar weg en 

reageert de begeleider hierop door te zeggen: “Weg? Dan is ze voor Illias.” De begeleider staat op en 

gaat voor Illias spelen. Jelle raakt hierdoor georiënteerd op de begeleider.  
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Gedurende negen peer-georiënteerde gedragsclusters zien we dat de begeleider na het beëindigen 

ervan nog reageert. Ook hier toont Tabel 13 aan dat dit het vaakst na het peer-georiënteerde gedrag 

van Wannes is.  

Algemeen besluit onderzoeksvraag 6: Omwille van de diversiteit in het interactie beïnvloedende 

gedrag, en het beperkt aantal peer-georiënteerde gedragsclusters van de kinderen die samenvallen 

met het interactie beïnvloedend gedrag van de begeleider, is het zeer moeilijk om gedragspatronen 

vast te stellen. Wat in Tabel 13 wel opvalt, is dat het interactie beïnvloedende gedrag van de 

begeleider het vaakst samenvalt met de peeroriëntatie die Wannes vertoont.  
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5 Discussie 

In dit vijfde en laatste hoofdstuk vatten we de resultaten kort samen en bespreken we ze kritisch.  

We formuleren enkele bedenkingen die vervolgonderzoek kunnen helpen beter te maken. Afsluiten 

doen we met enkele verkennende adviezen voor praktijkmedewerkers die met de doelgroep werken.   

 

5.1 Samenvatting van de resultaten 

5.1.1 Samenvatting en interpretatie van het gedrag gesteld door de kinderen 

Ten aanzien van de kinderen stelden we drie grote onderzoeksvragen op. In de eerste plaats gingen 

we na wat de verhouding van peer-georiënteerd gedrag was in vergelijking met andere 

geobserveerde gedragingen. Het grootste deel van de groepsactiviteit waren deze kinderen gericht 

op de begeleider en de interactie tussen de begeleider en een andere peer. Zoals we reeds 

aanhaalden, speelde de begeleider op heel wat instrumenten deuntjes voor de kinderen. Daarnaast 

bespeelde ze de instrumenten ook één voor één met de kinderen. Dit prikkelt de zintuigen en lijkt  

ook vaak de aandacht te trekken. Ook de oriëntatie ten aanzien van iets anders in de omgeving, in 

deze casus vooral de aandacht voor de aanwezige camera’s en de extra personen in de ruimte, scoort 

hoger dan de oriëntatie ten aanzien van een peer. Ondanks deze oriëntatie ten aanzien van de 

begeleider, de camera’s en andere elementen in de omgeving zien we dat het gedrag waarin men 

georiënteerd is ten aanzien van elkaar niet onbestaande is. Personen met EMB ondernemen wel 

degelijk enkele gedragspogingen waarmee ze contact maken met andere peers, al zijn deze in 

vergelijking met de overige gedragingen beperkt. Dit bevestigt de bevindingen van Nijs en 

Maes(2012). In Hoofdstuk 1 gaven we reeds aan dat ze in hun literatuuronderzoek naar sociale 

interacties tussen personen met EMB slechts acht artikels vonden die dit onderwerp behandelden. 

Algemeen rapporteerden deze artikels dat interacties slechts in beperkte mate voorkomen tussen 

personen met EMB. 

In de twee andere onderzoeksvragen gingen we na of elk kind peer-georiënteerd gedrag stelde en 

welke vormen dit aannam. Alle kinderen stellen wel degelijk peer-georiënteerd gedrag al stelden we 

heel grote verschillen vast in aard, frequentie en duur. Om de aard en diversiteit aan het licht te 

brengen maakten we in het codeerschema een opsplitsing tussen sociaal gericht gedrag en ander 

peer-georiënteerd gedrag. Wannes en Illias gebruikten zowel sociaal als ander peer-georiënteerd 

gedrag, Jelle gebruikte uitsluitend ander peer-georiënteerd gedrag. Het kind dat het meest duidelijk, 

het langst en de grootste variëteit aan peergerichte oriëntaties toonde, was Wannes. Daarna volgde 
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Jelle. Jelle was gedurende evenveel gedragsclusters als Wannes georiënteerd op een peer, maar 

deed dit uitsluitend via ander peer-georiënteerd gedrag. De tijdsduur van de gedragingen was ook 

veel korter in vergelijking met Wannes. Illias was maar vijf keer georiënteerd op een peer. Onder 

andere zijn beweeglijkheid was één van de verklaring voor deze lage score. Vooraf werd de afspraak 

gemaakt dat als er twijfel was of een kind zich richtte op een peer (A) of op de interactie tussen de 

begeleider en de peer (B) we de laagste code van de twee zouden geven. Concreet betekende het 

dat code B dan gegeven werd. Op deze manier wilden we overschatting van peer-georiënteerd 

gedrag zoveel mogelijk proberen te voorkomen. In het geval van Illias en Jelle maakten we hierdoor 

waarschijnlijk een onderschatting. Illias was tijdens de groepsactiviteit heel beweeglijk (heen en weer 

bewegen) en dit bemoeilijkte de observatie en de analyses van het gedrag. Ook Jelle toonde zijn 

interesse in een voorwerp/peer op een veel subtielere manier (blikrichting) in vergelijking met 

Wannes (grijpen, rijken, aanstaren, naar toe bewegen). Omwille van hun positie, de buitenkant van 

de halve cirkel en de wisselende positie van de begeleider was het soms moeilijk te beoordelen 

waarop hun blik gericht was.  

5.1.2 Samenvatting en interpretatie van het gedrag van de begeleider 

Met betrekking tot het gedrag van de begeleider stelden we ook drie onderzoeksvragen op. In de 

eerste onderzoeksvraag gingen we na of de begeleider gedrag stelde waarmee ze het peer-

georiënteerd gedrag van de kinderen beïnvloedde en wat de verhouding ervan was ten aanzien van 

de andere gedragingen die ze stelde gedurende de activiteit. De analyses toonden aan dat de 

begeleider het grootste deel van de activiteit gericht was op het bespelen van de verschillende 

instrumenten en het laten doorgaan van de activiteit. Daarnaast kwam het observeren van peer-

georiënteerd gedrag, zonder er op te reageren vaker voor dan gedrag waarmee zij de interactie 

probeerde te beïnvloeden. De tijd waarin ze interactie beïnvloedend gedrag stelde was eerder 

beperkt in vergelijking met de twee andere categorieën met name: bezig zijn met iets anders dan het 

ondersteunen van peerinteracties (D) en het opmerken van een peerinteractie zonder er op in te 

gaan (C). 

In de tweede onderzoeksvraag gingen we na welke vormen het interactie beïnvloedende gedrag 

aannam. Van de opgenomen gedragscategorieën in het codeerschema vonden we de meeste terug. 

Ondanks de vaststelling dat het interactie beïnvloedende gedrag in vergelijking met het overige 

gedrag niet zo vaak voorkwam, was de diversiteit in het gedrag wel groot. Gedragingen die het vaakst 

werden gesteld, kwamen uit zowel uit de gedragscategorie begeleidergericht gedrag als de 

gedragscategorie kindgericht gedrag. Het vaakst instrueerde of benoemde de begeleiderster sociale 
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handelingen, communiceerde ze over de gevoelens en intenties van een peer en sprak ze over de 

peers in het algemeen.  

In de laatste onderzoeksvraag gingen we na of er een patroon waar te nemen was in het gedrag dat 

de begeleider voorafgaand aan, gelijktijdig met of volgend op het peer-georiënteerd gedrag van de 

kinderen stelde. De beperkte gegevens lieten niet toe om terugkerende patronen vooraf, tijdens of 

volgend op peer-georiënteerd gedrag te detecteren. Al was wel duidelijk, vanuit de descriptieve 

beschrijvingen, dat de begeleider ten aanzien van de verschillende kinderen het vaakst reageert 

wanneer Wannes peer-georiënteerd gedrag stelt. Ook spreekt ze het vaakst over en tegen hem. 

Wannes was het kind dat het meest expliciet zijn oriëntatie ten aanzien van een peer toonde. 

Wannes greep naar de objecten waar peers mee bezig waren, hij raakte peers aan, toonde zeer 

opvallend zijn interesse in anderen. Het is dus vanzelfsprekend dat deze gedragingen meer reacties 

uitlokten, dan de subtiele gedragingen die Jelle bijvoorbeeld toonde.  

 

5.2 Beperkingen en tips voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek heeft enkele methodologische beperkingen. Een eerste beperking is de omvang van de 

groep. Analyses werden uitgevoerd op een beperkt aantal gegevens. Het gaat hier slechts om één 

casus van 36.09 minuten met drie kinderen. Generalisatie is om die reden onmogelijk en verder 

(grootschalig)onderzoek is nodig om gegronde conclusies te kunnen trekken. Wanneer er verder 

onderzoek wordt gedaan, is het belangrijk meer observaties te doen. Nu gaat het om een 

momentopname van 36 minuten die omwille van allerlei omstandigheden (aanwezige camera’s, 

vermoeidheid, de afwezigheid van een peer, plaats in de groep,…) de activiteit, en dus ook het 

resultaat hebben beïnvloed. Veelvuldige observaties kunnen deze beïnvloede omstandigheden 

ondervangen, vergroten het aantal gegevens en kunnen een constante tonen in het gedrag van de 

verschillende kinderen.  

Aan de voorzieningen werd in een brief expliciet gevraagd een activiteit te kunnen observeren die 

kansen creëerde op het ontstaan van interacties tussen de peers. Uit de geobserveerde activiteit 

blijkt zo’n activiteit voor deze voorziening te bestaan uit een activiteit waaraan meerdere kinderen 

deelnemen. De kinderen zaten in een halve cirkel op aanraakbare afstand van elkaar. Doorheen de 

activiteit zien we dat de begeleider met verschillende muziekinstrument bij alle kinderen individueel 

langs gaat. Wanneer een kind reikt naar een trommelstok, de gitaar of de triangel zien we dat de 

begeleider een concrete aanraking in de meeste gevallen probeert te verhinderen. Ze schuift zelf op, 

zegt dat ze later bij de peer komt die aanstalten maakt dit aan te raken of houdt de hand van het 

desbetreffende kind tegen. Een enkele keer laat ze toe dat ze er samen op spelen. Slechts 1 
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instrument, de oceandrum, wordt door heel de groep tegelijk bespeeld. Hiervoor zet ze de kinderen 

dichterbij en laat ze toe dat bepaalde kinderen een meer sturende houding aannemen en andere een 

observerende rol. Wanneer we de activiteit vanuit een observatorperspectief bekijken stellen we 

vast dat deze activiteit weinig groepsgerichte en interactie bevorderende elementen bevat. De 

begeleider is vooral gericht op het uitvoeren van de activiteit waarbij ze bij iedereen ongeveer even 

vaak en even lang muziekinstrumenten bespeelt. We haalden in de descriptieve voorbeelden reeds 

aan dat de begeleider eenmalig de kinderen dichter bij elkaar zette. We zagen ook bij 

onderzoeksvraag 6a, dat Jelle na deze interventie een oriëntatie ten aanzien van een peer toonde. 

Het is onmogelijk in deze casus causale verbanden te leggen, dat pretenderen we ook niet met het 

voorbeeld dat we hier aanhalen. We kunnen niet weten wat het kind met EMB prikkelde op die 

momenten dat hij een oriëntatie toont ten aanzien van de peer. Wat we wel willen benadrukken is 

dat het dichterbij elkaar plaatsen van de peers in functie van de activiteit een waardevol moment is 

dat spijtig genoeg maar een keer voorvalt. Aanraking meer toelaten tussen peers, het toelaten om 

samen spontaan op instrumenten te spelen,… had de activiteit meer het karakter kunnen geven van 

een groepsactiviteit.  

Ook met de term “interactie beïnvloedende gedraging”, pretenderen we geen causaliteit te 

ontdekken. De term interactie beïnvloedend gedrag, is de vrije vertaling die we maakten van  de 

term “social scaffolding behavior” die Williams et al. (2010) in hun onderzoek gebruikten.  

Naast het observeren van een groepsactiviteit zoals ze in deze voorziening werd aangeboden, stellen 

we voor om ook observaties te doen op andere, meer informele momenten bijvoorbeeld tijdens een 

eetsituatie. Wat doen de kinderen wanneer ze allemaal aan tafel zitten. De begeleider zal op zo’n 

momenten minder sturend aanwezig zijn omdat ze de situatie aan het voorbereiden is of een van de 

kinderen ondersteunt bij het eten.   

Tot slot vergroot een groter aantal gegevens ook de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Nu werd de 

exacte interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend. Een betere maat is Cohen’s kappa. Deze houdt 

ook rekening met de kans dat twee onafhankelijke beoordelaars toevallig de juiste code geven 

(Wood, 2007).  

In dit exploratief onderzoek hebben we ons voornamelijk gericht op het in kaart brengen van de 

oriëntatie van de kinderen ten aanzien van elkaar. Interacties tussen peers met EMB werden nog niet 

in beeld gebracht. Om dit in vervolgonderzoek wel mogelijk te maken is het belangrijk een continue 

opname en simultane analyses te maken van al de kinderen. Op deze manier kunnen de gedragingen 

van al de kinderen gelijktijdig gecodeerd worden en kunnen acties en reacties ten opzichte van elkaar 

in beeld worden gebracht. Het vijf minuten interval waarvoor wij hebben gekozen laat dat nu niet 
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toe. Naast de eerder aangehaalde mogelijke verklaringen voor het aantal peeroriëntaties van onder 

andere Illias en Jelle, is ook het vijf minuten interval een mogelijke verklaring. Illias en Wannes 

wisselen gedurende bijna een minuut lang van rol als “aanraker” en “wegtrekker”. Dit vond volledig 

plaats tijdens het interval waarin Wannes centraal stond. Buiten de descriptieve omschrijvingen 

vallen de reacties van Illias op dat zeer interactieve moment volledig buiten het bestek van deze 

analyse. Ook  zijn de resultaten van Illias slechts gebaseerd op 600 seconden, terwijl die van Wannes 

en Jelle respectievelijk op 669 en 900 seconden gebaseerd zijn. Een continue opname van elk kind 

zorgt ervoor dat ze allemaal gedurende evenveel seconden in beeld worden gebracht. Dit verhoogt 

de betrouwbaarheid van de resultaten. Een continue opname vereist meer of betere camera’s. Meer 

camera’s ondervangen de beweeglijkheid van de begeleider, die soms enige tijd voor een kind zit. 

Het nadeel van meer camera’s is de opvallende aanwezigheid die een grote impact kan hebben op de 

groepsactiviteit. Kinderen zijn het niet gewoon dat er extra mensen aanwezig zijn, zeker niet als dat 

drie onbekenden voor hen zijn. Een alternatief voor meer camera’s, zijn camera’s met een betere 

opnamekwaliteit die de subtiliteit van het gedrag van op een zekere afstand beter in beeld kunnen 

brengen.  

Een belangrijke conclusie is ook dat onze aangepaste observatieschema’s, gebaseerd op de 

onderzoeken van Williams et al. (2007 & 2010), toepasbaar zijn op deze doelgroep. Alle gedragingen 

die werden waargenomen gedurende de groepsactiviteit vonden een plaats in een van de 

categorieën.  

Tot slot is het belangrijk wanneer er in de toekomst gezocht wordt naar gedragspatronen van de 

begeleider, de tijdsafbakening tijdens en vijf seconden volgend op het peer-georiënteerd gedrag 

samen te nemen. We zagen een aantal keren dat de reactie van de begeleider tijdens het peer-

georiënteerd gedrag start en nog doorgaat wanneer dit peer-georiënteerd gedrag reeds gestopt is. 

Het gaat dus steeds om dezelfde gedragingen, die je beter in één keer kan beschrijven dan op te 

splitsen.  

 

5.3 Enkele adviezen voor praktijkmedewerkers 

Door een groepsactiviteit kritisch te observeren vanuit een bepaald thema, krijg je zicht op 

gedragingen waar we ons anders niet steeds bewust van zijn. We vroegen aan verschillende 

voorzieningen of we een activiteit konden observeren die de meeste kansen bood op het ontstaan 

van sociale interacties. Voor deze voorziening was dit een muziekactiviteit. De geobserveerde 

activiteit was goed voorbereid, kende een welbepaalde volgorde en routine en de begeleider wist 

goed wat ze aan het doen was. Als we ervan uit gaan dat het stimuleren van sociale interacties een 
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van de doelstelling is van deze activiteit, kunnen we met enkele kleine aanpassingen sociale 

interacties nog meer stimuleren tijdens een gestructureerde activiteit. De geobserveerde 

muziekactiviteit bevat wel degelijk elementen die sociale interacties of een oriëntatie ten aanzien 

van elkaar lijken uit te lokken. We zagen een aantal keren dat objecten een zekere interesse 

opwekken bij elkaar. Met het object dat het ene kind bezig is, wil een andere peer ook vaak mee 

spelen. Met dit in het achterhoofd kan de structuur van de activiteit misschien worden aangepast. 

Het is belangrijk dat de activiteit enerzijds momenten van structuur en sturing bevat. Dit zien we 

bijvoorbeeld verwezenlijkt worden door een begeleider die de instrumenten introduceert en 

bespeelt. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte worden gelaten om de kinderen samen te laten 

ontdekken wat ze met dit instrument allemaal kunnen doen. In Hoofdstuk 2 gaven we reeds aan dat 

één van de beïnvloedende factoren op sociale interacties de sensitiviteit van de begeleider is. Howes 

(1987a) stelde dat een sensitieve opvoeder contacten tussen kinderen organiseert en mee op gang 

trekt, maar dat ze zich ook tijdig terugtrekt van zodra ze het gevoel heeft dat de kinderen alleen 

verder kunnen. Nadat de introductie van een instrument is gebeurd en de begeleider het gevoel 

heeft dat de kinderen zelf eventjes verder kunnen, kan ze de meer sturende houding misschien 

verlaten en een meer ondersteunende en aanschouwende houding aannemen. Ook spontane acties 

tussen kinderen toelaten zonder enige bijdrage is belangrijk.  

In het belang van sociale interacties, kan het zinvol zijn om naast standaardactiviteiten zoals 

bijvoorbeeld deze gestructureerde muziekactiviteit, momenten in de dag in te lassen, waarbij de 

begeleider doelbewust twee kinderen tegelijkertijd betrekt in een activiteit. Williams et al. (2010) 

noemden dit in Hoofdstuk 2 groepsgerichte gedragingen. Twee kinderen die op hetzelfde moment 

betrokken worden was, zoals eerder reeds gezegd, tijdens deze casus eerder zeldzaam.   

Daarnaast is het belangrijk dat de begeleider pro- of retrospectief stilstaat bij de effecten van zijn 

handelen.  Enkele vragen die in deze casus gesteld kunnen worden zijn: “Waarom hou ik iemands 

hand tegen? Waarom ga ik een voor een bij alle kinderen langs? Waarom laat ik afstand tussen de 

zitplaatsen van de kinderen? Waarom bespeel ik meer dan 10 instrumenten?,…” Deze vragen hebben 

geen algemeen geldig antwoord. Afhankelijk van de doelstellingen die voorop worden gesteld zal het 

antwoord anders zijn. Maar door hier vooraf of achteraf bij stil te staan, creëer je een bewustzijn dat 

in functie van sociale interacties er voor kan zorgen dat begeleiders hun activiteit anders zullen 

structureren of aanpakken.  

Kinderen met EMB missen omwille van hun handicap kansen en mogelijkheden om sociale 

interacties zelf spontaan uit te bouwen. Een bewuste, minder sturende en proactieve houding van de 

begeleider kan er dus toe bijdragen dat enkele nieuwe ontwikkelingskansen geboden worden die een 

positieve invloed kunnen hebben op het alledaags sociaal functioneren van deze kinderen.  



 

65 

 

Referentielijst 

Anderson, N.B., & Brady, M.P. (1993). Improving motor-responses in students with severe disabilities 

using adult instruction and peer social interactions. Education and Training in Mental 

Retardation and Developmental Disabilities, 28(1), 47-56. 

Arrington, R. E. (1943). Time sampling in studies of social behavior: A critical review of techniques 

and results with research suggestions. Psychological Bulletin, 40(2), 81-124. doi: 

10.1037/h0053539 

Bar-Haim, Y., & Bart, O. (2006). Motor function and social participation in kindergarten children. 

Social Development, 15(2), 296-310. doi: 10.1111/j.1467-9507.2006.00342.x  

Beauchamp, M.H., & Anderson, V. (2010). Social: An integrative framework for the development of 

social skills. Psychological Bulletin, 136(1), 39-64. doi: 10.1037/a0017768  

Berk, L.E. (2007a). History, theory, and research strategies. In Development through the lifespan (4th 

ed., pp.2-41). United States, US: Pearson Education. 

Berk, L.E. (2007b). Physical development in infancy and toddlerhood. In Development through the 

lifespan (4th ed., pp.118-149). United States, US: Pearson Education. 

Berk, L.E. (2007c). Cognitive development in infancy and toddlerhood. In Development through the 

lifespan (4th ed., pp.150-181). United States, US: Pearson Education. 

Berk, L.E. (2007d). Emotional and social development in infancy and toddlerhood. In Development 

through the lifespan (4th ed., pp.182-212). United States, US: Pearson Education.   

Berk, L.E. (2007e). Physical and cognitive development in early childhood. In Development through 

the lifespan (4th ed., pp.214-253). United States, US: Pearson Education. 

Bielecki, J., & Swender, S.L. (2004). The assessment of social functioning in individuals with mental 

retardation: A review. Behavior Modification, 28(5), 694-708. doi: 10.177/0145445503259828 

Brady, M.P., Martin, S., Williams, R.E., & Burta, M. (1991). The effects of fifth graders’ socially 

directed behavior on motor and social responses of children with severe multiple handicaps. 

Research in Developmental Disabilities, 12, 1-16. 

Brownell, C.A. (1990). Peer social skills in toddlers: Competencies and constraints illustrated by same-

age and mixed-age interaction. Child Development, 61, 838-848. 

Brownell, C.A.., & Brown, E. (1992). Peers and play in infants and toddlers. In V. Van Hasselt, & M. 

Hersen (Eds.), Handbook of social development (pp.183-200). New York, NY: Plenum. 

http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=N1O45Bb3b6j9o7lli@g&Func=Abstract&doc=2/42
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=N1O45Bb3b6j9o7lli@g&Func=Abstract&doc=2/42
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0053539
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0017768


 

66 

 

Bukowski,  W.M., Motzoi, C., & Meyer, F. (2009). Friendship as process, function and outcome. In 

K.H. Rubin,  W.M. Bukowski, & B. Laursen (Eds.), Handbook of peer interactions, relationships, 

and groups (pp.217-231). Londen: The Guilford Press. 

Canney, C., & Byrne, A. (2006). Evaluating circle time as a support to social skills development. 

Reflections on a journey in school-based research. British Journal of Special Education, 33(1), 

19-24. doi: 10.1111/j.1467-8578.2006.00407.x 

Carnaby, S. (2004). People with profound and multiple learning disabilities: A review of research 

about their lives.  Unpublished literature review for Mencap, UK. 

Clearfield, M.W. (2011). Learning to walk changes infants’ social interactions. Infant Behavior & 

Development, 34, 15-25. doi: 10.1016/j.infbeh.2010.04.008 

Cohen, S. (2004). Social relationships and health. American Psychologist, 59(8), 676-684. 

Crais, E.R., Watson, L.R., & Baranek, G.T. (2009). Use of gesture development in profiling children’s 

prelinguistic communication skills. American Journal of Speech-Language Pathology, 18, 95-

108. doi: 10.1044/1058-0360(2008/07-0041) 

Dodge, K.A., Pettit, G.S.,  McMclaskey C.L., Brown, M.M., & Gottman, J.M. (1986). Social competence 

in children. Monographs of the Society for Research in the Child Development, 52(2), Serial No. 

213. 

Eckerman, C.O., & Whatley, J.L. (1977). Toys and social interaction between infant peers. Child 

Development, 48, 1645-1656. 

Eisenberg, N., Vaughan, J., & Hofer, C. (2009). Temperament, self-regulation, and peer social 

competence. In K.H. Rubin,  W.M. Bukowski, & B. Laursen (Eds.), Handbook of peer 

interactions, relationships, and groups (pp.473-489). Londen: The Guilford Press. 

Endacott, R. (2005). Clinical research 4: Qualitative data collection and analysis. Intensive and Critical 

Care Nursing, 21, 123-127. doi: 10.1016/j.iccn.2004.10.001 

Fabes, R.A., Martin, C.L., & Hannish, L.D. (2009). Children’s behaviors and interactions with peers. In 

K.H. Rubin,  W.M. Bukowski, & B. Laursen (Eds.), Handbook of peer interactions, relationships, 

and groups (pp.45-62). Londen: The Guilford Press. 

Felce, D., & Perry, J. (1995). Qualitiy of life: Its definition and measurement. Research in 

Developmental Disabilities, (16)1, 51-74, doi: 0891-4222(94)00028-X 

Feldman, R.S. (2009a). De fysieke ontwikkeling in de babytijd (V. Walsmit & G. Bourman, Vert.). In 

Ontwikkelingpsychologie (4de ed., pp. 138-146). Amsterdam: Person Education Benelux. 



 

67 

 

Feldman, R.S. (2009b). De cognitieve ontwikkeling in de peuter- en kleutertijd (V. Walsmit & G. 

Bourman, Vert.). In Ontwikkelingpsychologie (4de ed., pp. 276-309). Amsterdam: Person 

Education Benelux. 

Foreman, P., Arthur-Kelly, M., Pascoe, S., & King, B. S. (2004). Evaluating the educational experiences 

of students with profound and multiple disabilities in inclusive and segregated classroom 

settings: An Australian perspective. Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, 

29(3), 183-193. 

Ganesalingam, K., Yeates, K.O., Walz, N.C., Taylor, H.G., Stancin, T., & Wade, S. (2011). Executive 

functions and social competence in young children 6 months following traumatic brain injury. 

Neuropsychology, 25(4), 466-479. Doi: 10.1037/a0022768 

Gevers Deynoot-Schaub, M.J.J.M. & Riksen-Walraven, J.M. (2005). Child care under pressure: The 

quality of Dutch centers in 1995 and in 2001. The Journal of Genetic Psychology: Research and 

Theory on Human Devlopment, 166(3), 280-296. doi: 10.3200/GNTP.166.3.280-296 

Grusec, J.E. (1992). Social learning theory and developmental psychology: The legacies of Robert 

Sears and Albert Bandura. Developmental Psychology, 28, 776-786. 

Guralnick, M.J. (1997). Peer social networks of young boys with developmental delays. American 

Journal on Mental Retardation, 101(6). 595-612. 

Guralnick, M.J. (1999). Family and child influences on the peer-related social competence of young 

children with developmental delays. Mental Retardation and Developmental Disabilities 

Research Reviews, 5, 21-29. 

Guralnick, M.J. (2010). Early intervention approaches to enhance the peer-related social competence 

of young children with developmental delays. A historical perspective. Infant & Young Children, 

23(2), 73-83. 

Hanline, M.F. (1993). Inclusion of preschoolers with profound disabilities: An analysis of children’s 

interactions. The Association for Persons with Severe Handicaps, 18(1), 28-35. 

Hanna, E., & Meltzoff, A.N. (1993). Peer interaction by toddlers in laboratory, home and day-care 

contexts: Implications for social learning and memory. Developmental Psychology, 29, 701-

710. 

Hartup, W.W. (1989). Social relationships and their developmental significance. American 

Psychologist, 44(2), 120-126. 



 

68 

 

Hartup, W.W. (2009). Critical issues and theoretical viewpoints. In K.H. Rubin, W.M., Bukowski, & B. 

Laursen (Eds.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (pp.3-19). Londen: The 

Guilford Press. 

Hartup, W.W., & Moore, S.G. (1990). Early peer relations: Developmental significance and prognostic 

implications. Early Childhood Research Quarterly, 5, 1-17. 

Hastings, P., Vyncke, J., Sullivan, C., McShane, K.E., Benibgui, M., & Utendale, W. (2006). Children’s 

development of social competence across family types. Canada: Department of Justice. 

Hay, D.F. (2005). Early peer relations and their impact on children’s development. In R.E. Tremblay, 

R.G. Barr, & R.D.V. Peters (Eds.), Encyclopedia on Early Childhood Development (pp. 1-6). 

Retrieved from http://www.child-encyclopedia.com/documents/HayANGxp-Peers.pdf 

Hay, D.F., Caplan, M., & Nash, A. (2009). The beginnings of peer relations. In K.H. Rubin,  W.M. 

Bukowski, & B. Laursen (Eds.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups 

(pp.121-137). Londen: The Guilford Press. 

Hay, D.F., Nash, A., & Pederson, J. (1983). Interaction between six-month-old peer. Child 

Development, 54, 557-562. 

Hay, D.F., Payne, A., & Chadwick, A. (2004). Peer relations in childhood. Journal of Child Psychology 

and Psychiatry, 54(1), 84-108. 

Hedebouw, G., & Peetermans, A. (2009). Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in 

het Vlaamse Gewest. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.  

Hinde, R.A. (1976). Relationships and social structure. Man, 11, 1-17. 

Hostyn, I. (2011). Interactions between children profound intellectual and multiple disabilities and 

their direct support staff (Niet-gepubliceerde doctoraatsverhandeling). Katholieke Universiteit 

Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoeksgroep Gezins- en 

Orthopedagogiek. 

Hostyn, I., & Daelman, M. (2011). Kwaliteitsvolle interacties. In B. Maes, C. Vlaskamp, & A. Penne 

(red.), Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Handvatten voor 

een kwaliteitsvol leven (pp. 179-198). Leuven: Uitgeverij Acco. 

Hostyn, I., Daelman, M., Janssen, M.J., & Maes, B. (2010). Describing dialogue between persons with 

profound intellectual and multiple disabilities and direct support staff using the scale for 

dialogical meaning making. Journal of Intellectual Disability Research, 54 (8), 679-690. doi: 

10.1111/j.1365-2788.2010.01292.x 

http://www.child-encyclopedia.com/documents/HayANGxp-Peers.pdf


 

69 

 

Hostyn, I., Neerinckx, H., & Maes, B. (2011). Attentional processes in interactions between people 

with profound intellectual and multiple disabilities and direct support staff. Research in 

Developmental Disabilities, 32, 491-503. 

Howes, C. (1987a). Social competency with peers: Contributions from child care. Early Childhood 

Research Quarterly, 2(2), 155-167. 

Howes, C. (1987b). Social competence with peers in young children: Developmental sequences. 

Developmental Review, 7, 252-272. 

Hunt, P., Alwell, M., Farron-Davis, F., & Goets, L. (1996). Creating socially supportive environments 

for fully included students who experience multiple disabilities. The Association for Persons 

with Severe Handicaps, 21(2), 53-71. 

Hupp, S.D.A., LeBlanc, M., Jewell, J.D., & Warnes, E. (2009). History and overview. In L.D. Matson 

(Ed.), Social behavior and social skills in children (pp.1-21). doi: 10.1007/978-1-4419-0234-4_1 

Iarocci, G., Yager, J., & Elfers, T. (2007). What gene-environment interactions can tell us about social 

competence in typical and atypical populations. Brain and Cognition, 65, 112-127. doi: 

10.1016/j.bandc.2007.01.008 

Jennings, K.D. (2004). Development of goal-directed behaviour and related self-processes in toddlers. 

International Journal of Behavioral Development, 28 (4), 319-327. doi: 

10.1080/01650250444000036  

Jewell, D., Jordan, S.S., Hupp, S.D.A., & Everett, G.E. (2009). Etiology and relationships to 

developmental disabilities and psychopathology. In L.D. Matson (Ed.), Social behavior and 

social skills in children (pp.39-59). doi: 10.1007/978-1-4419-0234-4_3  

Johnson, H., Douglas, J., Bigby, C., & Iacono, T. (2012). Social interaction with adults with severe 

intellectual disability: Having fun and hanging out. Journal of Applied Research in Intellectual 

Disabilities, 1-13. doi: 10.1111/j.1468-3148.2011.00669.x 

Jordan, B., & Henderson, A. (1995). Interaction analysis: Foundations and practice. The Journal of the 

Learning Sciences, 4(1), 39-103.  

Kennedy, C.H., & Haring, T.G. (1993). Teaching choice making during social interactions to students 

with profound multiple disabilities. Journal of Applied Behavior Analysis, 26, 63-76. 

Kristen, S., Sodian, B., Thoermer, C., & Prest, H. (2011). Infants’ joint attention skills predict toddlers’ 

emerging mental state language. Developmental Psycholpgy, 47(5), 1207-1219. doi. 

10.1037/a0024808 



 

70 

 

Ladd, G.W. (1999). Peer relationships and social competence during early and middle childhood. 

Annual Reviews, 50, 333- 359. 

Lancioni, G.E., O’Reilly, M.F., & Oliva, D. (2002). Engagement in cooperative and individual tasks: 

Assessing the performance and preferences of persons with multiple disabilities. Journal of 

Visual Impairment & Blindness, 96(1), 50-53. 

Logan, K.R., Jacobs, H.A., Gast, D.L., Murray, A.S., Daino, K., & Skala, C. (1998). The impact of typical 

peers on the perceived happiness of students with profound multiple disabilities. Journal of 

the Association for Persons with Severe Handicaps, 23(4), 309-318. 

Masten, A.S., & Coatsworth, J.D. (1998). The development of competence in favourable and 

unfavourable environments. Lessons from research on successful children. American 

Psychologist, 53(2), 205-220. 

Merell, K.W., & Gimpel, G.A. (1998). Social skills of children and adolescents: Conceptualization, 

assessment, treatment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Monaco, C., & Pontecorvo, C. (2010). The interaction between young toddlers: Constructing and 

organizing participation frameworks. European Early Childhood Education Research Journal, 

18, 341-371. 

Morrissey, T.W. (2010). Sequence of child care type and child development: What role does peer 

exposure play? Early Childhood Research Quarterly, 25, 33-50. doi: 

10.1016/j.ecresq.2009.08.005  

Mueller, E., & Brenner, J. (1977). The origin of social skills and interaction among playgroup toddlers. 

Child Development, 48, 854-861. 

Munde, V. S., Vlaskamp, C., Ruijssenaars, A. J., & Nakken, H. (2009). Alertness in individuals with 

profound intellectual and multiple disabilities: A literature review. Research in Developmental 

Disabilities, 30, 462-480. 

Nakken, H. (2011). Personen met  ernstige meervoudige beperkingen: een doelgroepafbakening. In 

B. Maes, C. Vlaskamp, & A. Penne (red.), Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige 

beperkingen. Handvatten voor een kwaliteitsvol leven (pp. 13-24). Leuven: Uitgeverij Acco. 

Nakken, H., & Vlaskamp, C. (2007). A need for a taxonomy for profound intellectual and multiple 

disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 4(2), 83-87. 

Nijs, S., & Maes, B. (2012). Social peer interactions of persons with profound intellectual and multiple 

disabilities: A literature review. Unpublished manuscript. Faculteit Psychologie en 



 

71 

 

Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid gezins- en orthopedagogiek, Katholieke 

Universiteit Leuven. 

Osório, A., Martins, C., Meins, E., Martins, E.C., & Soares, I. (2011). Individual and relational 

contributions to parallel and joint attention in infancy. Infant behavior and development, 

34,515-524. doi:10.1016/j.infbeh.2011.07.005 

Petry, K., & Maes, B. (2005). De ondersteuningsbehoeften van kinderen en jongeren met diep 

verstandelijke en meervoudige beperkingen aan de hand van het AAMR-model. Een 

literatuurstudie. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke 

beperkingen, 31, 87-107. 

Petry, K., Maes, B., & Vlaskamp, C. (2005). Domains of quality of life of people with profound multiple 

disabilities: The perspective of parents and direct support staff. Journal of Applied Research in 

Intellectual Disabilities, 18, 35-46. 

Rochat, P., & Striano, T. (1999). Social-cognitive development in the first year. In E. Rochat (Ed.), Early 

social cognition (pp.3-35). Londen: Lawrence Erlbaum Associates. 

Rose-Krasnor, L. (1997). The nature of social competence: A theoretical review. Social Development, 

6, 111-135. 

Rubenstein, J., & Howes, C. (1976). The effects of peers on toddler interaction with mother and toys. 

Child Development, 47, 597-605. 

Rubin, K.H., Bukowski, W., & Parker, J.G. (1998). Peer interactions, relationships, and groups. In W. 

Damon & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of Child Psychology: Vol.3. Social, emotional and 

personality development (5th ed.). (pp.619-700). New Jersey, NJ: John Wiley & Sons. 

Rubin, K.H., Bukowski, W., & Parker, J.G. (2006). Peer interactions, relationships, and groups. In W. 

Damon, R.M. Lerner & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology: Vol.3: Social, 

Emotional and personality development (6th ed.). (pp. 571-645). New Jersey, NJ: John Wiley & 

Sons. 

Schalock, R.L. (2004). The concept of quality of life: What we know and do not know. Journal of 

Intellectual Disability Research, 48 (3), 203-216. doi:10.1111/j.1365-2788.2003.00558.x 

Sroufe, L.A. (2000). Early relationships and the development of children. Infant mental health journal,  

21(1-2), 67-74. 



 

72 

 

Stump, K.N., Ratliff, J.M., Wu,Y.P., & Hawley, P.H. (2009). Theories of social competence from the 

top-down to the bottom-up:  case for considering foundational human needs. In J.L. Matson 

(Ed.), Social behavior and social skills in children (pp.1-21). doi: 10.1007/978-1-4419-0234-4_2 

Tadema, A.C. & Vlaskamp, C. (2004). Inventarisatielijst kindkenmerken deel 1: Vragenlijst ten behoeve 

van kinderen met een ontwikkelingsperspectief tot 24 maanden en bijkomende problematiek. 

Groningen: Stichting Kinderstudies.  

Vandell, D.L., Wilson, K.S., & Buchanan, N.R. (1980). Peer interaction in the first year of life: An 

examination of its structure, content and sensitivity to toys. Child Development, 51, 481-488.  

Vaughn, S., Kim, A.H., Sloan, C.V.M., Hughes, M.T., Elbaum, B., & Sridhar, D. (2003). Social skills 

interventions for young children with disabilities. A synthesis of group design studies. Remedial 

and Special Education, 24(1), 2-15. 

Vlaskamp, C., & Cuppen-Fonteine, H. (2007). Reliability of assessing the sensory perception of 

children with profound intellectual and multiple disabilities: A case study. Child: Care, Health 

and Development, 33, 547-551. 

Waters, E., & Sroufe, L.A. (1983). Social competence as a developmental construct. Developmental 

Review, 3, 79-97. 

Wilder, J., & Granlund, M. (2003). Behaviour style and interaction between seven children with 

multiple disabilities and their caregivers. Child: Care, Health & Development, 29 (6), 559-567. 

Williams, S.T., Mastergeorge, A.M., & Ontai, L.L. (2010a). Caregiver involvement in infant peer 

interactions: Scaffolding in a social context. Early Childhood Research Quarterly, 25, 251-266. 

doi: 10.1016/j.ecresq.2009.11.004 

Williams, S.T., Ontai, L.L., & Mastergeorge, A.M. (2007). Reformulating infant and toddler social 

competence with peers. Infant Behavior & Development, 30, 353-365. 

doi:10.1016/j.infbeh.2006.10.008 

Williams, S.T., Ontai, L.L., & Mastergeorge, A.M. (2010b). The development of peer interaction in 

infancy: Exploring the dyadic process. Social Development, 19, 348-368. doi: 10.1111/j.1467-

9507.2009.00542.x 

Wood, J.M. (2007). Understanding and computing Cohen’s Kappa: A tutorial. WebPsychEmpiricist. 

Retrieved from http://wpe.info/papers_table.html 

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., & McCann, V. (2009). Persoonlijkheid: theorieën van de gehele 

persoon (S. Virnie, Primatov, Baarn & J. Bruijn, Vert.). In Psychologie. Een inleiding (6de ed., 

pp.461-512). Amsterdam: Pearson Education Benelux. 



 

I 

 

Bijlagen 

Bijlage I: Opname draaiboek 

Praktisch 
- nodige materiaal: camera’s en oplaadmateriaal, cassetjes, verlengdraad, registratieformulier, 
schrijfgerief, vragenlijsten met envelop, chronometer 
- zoeken stopcontact & installeren verlengdraden en camera’s 
- checken of camera’s OK zijn + of (juiste) cassetjes erin steken + of ze op “rec” staan 
- checken voldoende licht, niet teveel achtergrondlawaai e.d. 
 
Instructie onderzoekers 
- geen oogcontact met kinderen 
- zo “low-profile” mogelijk 
- beeld zo stil mogelijk houden 
- Camera 1: elk kind 5 minuten, afwisselend 
  Camera 2: hele groep + begeleider in beeld 
- Bediening camera 1: lensdop eraf, op A zetten, schermpje openklappen, Power opzetten: dan wordt 
er gefilmd, opnieuw op Power drukken: filmen is stopgezet 
camera 2: lensdop eraf, schermpje openklappen, Powerknop naar ON draaien, Mode op camera 
zetten, op rode knop drukken: dan wordt er gefilmd, opnieuw op rode knop drukken: filmen is 
stopgezet 
- let op: eerste 5 minuten opnames worden later niet gebruikt 
- eventueel zelf op een stoel gaan zitten, i.f.v. meer stabiliteit beeld 
 
Instructie begeleider 
- korte situering onderzoek 
- kinderen opstellen halve cirkel 
- opletten niet teveel voor de camera’s lopend 
- niet met onderzoekers interageren 
 
Activiteit 
- An Buelens neemt plaats, cameramensen nemen positie in 
- UITERST BELANGRIJK:  

Camera OP TIJD opzetten, begint niet meteen te lopen 
Vervolgens: synchronisatiesignaal door An Buelens: beide camera’s richten zich op haar, An 
tikt met balpen op rolstoelblad, camera’s lopen nadien non-stop tot opname gedaan is 

- tussendoor nooit camera afzetten!  
- tussendoor nooit overschakelen van batterij op stroom of omgekeerd! 
 
Na activiteit 
- afgeven vragenlijsten voor kinderen en begeleider 
- invullen registratieformulier opnames 
- cassetjes op “save” zetten 
- opvragen toestemmingsformulieren 
- camera’s en cassetjes bij Anneleen binnen brengen, zo snel mogelijk 

 





 

III 

Bijlage II: Vragenlijsten 

Vragenlijst begeleider 
 
Naam + voornaam: 
 
Geboortedatum: 
 
Geslacht:  man/vrouw 
 
Opleiding: 
o Niveau: universitair onderwijs/ hoger niet-universitair onderwijs/ secundair onderwijs 
o Aard: psychologisch/pedagogisch - (para-)medisch (kinesitherapie, ergotherapie, 
verpleegkunde, logopedie, …) - maatschappelijk werk - andere (omschrijf): 
 
Huidige functie: 
o Aard: psycholoog/ pedagoog/ - begeleider/opvoeder/kinderverzorger - therapeut - 
leerkracht - 
maatschappelijk werker - andere (omschrijf): 
 
Aantal maanden/ jaren ervaring met personen met verstandelijke beperking: 
 
Aantal maanden/ jaren ervaring binnen de school/voorziening/ vzw: 
 
Aantal maanden/ jaren ervaring met personen met EMB: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

Vragenlijst kind 
 
Naam + Voornaam: 
 
Geboortedatum:  
 
Geslacht:         jongen/meisje 
 
Verstandelijke beperking: 

o Is het IQ van het kind gekend?      ja/ nee 
Zo ja, geef de meest recente cijfergegevens met indien mogelijk een vermelding van de naam van 
de test en de datum van afname: 
 
 
o Is de ontwikkelingsleeftijd van het kind gekend?   ja/ nee 
Zo ja, geef de meest cijfergegevens met indien mogelijk een vermelding van de naam van de test 
en de datum van afname: 
 
 

Sensorische beperkingen: 
o Heeft het kind visuele beperkingen?    ja/ nee/ niet onderzocht of niet gekend 
Indien ja, duid aan:       blind/ slechtziend/ normaal zicht 
 
o Heeft het kind auditieve beperkingen?    ja/ nee/ niet onderzocht of niet gekend 
Indien ja, duid aan:       doof/ slechthorend/ normaal gehoor 
 
o Heeft het kind andere sensorische beperkingen?   ja/ nee/ niet onderzocht of niet gekend 
Indien ja, omschrijf welke: 
 

Motorische beperkingen: 
Heeft het kind motorische beperkingen?    ja/ nee  
o Indien ja, specifieer:  

verlamming onderste ledematen    ja/ nee/ niet onderzocht of niet gekend 
verlamming bovenste ledematen    ja/ nee/ niet onderzocht of niet gekend 
mogelijkheid tot hoofdbewegingen    ja/ nee/ niet onderzocht of niet gekend 
spasticiteit       ja/ nee/ niet onderzocht of niet gekend 
hypotonie       ja/ nee/ niet onderzocht of niet gekend 
misvormingen en/ of vergroeiingen    ja/ nee/ niet onderzocht of niet gekend 

o Heeft het kind nog andere motorische beperkingen?  ja/ nee 
Indien ja, omschrijf welke: 
 

Bekendheid met begeleider en groepsgenootjes: 
o Is de bij de opnames aanwezige begeleider een bekende persoon voor het kind?           ja/ nee 
o Zijn de bij de opnames aanwezige groepsgenootjes bekende personen voor het kind?   ja/ nee 
Zo neen, wie niet (naam + voornaam)? 
 
 
 
 



 

V 

Actieve gerichtheid op de omgeving, mogelijkheden om gebeurtenissen, beelden en geluiden uit 
de omgeving te herkennen en hierop kunnen reageren: 
Het kind reageert op zijn naam          ja/ soms/ nee 
Het kind is zich bewust van de mensen om hem heen     ja/ soms/ nee 
Het kind herkent een activiteit die in een vaste context wordt aangeboden  ja/ soms/ nee 
Het kind herkent mensen uit zijn directe omgeving      ja/ soms/ nee 
Het kind is zich bewust van de plek waar hij zich bevindt, als hij in de groep/ klas is ja/ soms/ nee 
Het kind herkent dagelijks terugkerende activiteiten      ja/ soms/ nee 
Het kind werkt mee, als er iets van hem verwacht wordt     ja/ soms/ nee 
Het kind is nieuwsgierig naar alles wat er om hem heen gebeurt    ja/ soms/ nee 
Het kind richt zijn aandacht op de begeleider als deze hem aanspreekt   ja/ soms/ nee 
Het kind draait zijn hoofd of zijn ogen in de richting van een geluidsbron   ja/ soms/ nee 
Het kind draait zijn hoofd of zijn ogen van de ene naar de andere geluidsbron  ja/ soms/ nee 
Het kind neemt voorwerpen en/of personen waar in zijn directe omgeving   ja/ soms/ nee 
Het kind neemt voorwerpen en/of personen waar die zich op meer dan 1 meter van het kind bevinden 
           ja/ soms/ nee 
Het kind kan een voorwerp met zijn ogen fixeren      ja/ soms/ nee 
Het kind neemt grote contrasten in kleur waar       ja/ soms/ nee 
Het kind neemt kleine contrasten in kleur waar       ja/ soms/ nee 
Het kind reageert op harde geluiden        ja/ soms/ nee 
Het kind reageert op zachte geluiden        ja/ soms/ nee 
Het kind kan een persoon volgen met zijn ogen, wanneer deze persoon zich in het blikveld van het 
kind bevindt          ja/ soms/ nee 
Het kind neemt grote voorwerpen waar        ja/ soms/ nee 
Het kind neemt kleine voorwerpen waar        ja/ soms/ nee 
Het kind maakt gedurende de dag een of meer geluiden, anders dan huilen  ja/ soms/ nee 
Als het kind vocaliseert (geluiden maakt), gaat het om verschillende klanken  ja/ soms/ nee 
Als het kind vocaliseert, gaat het om gevarieerde klankenreeksen   ja/ soms/ nee 
Als het kind vocaliseert, gaat het om betekenisvolle klanken    ja/ soms/ nee 
Het kind begrijpt lichaamstaal en mimiek       ja/ soms/ nee 
Het kind maakt oogcontact met de begeleider als deze hem aanspreekt   ja/ soms/ nee 
Het kind toont betrokkenheid bij anderen       ja/ soms/ nee 
 
Beheersen van basale communicatieve vaardigheden: 
Het kind kan de aandacht trekken van de begeleider          ja, zelfstandig/ ja, met ondersteuning/ nee 
Het kind kan een boodschap overbrengen  
met behulp van zijn lichaamstaal /mimiek                       ja, zelfstandig/ ja, met ondersteuning/ nee 
Het kind kan een boodschap overbrengen  
door middel van wijzen en reiken                        ja, zelfstandig/ ja, met ondersteuning/ nee 
Het kind kan een boodschap overbrengen  
door middel van geluiden                         ja, zelfstandig/ ja, met ondersteuning/ nee 
Het kind bekijkt visueel aantrekkelijk spelmateriaal          ja, zelfstandig/ ja, met ondersteuning/ nee 
 
Persoonlijke gerichtheid op de ander; contact zoeken en reageren op contact: 
Het kind zoekt minstens één keer per dag contact met een begeleider    ja/ soms/ nee 
Wanneer er een onbekend persoon op de groep komt, zoekt het kind hier contact mee  ja/ soms/ nee 
Het kind laat een reactie zien, als de begeleider contact zoekt met het kind   ja/ soms/ nee 
Het kind laat een reactie zien, als een groepsgenootje contact zoekt met het kind  ja/ soms/ nee 
Het kind laat een reactie zien, als onbekende personen contact zoeken met het kind  ja/ soms/ nee





 

VII 

Bijlage III: Codeerschema gedrag gesteld door de kinderen 

A. georiënteerd op peer  

Niet-exclusieve categorieën: (mogelijk tegelijkertijd sociaal gericht ten aanzien van één peer en niet-
sociaal gericht ten aanzien van andere peer): 

sociaal gericht ten aanzien van een peer: we geven aan ten opzichte van welke peer en welke 
geladenheid het gedrag heeft : positief versus negatief. Gedragingen die niet expliciet positief zijn 
krijgen de beschrijving neutraal. 

 

niet-exclusieve categorieën:  

a: het aanraken, nemen, “ vragen” en/of naar zich toe trekken van een object, gericht naar peer  

neutraal/positief: het wijzen naar, aanraken of naar zich toetrekken van een object 

negatief: Een object afpakken van een peer, slaan naar een object, … 

b:  een object aanbieden aan peer, ook al neemt de peer het niet aan, gericht naar peer  

neutraal/positief: het object reiken aan een peer, … 

negatief: Het object op een agressieve manier naar een peer gooien, duwen, … 

c: Het (proberen) aanraken van een peer, gericht naar peer:  

neutraal/ positief: omarmen, handje geven,aaien, knuffelen 

negatief: wegduwen, slaan, … 

d: Zich vocaal richten tot een peer:  

neutraal/ positief: lachen, gieren,  … 

negatief: schreeuwen, jammeren, … 

e: Gestes richten tot een peer:  

neutraal/positief: wijzen, wuiven, knikken, … 

negatief: hoofd schudden, gebaren dat iets weg moet, … 

f: Gelaatsexpressies uiten aan een peer 

 neutraal positief: glimlachen, … 

 negatief: lippen tuiten, boos en ontevreden kijken 

 

Ander sociaal gericht gedrag ten aanzien van peer: we geven aan ten opzichte van welke peer 

g: kijken naar peer of object van peer, object waar peer mee bezig is… (zonder méér) 

h:  aanraken peer of object van peer, object waar peer mee bezig is… (zonder méér) 

i:  bewegen naar peer of object peer, object waar peer mee bezig is…  (zonder méér) 

j:  wegkijken van peer of object peer, object waar peer mee bezig is…  (zonder méér) 

k:  weg bewegen van peer of object peer, object waar peer mee bezig is…  (zonder  méér) 

 

Combinaties: we geven steeds de aard van de combinatie weer en ten opzichte van welke peer(s) 



 

VIII 

 

1: Combinatie van twee sociaal gerichte gedragingen 

2: Combinatie van twee niet-sociaal gerichte gedragingen 

3: Combinatie van sociaal gericht gedrag naar één peer en niet-sociaal gericht naar andere peer 

 

B. georiënteerd op begeleider, of op interactie tussen begeleider en andere peer  

C. georiënteerd op iets anders in de omgeving (camera’s, voorbijganger, object waar men zelf mee 
bezig is, andere voorwerpen in de ruimte…) 

D. niet alert, of slaperig 

E. Onvoldoende in beeld om te coderen 
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Bijlage IV: codeerschema gedrag gesteld door de begeleider 

A. Begeleidergericht  

Deze ondersteunende gedragingen vallen onder de term “begeleidergericht” omdat ze gestuurd 
worden door de begeleider en tot doel hebben de planning van de begeleider te ondersteunen, 
eerder dan in te gaan op het initiatief van een kind.  

a. Afleiden: door kind te verplaatsen 

De begeleider verplaatst het kind weg van de peers. Vaak om peerconflict te vermijden, maar 
ook om andere redenen. 

b. Afleiden: een object verplaatsen 

De begeleider verplaatst een object, waar twee kinderen mee bezig zijn, vaak als er conflict 
is. 

c. Afleiden: Andere 

Een kind expliciet afleiden van andere kinderen op andere manieren: door naar een object te 
wijzen, in de handen te klappen, een liedje te zingen, een speelgoedje aan te geven 

d Instrueren of benoemen van sociale handelingen 

De begeleider geeft het kind instructies over hoe het moet interageren met peers (vb. “wuif 
eens goeiedag naar Thomas”), beschrijft sociale regels (vb. “We slaan geen andere 
kinderen”) of benoemt een sociale handeling (vb. “We gaan eens naar Bart”) 

e. Een kind rekruteren in de peergroep 

De begeleider nodigt actief een kind uit in een peergroep die bestaat uit peers en de 
begeleider  

f. Initiëren van nabijheid 

De begeleider verplaatst het kind dichter bij de peers 

B. Kind gericht  

Deze groep van ondersteunende gedragingen noemt men “kindgericht” omdat:  

- begeleiders ze stellen als gevolg op initiatiefname tot peerinteractie van de kinderen 

- omdat het minder sturende ondersteunende gedragingen zijn, dan die uit de categorie 
“begeleidergericht” 

 g. Een kind opnemen in de peergroep: 

De begeleider neemt een kind op in een peergroep op initiatief van het kind. Het kind 
benaderde de groep of was er naar aan het kijken. De begeleider integreert het kind door 
met het kind in interactie te gaan in het bijzijn van de peers.  

 h. Communiceren over de peers in het algemeen: 

De begeleider vertelt tegen het kind over de peers. Zoals wijzen op de peers hun 
aanwezigheid (bv. Kijk daar is Bilie!) of vertellen wat een peer aan het doen is (bv. Mary wuift 
naar jou). De begeleider vertelt het kind over een object van een peer (bv. Sally heeft een 
gitaar vast)  of over kledij van een peer (bv. Kijk, er staat een hond op Sally haar trui) 

i. Communiceren over de peers hun gevoelens en intenties: 

De begeleider praat over de gevoelens of intenties van een peer (vb. Ik denk dat jan boos is 
dat je zijn bal hebt genomen) of over de gevoelens of intenties van het kind zelf (vb. Was je 



 

X 

 

Thibaut een knuffel aan het geven? ). Het bevat ook meer algemene beschrijvingen van peers 
hun emoties (vb. Kijk, Bart lijkt een beetje verdrietig) 

 

C. Het opmerken van peerinteracties zonder er op in te gaan 

D. De begeleider houdt zich bezig andere dingen dan het observeren of ondersteunen van 

peerinteracties ( vb. zich bezig houden met zijn activiteit door een liedje te zingen, een verhaal 

vertellen, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


