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Samenvatting 

In deze masterproef komt het vriendschapsthema aan bod bij kinderen met gedrags- en 

emotionele stoornissen (GES). Hoewel de onderzoeker ‘het normale’ van 

vriendschapsrelaties bij deze kinderen als uitgangspunt wil nemen, situeren zich 

mogelijks toch een aantal moeilijkheden in deze relaties. Na een verkenning van de 

relevante literatuur voor het onderzoek worden op basis daarvan vier onderzoeksvragen 

gesteld. Er wordt niet alleen gepolst naar de overeenkomsten met algemene kenmerken 

van kindervriendschappen. Er wordt ook de vraag gesteld of er sprake is van afwijzing of 

moeilijkheden rond sociale competentie. Daarnaast wordt er op zoek gegaan naar 

belangrijke aandachtspunten met betrekking tot eigenschappen van vriendschappen van 

kinderen met GES. Methodologisch wordt via kwalitatief belevingsonderzoek informatie 

over de beleving van de kinderen verzameld aan de hand van half-gestructureerde 

mondelinge interviews. De gegevens uit de interviews worden geanalyseerd volgens de 

gefundeerde theoriebenadering en aan de hand daarvan wordt een boomstructuur 

uiteengezet. In de beleving van de kinderen komt aan bod wat een vriend(schap) voor 

hen is, hoe vriendschappen verlopen en ook kort iets over andere relaties, zoals 

bijvoorbeeld liefdesrelaties. De conclusies bieden enkele inzichten die kunnen 

meegenomen worden naar de praktijk. Net zoals bij ieder onderzoek dient echter wel 

aandacht te worden besteed aan enkele beperkingen van het onderzoek. 
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Voorwoord 
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Inleiding 

Tijdens één van de hoorcolleges van het vak ‘Gedrags- en emotionele stoornissen’ in de 

eerste master van de opleiding Orthopedagogiek is mij voornamelijk één zin bijgebleven: 

“Hij zei dat het zijn vriend was, daarom had hij hem geslagen.” 

Dit sloeg op een argument dat een jongen had aangehaald toen hij tijdens een 

conflicthanteringsgesprek (Life Space Crisis Intervention) terugblikte op een crisis die 

dag. Ik was verbaasd hoe hij zo eenvoudig de link legde tussen vriendschap en agressie. 

Ik werd geboeid door het vriendschapsthema en hoe zich dit bij kinderen met 

gedrags- en emotionele stoornissen manifesteert. Eigenlijk ga ik er van uit dat deze 

kinderen weinig andere verwachtingen hebben met betrekking tot hun vriendschappen 

dan andere kinderen. Toch is er iets in mij die de bedenking maakt dat er zich een aantal 

moeilijkheden situeren rond de vriendschapsbelevingen en –ervaringen van deze 

kinderen. 

Omdat ik graag vanuit openheid vertrek, kies ik er bewust niet voor het thema te 

verengen naar agressie in de context van vriendschap. Ik wil het graag ruimer bekijken 

en kinderen aan het woord laten over hoe zij hun vriendschappen beleven. 

Vriendschap is wat het voor het kind is en als ik inzicht wil krijgen in de vriendschappen 

van kinderen en hoe zij die beleven dan moet ik hen zelf aan het woord laten. Door naar 

kinderen te luisteren merk je dat zij ook iets te vertellen hebben. Ze beschrijven iets op 

hun eigen, kinderlijke manier, maar geven blijk van hun kennis van de sociale wereld 

waar ook zij deel van uit maken en mee vorm aan geven. 

Met mijn onderzoek hoop ik enkele zaken rond vriendschappen van kinderen met 

gedrags- en emotionele stoornissen te beschrijven die relevant kunnen zijn voor de 

dagelijkse praktijk. Tegelijkertijd hoop ik ook het ‘normale’ van deze relaties te kunnen 

benadrukken. Ik vind het belangrijk dat dit als uitgangspunt genomen wordt om naar 

kinderen, stoornis of niet, te kijken. Mijn onderzoek betreft een belevingsonderzoek, 

het doel is een beschrijving te geven van hoe kinderen met gedrags- en emotionele 

stoornissen hun vriendschappen beleven. Aan de hand van voornamelijk mondelinge 

interviews worden de kinderen zelf aan het woord gelaten en geven ze hun persoonlijke 

invulling van vriendschap. Op basis van vier onderzoeksvragen die gebaseerd zijn op een 

literatuurverkenning licht ik vervolgens de belangrijkste zaken die ik uit de analyse van 

de interviews met de kinderen heb gehaald toe. Daarbij worden ook een aantal 

bevindingen ter discussie gesteld en een aantal conclusies geformuleerd. 

Om de lezer wegwijs te maken doorheen deze masterproef geef ik hier ook de structuur 

van dit werkstuk mee. Het eerste hoofdstuk is een verkenning van de relevante 
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literatuur bestaande uit vier grote delen. Het eerste deel probeert de vraag ‘Wat is 

vriendschap?’ te beantwoorden en gaat daarbij op zoek naar belangrijke eigenschappen 

van kindervriendschappen. Binnen dit deel worden ook verschillende stadia van 

vriendschappen bij kinderen benadrukt. Het derde deel vervolgens staaft het belang van 

vriendschappen voor de ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt aangetoond waarom 

het boeiend kan zijn vriendschapsrelaties bij kinderen (met gedrags- en emotionele 

stoornissen) te bestuderen. Het vierde deel schetst eerst de ‘doelgroep’ waar het in deze 

masterproef over gaat. Nadien wordt aandacht besteed aan mogelijke specifieke 

kenmerken van vriendschappen bij deze kinderen. Het vijfde en laatste deel zegt kort 

iets over verschillende manieren om vriendschapsrelaties bij kinderen te bestuderen. 

Aan de hand van dit literatuuroverzicht worden in hoofdstuk twee, vier 

onderzoeksvragen centraal gesteld. In het daarop volgende hoofdstuk wordt bij de 

methodologie uitgebreid en stapsgewijs weergegeven hoe ik dit onderzoek heb opgezet 

en heb uitgevoerd. Na een weergave van de resultaten die ik aan de hand van een 

analyse van de interviews volgens de gefundeerde theoriebenadering ben bekomen, 

formuleer ik enkele beperkingen omtrent mijn onderzoek. Daarbij worden ook nog een 

paar suggesties gedaan voor verder onderzoek. Tot slot worden de onderzoeksvragen, 

elk afzonderlijk, beantwoord en volgt een conclusie van het onderzoek. 
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1. Literatuurverkenning 

In dit stuk volgt een overzicht van de verzamelde literatuur, relevant voor het opzetten 

van dit onderzoek over vriendschap bij kinderen (met gedrags- en emotionele 

stoornissen).  

1.1. Wat is vriendschap? 

1.1.1. Onderlinge vriendschap tussen kinderen 

Kinderen hebben onderling verschillende relaties met elkaar, zoals ze ook relaties hebben 

met anderen. Vriendschap is één van die relaties, naast relaties met bekenden, niet-

vrienden en vreemden (van der Ploeg, 2007b). Kinderen ontmoeten, doorheen hun 

ontwikkeling veel leeftijdsgenoten. Dat zijn allemaal potentiële vrienden, maar slechts 

een klein deel daarvan wordt effectief ook werkelijk een vriend (Vasta, Haith & Miller, 

1995). Laten we nu even verder ingaan op de vriendschap tussen kinderen. In dit 

hoofdstuk probeer ik op zoek te gaan naar een uitgebreide, maar begrijpbare 

omschrijving van wat vriendschap precies inhoudt. Ik kies er ook voor om enkele 

kenmerken van vriendschap in deze uiteenzetting eenvoudig te formuleren omdat het 

onderzoek de belevingswereld van kinderen probeert te representeren. 

Vriendschappen representeren één van de meest boeiende aspecten van sociale relaties, 

zegt Rivas (2009). Doch, terwijl iedere persoon zijn vrienden kan identificeren wanneer 

daar naar gevraagd wordt is het moeilijk om exact te definiëren wat vriendschap 

precies is. De meest frequent geciteerde kenmerken van vriendschap zijn volgens hem: 

vrienden helpen elkaar, er is wederkerigheid in de relatie en mensen hebben meestal 

slechts enkele vrienden. Deze definiëring is echter te beknopt. Meer toegespitst op 

onderlinge vriendschappen bij kinderen beroep ik mij hoofdzakelijk op de indeling die 

Schneider (2000) maakt. Hij geeft een aantal fundamentele karakteristieken van 

‘friendship in childhood’ (vriendschap in de kindertijd) waar ik ook andere bevindingen uit 

de literatuur zal aan linken. 

1.1.2. Kenmerken van vriendschappen in de kindertijd 

1.1.2.1. Nabijheid 

Kinderen in elkaars omgeving hebben meer kans om vrienden te worden. Fysieke 

nabijheid is een belangrijke bouwsteen voor vriendschap (Schneider et al., in Wiener & 

Schneider, 2002). Het verhoogt de kans dat kinderen vrienden worden en er is tegelijk 

ook minder inspanning voor nodig (Schneider, 2000).  
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Wiener en Schneider (2002) hebben het dan wel over kinderen met leerstoornissen maar 

wat ze aangegeven is op dit vlak wel illustratief. Nabijheid is volgens hen een logische 

verklaring voor het feit dat kinderen met leerstoornissen meer kinderen met 

leerstoornissen als vriend hebben dan andere kinderen. De mogelijkheden om in 

interactie te gaan met elkaar zijn groter omdat zij samen in de klas zitten. Nabijheid 

geeft echter niet aan waarom kinderen soms vrienden kiezen die bijvoorbeeld twee jaar 

jonger zijn. Gelijkheid is hiervoor een betere verklaring. Kinderen die in niveauklassen 

zitten zijn omringd door kinderen van verschillende leeftijden.  

1.1.2.2. Gedeelde activiteiten en interesses 

Vrienden trekken met elkaar op en doen samen leuke dingen. Hoe meer dit gebeurt, 

hoe beter de kwaliteit van de vriendschap, hoe sterker en hoe stabieler deze is (Parker & 

Asher, 1993; Wiener & Schneider, 2002; van der Ploeg, 2007b). Samen optrekken of ook 

wel kameraadschap genaamd (Parker & Asher, 1993; Wiener & Schneider, 2002) wordt 

vaak gezien als de substantie van vriendschap. Het belang er van neemt wel iets af met 

de leeftijd, toch blijft vriendschap altijd een gemeenschappelijk beleven en genieten van 

de vrije tijd (Schneider, 2000). 

“Vrienden en vriendinnen hebben is erg leuk. Je kan er samen mee lachen, praten, 

spelen, …” (Vlaams Informatiepunt Jeugd vzw, 2011, p. 20). Kinderen doen aan heel wat 

activiteiten en ze doen deze dus samen met anderen. van der Ploeg (2007b) deelt de 

activiteiten, die er zich toe lenen om samen te doen, op in vijf categorieën: 

- Activiteiten in en rondom de school 

- Sociale contacten 

- Door de media geïnspireerde activiteiten 

- Sportactiviteiten 

- Spelactiviteiten 

Volgens van der Ploeg (2007b) ligt het voor de hand dat bij deze activiteiten vrienden 

meer betrokken zijn dan niet-vrienden. Net door deze activiteiten samen met vrienden te 

doen, wordt de vriendschap sterker. De meeste tijd met vrienden wordt gespendeerd 

aan; activiteiten in en rondom de school, sociale contacten en sport. Als voorwaarde om 

vrienden te maken staat het komen tot een gemeenschappelijke basisactiviteit zelfs 

centraal, zegt Gottman (in Callens, 2003).  

1.1.2.3. Gelijkheid (en ongelijkheid) 

“Homophily appears to be a central, albeit not always beneficial, construct in children’s 

friendships” (Berndt, in Rubin, Fredstrom & Bowker, 2008, p. 1086). Ook gelijkheid is 
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een centrale bouwsteen van vriendschap (Schneider et al., in Wiener & Schneider, 2002). 

Kinderen kiezen uit hun leeftijdsgenoten die vrienden die op hen gelijken (jongens kiezen 

bijvoorbeeld vooral jongens, meisjes kiezen hoofdzakelijk meisjes). Ook Rivas (2009) 

geeft aan dat: “It has been reported in empirical studies that similar people (those who 

share same hobbies, race, etc.) are more likely to be friends” (Rivas, 2009, p. 522). 

Vrienden hebben altijd iets gemeenschappelijks. Dat kan bijvoorbeeld een hobby, een 

woonplaats, of leeftijd zijn (Peeters, 2009). 

Hoe meer kinderen op elkaar gelijken hoe groter de kans dat men overeen komt. Er zijn 

zelfs ook enkele suggesties terug te vinden dat vrienden meer gelijkend worden met tijd. 

Dimensies van gelijkheid veranderen echter doorheen de ontwikkeling van kinderen. 

Gelijkheid van ras, leeftijd en uiterlijk vermindert in belangrijkheid. Gelijkheid van 

smaak, interesses en attitudes wordt belangrijker met ouder worden. Toch blijven zelfs in 

de vroege volwassenheid die eerste kenmerken belangrijk. 

Gelijkheid tussen vrienden is echter niet altijd positief, bijvoorbeeld in het geval van 

agressie (Newcomb et al., in Giffford-Smith & Brownell, 2003; Schneider, 2000). 

Kinderen die gelijkend zijn op vlak van agressie hebben meer kans om vrienden te 

worden dan kinderen die verschillend zijn op deze vlakken (Kupersmidt et al., in Gifford-

Smith & Brownell, 2003). Overeenkomsten zijn groter voor antisociaal gedrag dan voor 

prosociaal gedrag (Haselager et al., in Gifford-Smith & Brownell, 2003). van der Ploeg 

(2007b) spreekt in dit geval ook wel van het versterkingsmechanisme van 

vriendschappen. Agressieve kinderen kiezen elkaar vaak als vriend op basis van het 

gelijkheidsprincipe waardoor het gedrag hier nog meer versterkt wordt. Dit geldt echter 

evengoed voor positief gekleurde vriendschappen.  

De gelijkheidshypothese wordt hierboven centraal gesteld als verklaring waarom 

kinderen voor elkaar kiezen. Toch zijn er ook andere verklaringen. Kinderen kunnen ook 

voor elkaar kiezen omdat ze elkaar goed aanvullen (complementariteit). De één heeft 

iets wat de ander mist. Gelijkheid in vriendschappen speelt vooral een rol bij jonge 

kinderen, terwijl complementariteit vooral in de adolescentie meer aan de orde is. 

Daarnaast is er ook nog de wederkerigheidshypothese die wijst op het feit dat 

kinderen kiezen voor wie zij denken die hen aardig vinden (van der Ploeg, 2005). 

1.1.2.4. Ondersteuning en hulp 

Vrienden en vriendinnen helpen elkaar, dat maakt een vriendschap hechter (van der 

Ploeg, 2007b). Materiële en immateriële steun blijken sleutelelementen te zijn van 

vriendschappen in de kindertijd (Schneider, 2000). Hulp is ook een kenmerk van een 

stabiele vriendschap (Wiener & Schneider, 2002). Twee belangrijke kwalitatieve aspecten 
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van vriendschap die terug te vinden zijn bij Parker & Asher (1993) zijn in deze context: 

‘help and guidance’ (hulp en begeleiding) en ‘validation and caring’ (waardering en 

zorgen voor). 

1.1.2.5. Intimiteit en zelfopenheid 

Intimiteit (‘intimate exhange’) is nog een dergelijk aspect van een kwalitatief sterke 

(Parker & Asher, 1993) en stabiele (Wiener & Schneider, 2002) vriendschap. Het 

betekent ‘figuurlijk dicht bij elkaar staan’ en is volgens van der Ploeg (2007b) één van de 

vijf basiskenmerken van vriendschap. Intimiteit wordt vooral belangrijk op lagere 

schoolleeftijd en in de adolescentie omdat kinderen dan meer rekening beginnen te 

houden met verschillen in perspectieven en interesses (Schneider, 2000). 

1.1.2.6. Vertrouwen 

Stabiele vrienden rapporteren dat hun relaties gekenmerkt worden door zekerheid 

(Wiener & Schneider, 2002). Ze weten wat ze van vrienden en vriendinnen kunnen 

verwachten, vrienden kunnen elkaar vertrouwen (van der Ploeg, 2007b). Verwachtingen 

rond vertrouwen veranderen met de leeftijd. Jongere kinderen vinden met elkaar spelen, 

geheimen bewaren en het nakomen van beloftes belangrijk. Die zaken gelden ook nog 

voor adolescenten, maar eerlijkheid, authenticiteit en de mogelijkheid om 

interpersoonlijke noden tegemoet te komen, worden daar aan tegevoegd (Schneider, 

2000). 

1.1.2.7. Wederkerigheid 

Eén van de kenmerken van vriendschap is volgens Rubin en collega’s (2008) wederzijdse 

affectie. Iedere partner ziet de andere partner en de relatie zelf, als aangenaam en 

plezierig. De belangrijkste motivatie voor de relatie is niet instrumenteel. Beide kinderen 

zijn ook gelijkwaardig binnen een vriendschapsrelatie, de één is niet de baas over de 

ander (Peeters, 2009). Wanneer kinderen ouder en minder egocentrisch worden dan 

wordt dit zeer belangrijk. Het gaat dan bijvoorbeeld over het delen van intieme dingen 

(Schneider, 2000). 

1.1.2.8. Conflict, conflictoplossing en competitie 

“Vrienden maken soms ruzie, maar dat hoort erbij. Als je echte vrienden bent, komt het 

wel weer goed. Naar elkaar luisteren en met elkaar praten, lost veel op” (Vlaams 

Informatiepunt Jeugd vzw, 2011, p. 20). 

Algemeen hebben vrienden weinig conflicten met elkaar (van der Ploeg, 2007b). Dit komt 

omdat vrienden eerst en vooral al veel harder werken om een alledaags gebeuren niet 
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tot een conflict te laten uitlopen dan kinderen die geen vrienden zijn (Schneider, 2000). 

Binnen de bekende ‘Friendship Quality Questionnaire’ van Parker & Asher (1993) worden 

‘conflict resolution’ (conflicten oplossen) en ‘conflict and betrayal’ (conflict en verraad) 

ook aangegeven als kwalitatieve aspecten van vriendschap. Conflict, rivaliteit, 

ongelijkheid en dominantie komen in alle vriendschappen voor (Berndt, in Gifford-Smith 

& Brownell, 2003), maar het is vooral het kunnen managen van conflicten (eerder dan de 

aanwezigheid van het conflict) dat belangrijk is voor de lange duur en het welzijn van 

een vriendschap tussen kinderen. Een beetje competitie in een vriendschap kan dan 

volgens Schneider (2000) ook geen kwaad. 

1.1.2.9. Vrije wil en vrije keuze 

Wanneer ik verder kijk dan de indeling die Schneider (2000) maakt, tref ik ook nog twee 

belangrijke kenmerken van vriendschappen bij kinderen aan. Ten eerste is het volgens 

Rubin en collega’s (2008) belangrijk dat elk lid de aanwezigheid van de vriendschap 

bevestigt (beiden noemen elkaar als vriend) opdat een vriendschap zou werken. De 

relatie is voor beide leden vrijwillig, is nooit opgelegd of voorgeschreven (Bukowski, 

Newcomb & Hartup; Rubin, Wojslawowicz et al., in Rubin, et al., 2008). In het boekje 

‘Vriendschap, een GPS op Mars’ wordt deze vrije wil van vriendschap ook duidelijk 

aangegeven: “Niet alleen het aantal vrienden, maar ook de kenmerken en de 

voorwaarden van jouw vriendschapsrelaties moet je grotendeels zelf kiezen. Niemand 

kan dat in jouw plaats doen” (Peeters, 2009). Ook in de jongerengids (8 tot 11 jaar), een 

project van het Vlaams Informatie Punt (VIP) Gent komt ongeveer hetzelfde terug: 

“Sommige kinderen hebben wel tien vrienden. Of je nu één vriend of vriendin hebt, of 

honderd, dat maakt niet uit. Dat kies je zelf” (Vlaams Informatiepunt Jeugd vzw, 2011, 

p. 20). 

Er valt hier wel een belangrijke opmerking te maken. Kinderen die omwille van een 

bepaalde problematiek samen in een klas (of andere structurele setting) terecht komen 

kunnen hun vriendschapskeuze slechts beperkt vinden en in meer homogene 

vriendschappen terecht komen dan andere kinderen (Gifford-Smith & Brownell, 2003). 

Maar, dit verwijst dan weer naar het eerste kenmerk van vriendschap dat we gezien 

hebben, namelijk: nabijheid. 

Voorgaande citaten introduceerden kort al iets over het aantal vrienden van kinderen. 

Het aantal vrienden dat kinderen hebben varieert sterk. Volgens van der Ploeg (2007b) 

situeert dit zich ergens tussen de nul en dertien. Wanneer gevraagd wordt om alleen het 

aantal echte (of beste) vrienden aan te geven, dan loopt dit aantal wel drastisch terug 

(ongeveer minder dan de helft). Kinderen denken verschillend over vrienden en ze 

kennen er ook verschillende gradaties aan toe, van oppervlakkig tot meer intensief. Het 
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is dan moeilijk om aan te geven hoeveel vrienden kinderen precies hebben. De tendens 

bestaat ook dat het aantal vrienden met ouder worden afneemt (van der Ploeg, 2007b). 

1.1.2.10. Dynamisch 

Vriendschappen zijn ten tweede ook dynamisch. Volgens van der Ploeg (2007b) is 

vriendschap te beschouwen als een min of meer langdurige relatie tussen (meestal) 

leeftijdsgenoten. Dit wil zeggen dat een vriendschapsrelatie lang of minder lang kan 

duren, maar ook dat ze kan worden verbroken (Peeters, 2009). Dynamiek binnen een 

relatie slaat ook op het eerder vernoemde feit dat vrienden ruzie met elkaar kunnen 

maken, maar evengoed op het feit dat deze ook terug goed kunnen komen. Doorheen de 

ontwikkeling van kinderen kunnen vriendschappen ten slotte nog verschillende 

betekenissen hebben en meer of minder belangrijk worden. Er werden hier en daar al 

enkele leeftijdsnuances beschreven en daar wil ik nu nog even verder op in gaan. 

1.1.3. Verschillende stadia van vriendschappen 

Percepties van vriendschap, functies van vriendschap, verwachtingen en gedrag er rond 

zijn leeftijdsafhankelijk (Selman, 1981; Gifford-Smith & Brownell, 2003; Erwin, 1993). 

Onderlinge vriendschap is niet op elke leeftijd van even groot belang en heeft ook 

afhankelijk van de leeftijd verschillende betekenissen. Voor kleuters hebben vrienden een 

andere betekenis dan voor scholieren en adolescenten. 

Onderzoeken hier rond van enkele pioniers in het veld leveren, ondanks een sterk 

verschil in methodologie, vrijwel gelijkende resultaten op (Selman, 1981; Erwin, 1993). 

De kenmerken van vriendschappen zijn op te delen in een aantal stadia (Erwin, 1993). 

Het zijn stadia die overeenkomen met de verschillende fases in de ontwikkeling van 

kinderen die we bij Piaget terug vinden.  

1.1.3.1. Het egocentrisch of situationeel stadium 

In een eerste egocentrisch stadium (van 0 tot 7 jaar) zijn vooral externe, concrete 

eigenschappen van anderen belangrijk. In dit stadium is het kind egocentrisch en bezig 

met actie en gevolg. Beschrijvingen van vriendschap houden vooral in: kosten en baten, 

nabijheid, gedeelde activiteiten, uiterlijk voorkomen en bezittingen (Erwin, 1993). 

Binnen dit egocentrisch stadium passen ook de eerste twee ontwikkelingsstadia van het 

Developmental Therapy – Developmental Teaching (DT-DT) model van Mary Wood. Dit 

model, afkomstig uit de ontwikkelingspsychologie, beschrijft de verschillende stadia van 

de persoonlijkheidsontwikkeling op sociaal-emotioneel vlak bij kinderen (Goorix, 2009). 

Het gaat hier over het eerste stadium (van de geboorte tot 18 maanden) waarin kinderen 
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op de omgeving reageren met plezier en het tweede stadium (18 maanden tot 6 jaar) 

waarin kinderen op een succesvolle manier leren omgaan met de omgeving. 

1.1.3.2. Het sociocentrisch of normatief stadium 

In dit stadium bevinden zich de kinderen tussen de 7 en de 11 jaar. “In middle childhood, 

the society of peers1 becomes an increasingly important context for development. Peer 

contact contributes to perspective taking and understanding of self and others. These 

developments, in turn, enhance peer interactions.” (Berk, 2006, p. 340). Wanneer 

kinderen de schoolleeftijd bereiken spelen vrienden een grotere rol in hun leven. De 

effectiviteit van interpersoonlijke communicatie verhoogt en dit weerspiegelt zich in de 

ontwikkeling van sociaal-cognitieve mogelijkheden zoals rolinneming. De nadruk komt te 

liggen op waarden, regels en verbintenissen. Binnen vriendschap ligt nu meer de 

klemtoon op de psychologische dimensie, innerlijke eigenschappen en wederkerigheid. 

Delen met elkaar wordt evident en er is ook een vermindering van agressie (Erwin, 

1993). De nieuw verworven mentale capaciteit om het standpunt van anderen te kunnen 

zien, verhoogt ook hun mogelijkheden tot het vestigen en behouden van vriendschappen 

(Buhrmester; Mussen, Conger, Kagan, & Huston, in  Wood, Quirk & Swindle, 2009).   

Contacten en interacties met leeftijdsgenoten worden dus belangrijker binnen de 

ontwikkeling van kinderen rond de leeftijd van zes jaar. Om allerlei redenen, zoals die 

werden opgesomd, zijn kinderen nu veel selectiever bij het kiezen van hun vrienden dan 

kleuters. Kinderen op de lagere school hebben bijna alleen maar vrienden van hetzelfde 

geslacht (principe van gelijkheid) (Parker & Asher; Rubin et al., in Franco & Levitt, 1998) 

en de vriendschappen op deze leeftijd blijven ook relatief stabiel. 

In haar stadia van persoonlijkheidsontwikkeling geeft Mary Wood aan dat vooral tijdens 

de laatste jaren van de lagere school interactie met ‘peers’ (vrij vertaald: 

leeftijdsgenoten) meer en meer belangrijk worden. Van zes tot negen jaar (stadium 3) 

leren kinderen vooral vaardigheden aan voor succesvolle groepsparticipatie, terwijl 

kinderen tussen de negen en de twaalf jaar (stadium 4) ook effectief gaan investeren in 

groepsprocessen (Goorix, 2009).  

In stadium vier zijn kinderen vooral bezig zijn met ‘belonging’ (er bij horen). Kinderen 

vinden het nu vooral belangrijk geaccepteerd te worden door vrienden, maar ook door 

andere leeftijdsgenoten en door beminde volwassenen. Ze zijn in hun ontwikkeling op 

een punt gekomen waar ze graag lid worden van een ‘peer group’. Niet alleen 

                                                           

 

1
 ‘Peer’ betekent letterlijk ‘gelijke’. Leeftijdsgenoten vallen hier onder, maar het beperkt er zich niet toe. 
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groepsprocessen worden in deze periode belangrijk. “It is also during this period of 

development that friendships, rather than general acceptance by peers, are believed to 

be of great importance for the development of a positive sense of well-being” (Parker & 

Asher; Sullivan, in Franco & Levitt, 1998). Om deze reden besluiten deze onderzoekers 

ook dat de lagere schoolleeftijd de beste periode is om kwaliteiten van vriendschappen te 

bestuderen. 

1.1.3.3. Het empathisch of innerlijk-psychologisch stadium 

Als laatste is er ook nog het empathisch of innerlijk-psychologisch stadium dat zich 

vooral in de adolescentie manifesteert. Hier ligt de nadruk op intimiteit en vertrouwen, 

zelfonthulling en persoonlijke aard. In dit stadia ontwikkelt de cognitie zich, wat een 

grotere organisatie en integratie mogelijk maakt. Jongeren kunnen nu beter personen 

met elkaar vergelijken, inconsistenties opmerken en uitzonderingen herkennen (Erwin, 

1993). In de opdeling van de persoonlijkheidsontwikkeling bij Mary Wood komt deze fase 

overeen met stadium vijf (twaalf jaar tot zestien jaar), waar kinderen individuele en 

groepsvaardigheden in nieuwe situaties toepassen (Goorix, 2009). 

Onderlinge vriendschappen spelen meer en meer een rol binnen de ontwikkeling van 

kinderen rond de laatste jaren van de lagere school (9 tot 12 jaar). Daarom kies ik ook 

voor deze periode om vriendschappen bij kinderen te bestuderen. Het eerste en het 

laatste stadium vallen hier verder dus buiten beschouwing. 

Tot hiertoe werd al aangegeven wat de belangrijkste eigenschappen van 

kindervriendschappen zijn. In deel twee van dit literatuuroverzicht komt aan bod waarom 

vriendschappen voor kinderen belangrijk kunnen zijn. 
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1.2. Belang van vriendschappen? 

De eerste wetenschapper die zich heeft verdiept in de betekenis van vriendschappen is 

Harry Stack Sullivan. Ruim een halve eeuw geleden wees hij op twee belangrijke 

aspecten van vriendschappen. Vriendschap is ten eerste een belangrijke positieve factor 

in de ontwikkeling van kinderen. Binnen een vriendschap streven kinderen naar 

wederzijdse betrokkenheid en zoeken zij andere kinderen die ze kunnen vertrouwen. 

Kinderen ontwikkelen daarmee een zekere gevoeligheid voor wat er in andere kinderen 

omgaat. Kinderen met vrienden hebben een groter zelfvertrouwen en maken daardoor 

ook gemakkelijker contact met leeftijdsgenoten. Ten tweede zouden, volgens Sullivan, 

vriendschappen alleen maar kunnen ontstaan vanaf de prepuberteit (tussen de acht en 

tien jaar). Nu, meer dan vijftig jaar later, worden deze opvattingen maar ten dele meer 

gedeeld en is er al heel wat meer te vertellen over het verschijnsel vriendschap (van der 

Ploeg, 2007b). 

1.2.1. Vrienden binnen het sociale netwerk van kinderen 

Vrienden maken een belangrijk deel uit van het sociale netwerk van kinderen. Er worden 

voor hen doorgaans drie categorieën van netwerkleden onderscheiden, namelijk: de 

leeftijdsgenoten, het gezin/familie en overige volwassenen. Ongeveer de helft van het 

netwerk is opgebouwd uit leeftijdsgenoten, ongeveer 40% bestaat uit ouders, broers, 

zussen en andere familieleden en de overige 10% van het netwerk bestaat uit andere 

volwassenen zoals leerkrachten (van der Ploeg, 2007a). 

In het ecosysteem (systeem waarbinnen interacties tussen individu en omgeving 

plaatsvinden) van kinderen worden vrienden, net zoals het gezin, tot het meest nabije 

omgevingsniveau gerekend, ook wel het microsysteem genoemd. De jeugdige ontwikkelt 

hierin zijn relaties, onderneemt activiteiten en komt hier ook tot interacties Deze 

omgeving heeft invloed op het kind, maar het kind oefent zelf ook invloed uit op deze 

omgeving (van der Ploeg, 2005). 

1.2.2. Vriendschap en de ontwikkeling van kinderen 

Er is altijd een wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving. Wanneer we de 

ontwikkeling van kinderen willen begrijpen moeten we er ons dus bewust van zijn dat 

problematisch gedrag van kinderen altijd plaats vindt in een problematische omgeving 

(van der Ploeg, 2005). In dit opzicht kan het interessant zijn de vriendschappen van 

kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen te bestuderen. Als belangrijk deel 

(ongeveer de helft) van de omgeving van kinderen zijn ‘peers’ en vrienden een 

interessant domein om de ontwikkeling van deze kinderen te onderzoeken. 
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Dat vriendschappen invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen kom ik doorheen de 

literatuur regelmatig tegen. Volgens van der Ploeg (2007a) zijn het vooral de echte 

vriendschappen die veel invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen. 

Cotterell (2007) zegt dat verschillende soorten vriendschappen (beste vrienden, minder 

goede vrienden, gewone vrienden, …) in meer of mindere mate een invloed op de 

ontwikkeling van kinderen.  

Vriendschappen hebben een invloed op de ontwikkeling van kinderen. Dit klinkt echter 

nog wat vaag. Wat wordt precies bedoeld met die invloed en is die invloed eerder positief 

of kan die ook negatief zijn? 

1.2.3. Positieve invloed op de ontwikkeling 

Relaties met vrienden zijn één van de belangrijkste en meest gevarieerde domeinen van 

de menselijke ervaring, zegt Cotterell (2007). Ervaringen met vrienden worden als een 

unieke context beschreven (Bukowski, Newcomb & Hartup, 1996; Gifford-Smith & 

Brownell, 2003). Vriendschappen zijn niet alleen unieke relaties, verschillend van andere 

kind-kind relaties en van ouder-kind relaties (Gifford-Smith & Brownell, 2003). 

Vriendschap voorziet ook een unieke context voor de ontwikkeling: wat wordt verworven 

in een vriendschapsrelatie kan niet op dezelfde manier bereikt worden in gelijk welke 

andere relatie (Bukowski et al., 1996).  

Vriendschap is bij uitstek het oefenterrein bij om uiteenlopende aspecten van onderlinge 

relaties te ontdekken (van der Ploeg, 2007a). Via vriendschappen worden kinderen meer 

bewust van wat in anderen kinderen omgaat. Enerzijds leren ze hoe zij gezien worden 

door anderen en anderzijds bevorderen vriendschappen sociale aanpassing in relaties 

met anderen (Rubin, Fredstrom en Bowker, 2008; van der Ploeg, 2007b). Vandaar zijn 

vriendschapsrelaties ook een voorspeller voor latere relaties in de adolescentie en 

volwassenheid (Hartup, in Yugar & Shapiro, 2001). Het gaat hier over seksuele relaties 

(Asher & Renshaw, 1981), romantische, echtelijke en ouderlijke relaties (Rubin, 

Fredstrom & Bowker, 2008). 

Volgens Furman en Robbins (in Schneider, 2000) blijken personen die minstens één 

goede vriend in de kindertijd hadden, grote voordelen te hebben in het latere leven. 

Maar, nergens anders krijgen de voordelen van vriendschap zoveel aandacht als bij de 

invloedrijke theorieën van Sullivan (in Schneider, 2000). Sullivan ontwikkelde een 

interpersoonlijke ontwikkelingstheorie waarin vriendschap een sleutelrol speelt. 

Vriendschappen zijn volgens hem noodzakelijk omdat ze tegemoet komen aan 

interpersoonlijke intimiteit en ze helpen vitale sociale vaardigheden en 

competenties te ontwikkelen (Newcomb & Bagwell, in Schneider, 2000). Meer specifiek 
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zegt hij dat één-op-één-relaties gedurende de pre-adolescentie cruciaal zijn voor de 

verwerving van deze sociale competenties (Kerns, in Schneider, 2000). Ook verschillende 

andere auteurs geven aan dat kinderen in vriendschappen sociale vaardigheden of 

sociale competentie ontwikkelen (Asher & Renshaw, 1981; Bukowski et al., 1996; Yugar 

& Shapiro, 2001; Gifford-Smith & Brownell, 2003; Peeters, 2007; van der Ploeg, 2007a; 

van der Ploeg, 2007b). Deze vaardigheden zijn onder andere: communicatie, 

perspectiefinname en conflictoplossing (Bukowski & Hoza; Dunn; Hartup, in Franco & 

Levitt, 1998).Sociale vaardigheden zijn nodig voor latere succesvolle relaties. Sullivan 

beweerde zelfs dat kinderen er niet zouden in slagen om deze sociale vaardigheden op te 

doen als ze geen vrienden hebben (Gifford-Smith & Brownell, 2003), hetgeen volgens 

Rubin, Fredstrom en Bowker (2008) dan weer schadelijk is voor het psychologische 

welzijn en aanpassing van kinderen. 

Dit vinden we ook bij Schneider (2000) terug. Succesvolle relaties met ‘peers’ hangen 

samen met het algemeen psychologisch welzijn van kinderen. Een studie bij 

jongvolwassenen over ‘wat hen blij maakte in hun kindertijd’ geeft aan dat 

interpersoonlijk contact de grootste bron van geluk is tijdens de kindertijd (Westman, in 

Schneider, 2000). Vrienden bieden verschillende emotionele functies (Asher & 

Renshaw, 1981). Kinderen met goede vriendschapsrelaties staan psychisch sterker in 

hun schoenen: ze hebben een positiever zelfbeeld (Peeters, 2007; van der Ploeg, 2007b) 

en meer zelfvertrouwen, ze voelen zich gelukkiger, hebben minder last van gevoelens 

van eenzaamheid en piekeren minder (van der Ploeg, 2007b). 

De relaties van kinderen met hun vrienden staan dus in verband met verschillende 

aspecten van de ontwikkeling en aanpassing van kinderen zoals we die hierboven gezien 

hebben. Volgens Gifford-Smith & Brownell (2003) is dit bijvoorbeeld zeker ook het geval 

voor het schoolse presteren. Kunnen we nu stellen dat vriendschappen altijd een 

positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen uitoefenen? 

1.2.4. Niet alleen positieve invloed 

Kinderen beleven plezier aan vriendschappen (van der Ploeg, 2007b; Rubin, Fredstrom 

& Bowker, 2008). Maar niet alles aan een vriendschap is ‘goed’ voor het kind. 

Vriendschappen zorgen ook voor heel wat frustraties bij kinderen en kunnen aanleiding 

geven tot teleurstelling en pijn (Rubin, 1981). 

We mogen vriendschappen dus ook zeker niet overwaarderen of idealiseren (Bukowski, 

Newcomb & Hartup, 1996; Callens, 2003; Gifford-Smith & Brownell, 2003; van der Ploeg, 

2007b). In die zin mag er ook zeker geen causaal verband gelegd worden tussen 

vriendschap en een positieve ontwikkeling. De ontwikkeling van kinderen is 
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namelijk onderhevig aan meerdere invloeden. De ontwikkeling van kinderen is ook 

afhankelijk van andere sociale relaties die kinderen hebben (Gifford-Smith & Brownell, 

2003; van der Ploeg, 2007b), bijvoorbeeld met hun ouders. Afhankelijk van de kwaliteit 

van deze andere relaties kunnen vriendschappen soms ook meer of minder belangrijk 

zijn (Gauze, Bukowski, Aquan Assee & Sippola, in Gifford-Smith & Brownell, 2003). Naast 

invloed van andere sociale relaties en de omgeving, zoals het gezin (van der Ploeg, 

2007b) spelen ook het eigen temperament en de sociale vaardigheden van kinderen een 

rol (Gifford-Smith & Brownell, 2003). Het hebben van (goede) vrienden is dus wel 

belangrijke voorspeller van een positieve ontwikkeling, maar het is zeker niet de enige. 

Volgens Gifford-Smith en Brownell (2003) wordt ook het verband tussen vriendschap 

en sociale vaardigheden of sociale competentie al te vaak eenzijdig bekeken. 

Vriendschappen dragen bij aan de ontwikkeling van sociale competentie en het hebben 

van vrienden of niet is een kritische factor voor de sociale aanpassing van kinderen. 

Maar, de link tussen vriendschap en sociale competentie kan ook door deze laatste zijn 

ingegeven, eerder dan omgekeerd (Hartup, in Gifford-Smith & Brownell, 2003). Kinderen 

die vrienden hebben blijken dan wel over goede communicatieve en sociale vaardigheden 

te beschikken, maar ze kunnen vooral dankzij deze eigenschappen tot vriendschappen 

zijn gekomen. Kinderen die deze vaardigheden bezitten, hebben bijvoorbeeld meer kans 

om sociaal en coöperatief te zijn en kunnen beter om met conflicten (Gifford-Smith & 

Brownell, 2003). Dit zijn aspecten die eerder al als belangrijke kenmerken van een 

vriendschap werden aangegeven. 

Over het belang van vriendschappen voor een optimale ontwikkeling bestaat geen 

rechtlijnig antwoord, maar goede vriendschappen maken wel een belangrijk verschil in 

het leven van kinderen (Lauren & Mooney, 2005). Gezien de positieve functies die 

vriendschappen voor kinderen kunnen hebben is het volgens Asher en Renshaw (1981) 

dus ook zorgwekkend dat een aanzienlijk aantal kinderen geen vrienden hebben. 

Wat vriendschap nu zo belangrijk maakt in de ontwikkeling van kinderen (en ook waarom 

het zeker niet overroepen mag worden) werd hier zo net gepresenteerd. Wanneer het 

gaat over sociale vaardigheden en emotionele functies dan doet vermoeden dat zeker 

ook in de ontwikkeling van kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen vriendschap 

heel wat kan bepalen. In het volgende deel schets ik eerst de ‘doelgroep’ van kinderen 

met gedrags- en emotionele stoornissen om vervolgens vriendschapsrelaties specifiek bij 

deze kinderen wat van dichter bij te bekijken. 
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1.3. Gedrags- en emotionele stoornissen en vriendschap 

1.3.1. Gedrags- en emotionele stoornissen 

Gedrags- en emotionele stoornissen zijn ruime en complexe begrippen. Het zijn termen 

die vaak samen voorkomen, hoewel ze veelal apart worden besproken. 

1.3.1.1. Verschillende stromingen 

Voor het definiëren van ‘gedragsstoornissen’ moeten we volgens Broekaert en Van Hove 

(2005) aandacht schenken aan vier steeds terugkerend begrippen: 

- Karakter – is de eigenheid van een persoon. 

- Gedrag – situeert zich in een sociale context en onderstelt waarden en normen. 

- Stoornis – staat voor een tekort. 

- Emotie – wijst op de gevoelsmatige toestand van een persoon. Hier komt het 

‘emotionele’ deel van de term opduiken. 

Het gedrag van de mens is van intentionele aard, het is een wisselwerking tussen een 

eigen initiatief tot handelen, de cultuur en de sociale omgeving. Als gedragsstoornissen 

beschouwt men “[…] zowel stoornissen in de sociale interactie, in de persoonlijkheid, in 

de verhouding tot de zaken als ik-stoornissen” (Broekaert & Van Hove, 2005, p. 249). Er 

zijn echter verschillende stromingen die elk een verschillende invalshoek hebben op 

gedragsstoornissen. 

De psychoanalyse gaat terug op het gedachtengoed van Sigmund Freud. Hij meent dat 

stoornissen in de emotionele ontwikkeling (emotionele stoornissen of 

ontwikkelingsstoornissen) veroorzaakt worden door een overmatige fixatie van libido-

energie. Het terugvallen (of regressie genoemd) op deze energie is een typisch kenmerk 

van een stoornis.  

Het Humanisme gelooft in de positieve kracht van de mens. Er wordt niet over 

stoornissen gepraat, maar over de zelfactualisatie van de mens. De mens is een positief 

ingesteld wezen gericht op zelfactualisatie, groei, integratie en relatie met anderen. Het 

is het zich eigen maken van strijdige waarden (van een betekenisvolle omgeving) die de 

basis kan leggen voor emotionele moeilijkheden (Rogers, in Broekaert & Van Hove, 

2005).  

Binnen het Behaviorisme zijn gedragsstoornissen vormen van onaangepast gedrag die 

op dezelfde manier zijn aangeleerd als normaal gedrag. Gedrag kan beschreven worden 

in termen van stimulus en respons. Een gedragsstoornis is een reactie die volgt op een 

stimulus waar vrees en angst voor bestaat. 
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Het systeemdenken bekijkt problemen van personen altijd binnen een systeem 

(bijvoorbeeld het gezin). Problemen ontstaan binnen een systeem, maar het systeem 

corrigeert ook haar eigen afwijkingen (komt opnieuw tot een evenwicht) in verhouding 

tot de omgeving (Broekaert & Van Hove, 2005). 

De ecologische theorie is vooral bezig met de invloed van de omgeving, meer dan met 

het individu op zich. De omgeving van een individu bestaat uit alle velden waar een 

persoon mee te maken heeft zoals gezin, school, vrienden, buurt, … Probleemgedrag 

wordt hier gezien als een gevolg van een verstoorde omgeving. 

Binnen het meervoudig risicomodel worden het ecologische model, het cognitieve en 

het stress-model geïntegreerd. Volgens het cognitieve model is het cognitieve 

verwerkingsproces bij kinderen met probleemgedrag verstoord geraakt. Het stress-model 

heeft het over kinderen die moeilijk het hoofd kunnen bieden aan een bedreigende 

situatie. Het ontstaan van probleemgedrag vloeit binnen het meervoudig risicomodel 

voort uit een interactie tussen enerzijds risicovolle situaties in het gezin, op school en in 

de vrije tijd en anderzijds persoonlijkheidskenmerken. Hoe meer risicofactoren in de 

omgeving en in de persoon aanwezig zijn, hoe groter de kans op probleemgedrag. van 

der Ploeg (2007a) hanteert binnen dit model ook een belangrijke tweedeling van 

probleemgedrag. Externaliserend probleemgedrag is gedrag waarvan de omgeving 

hinder ondervindt zoals agressie en antisociale gedragingen. Terwijl internaliserend 

probleemgedrag problemen inhoudt die naar binnen zijn gericht zoals angst, depressie 

en vereenzaming (van der Ploeg, 2007a). 

Integratieve en holistische benaderingen zoeken naar een samengaan van al deze 

modellen. Verschillende wetenschappelijke kaders worden daarbij geïntegreerd, ze 

worden afwisselend en samengaand bekeken en in functie van de praktijk ingezet. Dit is 

de orthopedagogische visie op gedrags- en emotionele stoornissen (Broekaert & Van 

Hove, 2005).  

Ik verkies hier het orthopedagogisch kader te hanteren omdat verschillende 

perspectieven een interessante bijdrage kunnen leveren aan het kijken naar kinderen 

met gedrags- en emotionele stoornissen. Toch zal deze thesis vooral een uitlichting zijn 

van het ecologisch model, omdat ik hier de vriendschappen als deel van de omgeving 

van kinderen (gedrags- en emotionele stoornissen) bestudeer.  

1.3.1.2. Type 3 buitengewoon onderwijs 

Kinderen met emotionele en gedragsstoornissen zijn een kwetsbare groep in onze 

samenleving (D'Oosterlinck, Broekaert, De Wilde, Bockaert & Goethals, 2006). Ze komen 

daarom ook vaak in het buitengewoon onderwijs terecht. In het koninklijk besluit, 
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houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon 

onderwijs, worden kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen ondergebracht in 

het type 3 buitengewoon onderwijs. Het type 3 is aangepast aan de opvoedingsbehoeften 

van kinderen en adolescenten met karakteriële stoornissen (art. 5). Het “ […] is bestemd 

voor leerlingen bij wie het multidisciplinair onderzoek, zoals bedoeld in artikel 7, 1°, 

structurele en/of functionele stoornissen in het affectief-dynamisch en relationeel aspect 

van de persoonlijkheid vaststelt, die dermate ernstig zijn dat orthopedagogische en 

psychotherapeutische maatregelen voor hen noodzakelijk zijn” (art. 6) (Ministerie van de 

Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs; 1978). 

De criteria om kinderen toe te laten tot het buitengewoon type 3 onderwijs zijn niet 

helder. Er bestaat geen duidelijkheid rond wat men exact bedoelt met gedrags- en 

emotionele stoornissen, termen die in het buitengewoon onderwijs wel worden 

gehanteerd.  

1.3.1.3. Verscheidenheid aan diagnoses 

Misschien kan de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV, Text Revision 

(DSM-IV-TR) (American Psychiatric Association, 2000) duidelijkheid geven over de 

inhoud van ‘gedrags- en emotionele stoornissen’? Dit is een handboek met diagnostische 

categorieën van psychische stoornissen. De ‘Attention-Deficit and Disruptive 

Behavior Disorders’ worden opgedeeld in ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ of 

‘aandachtsstoornis met hyperactiviteit’ (ADHD), ‘Conduct Disorder’ of ‘antisociale 

gedragsstoornis’ (CD) en ‘Oppositional Defiant Disorder’ of ‘oppositioneel opstandige 

gedragsstoornis’ (ODD). Opmerkelijk hier bij is dat er geen sprake is van emotionele 

problemen. Binnen de ‘Other disorders of infancy, childhood, or adolescence’ zijn wel 

‘Separation Anxiety Disorder’ (separatie-angststoornis) en ‘Reactive Attachment Disorder’ 

(reactieve hechtingsstoornis) terug te vinden. Verder zijn emotionele problemen ook 

terug te vinden onder andere categorieën, zoals onder andere stemmingsstoornissen en 

angststoornissen. Van enige duidelijkheid of overzichtelijkheid is hier echter ook geen 

sprake. 

In de (semi-)residentiële zorg in Vlaanderen voor jongeren met gedrags- en emotionele 

stoornissen komen meer dan veertig verschillende stoornissen voor. De belangrijkste zijn 

ADHD, CD, ODD, ‘pervasieve ontwikkelingsstoornissen’ en ‘problemen gerelateerd aan 

misbruik of verwaarlozing’ (D'Oosterlinck et al., 2006). Maar de realiteit is ook dat 

kinderen doorgaans meerdere problemen tegelijkertijd ondervinden (van der Ploeg, 

2007a). In deze masterproef kies ik er bewust voor om de ‘doelgroep’ kinderen met 

gedrags- en emotionele problemen niet op te splitsen. Belangrijk hierbij is enerzijds wel 

te beseffen dat het over een zeer heterogene groep gaat met heel veel verschillende 
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problematieken. Anderzijds zijn ook veel uiteenlopende factoren (zoals omgeving en 

persoonlijkheid) van invloed op het individuele verloop van probleemgedrag.  

1.3.2. Waarom deze vriendschappen bestuderen? 

“There is a growing consensus as to the developmental and etiological relevance of 

examining the friendship relationships of students with emotional and behavioral 

disorders (EBD)” (Poulin & Boivin, 1999, p. 168). 

In het onderzoek naar de sociale relaties van leerlingen van Poulin en Boivin (1999) 

wordt aangegeven dat het belangrijk is de vriendschapsrelaties van kinderen met 

gedrags- en emotionele stoornissen te bestuderen. De auteurs zeggen dat het belangrijk 

is de kenmerken van deze vriendschappen te begrijpen om optimale interventies te 

kunnen implementeren om sociale problemen te vermijden bij kinderen met een 

risico tot het ontwikkelen van, of met gedrags- en emotionele stoornissen. Het is kritiek 

deze vriendschappen te begrijpen gezien de impact die ze hebben op de ontwikkeling en 

het blijven bestaan van verschillende vormen van probleemgedrag in de toekomst.  

1.3.3. Vriendschapsrelaties van kinderen met gedrags- emotionele 

stoornissen 

Hoe zien de vriendschapsrelaties van deze kinderen er nu uit? Volgens van der Ploeg 

(2007b) kunnen we stellen dat deze kinderen in verschillende ongunstige posities terecht 

komen. De relaties van deze kinderen komen vaak onder druk te staan.  

Uit het onderzoek van Poulin en Boivin (1999) resulteerde dat leerlingen met 

gedragsstoornissen neigen verworpen te worden door hun leeftijdsgenoten (Coie, 

Belding & Underwood, in Poulin & Boivin, 1999). Ook van der Ploeg (2007b) heeft het 

over afgewezen kinderen die problematisch gedrag zoals agressief, storend, dwars, 

onoplettend, teruggetrokken en angstig gedrag vertonen. Het gaat hier om kinderen die 

zich niet aan de regels houden, het spel in de war schoppen of niet willen meespelen en 

contacten met andere kinderen mijden. 

Het problematisch gedrag van deze kinderen brengt vaak afwijzing (van de omgeving) 

met zich mee, maar omgekeerd kan een aanhoudende afwijzing de problemen ook 

verergeren. Er moet hier wel een belangrijke opmerking gemaakt worden: problematisch 

gedrag komt overigens niet zo maar tot stand. Het heeft ook te maken heeft met de 

opvoeding (door onder andere ouders, leerkrachten en opvoeders) en de aanleg van deze 

kinderen. Dit zagen we al eerder, we mogen de invloed van vriendschappen op de 

ontwikkeling van kinderen niet overschatten (van der Ploeg, 2007b). 
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Ten tweede bleek uit datzelfde onderzoek dat leerlingen met gedrags- en emotionele 

stoornissen moeilijkheden hebben met sociale vaardigheden (Dodge, Pettit, 

McClaskey & Brown, in Poulin & Boivin, 1999), wat als gevolg zou kunnen hebben dat ze 

geen vriendschapsrelaties kunnen ontwikkelen.  

Anderzijds blijkt uit het onderzoek van Poulin en Boivin (1999) ook dat leerlingen met 

gedragsstoornissen vrienden hebben en ze lijken ook goed geïntegreerd te zijn in de klas 

(Cairns, Cairns, Neckerman, Gest & Gariépy; Farmer & Farmer, in Poulin & Boivin, 1999). 

Dit geeft aan dat ze waarschijnlijk wel over de vaardigheden beschikken om 

vriendschappen te vormen en te behouden. 

1.3.3.1. Afwijzing en verwerping 

Hier boven werd gesteld dat problematisch gedrag kan leiden tot afwijzing en 

verwerping. Eerder had Van der Ploeg (2007a) probleemgedrag al opgedeeld in twee 

soorten. Ik neem hier agressie als externaliserend probleemgedrag en 

teruggetrokkenheid als internaliserend probleemgedrag ter illustratie. 

1.3.3.1.1. Agressie 

“Met agressie maak je geen vrienden” (van der Ploeg, 2007b, p. 95). Agressieve 

kinderen zijn niet geliefd bij hun leeftijdsgenoten en ze slagen er tevens ook niet in om 

conflicten op te lossen of te managen (Schneider, 2000). Ze lopen meer risico om te 

worden afgewezen en zouden bijgevolg dus ook minder vrienden hebben (Schneider, 

2000; van der Ploeg, 2007b). Maar, de samenhang tussen agressie en afwijzing is toch 

niet zo eenvoudig. “Weliswaar leidt agressie in het algemeen tot afwijzing, maar niet 

iedereen wordt afgewezen; in bepaalde situaties wordt agressief gedrag zelf 

gewaardeerd” (van der Ploeg, 2007b, p. 97 ). Deze samenhang is ook 

leeftijdsafhankelijk: bij jongere kinderen dragen vooral fysieke vormen van agressie bij 

tot de populariteit van kinderen, bij oudere kinderen zijn dat vooral vormen van indirecte 

agressie (van der Ploeg, 2007b). 

Ook Poulin en Boivin (1999) hebben het over de rol van agressie in het bepalen van 

vriendschappen tussen kinderen. Volgens hen moet echter wel een belangrijk 

onderscheid gemaakt worden tussen proactieve agressie (een doel willen bereiken 

omwille van een externe beloning) en reactieve agressie (een woedereactie op een 

waargenomen frustratie door gebrek aan zelfcontrole). Wanneer een kind zelf 

proactieve agressie vertoont is dit bevorderend voor de vriendschapskwaliteit en de 

bevrediging van de relatie. Echter, als dit kind een vriend heeft die ook proactief 

agressief is, maakt dit de vriendschap meer conflictueus. Een dergelijke vriendschap kan 

wel nog ondersteunend en bevredigend zijn. Wanneer een kind zelf reactieve agressie 
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vertoont is er binnen de relatie met anderen een negatieve rapportage van conflict en 

bevrediging. Het zijn interpersoonlijke moeilijkheden die hier voor problemen zorgen in 

onderlinge vriendschappen. Een vriend hebben die ook reactieve agressie vertoont wordt 

dan weer niet geassocieerd met de kwaliteit van de vriendschap, ondanks het feit dat de 

relatie wel gekenmerkt wordt door conflicten. Op lange termijn heeft reactieve agressie 

geen invloed op de kwaliteit van een stabiele vriendschap en er bestaat ook minder kans 

om te vervallen in een negatieve spiraal zoals we die bij proactieve agressie hebben 

gezien. Conflicten nemen na verloop van tijd ook af (Poulin & Boivin, 1999). 

Vriendschappen bij kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen waarbinnen 

sprake is van agressie worden dus vaak gekenmerkt door conflicten, maar het is niet 

zo dat ze daarom ook op de positieve dimensies van vriendschap laag scoren. 

1.3.3.1.2. Teruggetrokken gedrag 

Kinderen die teruggetrokken gedrag vertonen hebben minder dan gemiddeld contact met 

andere kinderen en in de omgang met anderen zijn zij ook niet erg succesvol. Je zou dus 

ook van deze kinderen kunnen denken dat ze weinig of geen vrienden hebben. We 

moeten hier echter wel een onderscheid maken. Actief geïsoleerde kinderen worden 

door anderen buiten gesloten worden, terwijl sociaal teruggetrokken kinderen zelf 

geen poging doen om aansluiting te vinden bij de groep. Angstig solitaire kinderen 

willen wel contact maken met de groep, maar ontbreken de durf en onsociale kinderen 

willen helemaal geen contact. Niet alle teruggetrokken kinderen worden afgewezen. 

Actief geïsoleerde kinderen worden het sterkt afgewezen omdat zij in vergelijking met de 

andere teruggetrokken kinderen een tekort hebben aan sociale vaardigheden (van der 

Ploeg, 2007b). 

1.3.3.2. Beperkte sociale vaardigheden 

Om succesvolle manier relaties met leeftijdgenoten aan te gaan hebben kinderen 

bepaalde vermogens nodig. In de literatuur spreekt men van sociale vaardigheden of 

sociale competentie. Het neemt een centrale plaats in de ontwikkeling van kinderen en is 

bepalend voor de manier waarop kinderen relaties met elkaar aangaan. Sociale 

competentie bevat echter niet alleen sociale, maar ook cognitieve en affectieve 

componenten.  

De affectieve component houdt drie dingen in. Kinderen moeten in staat zijn op een 

adequate manier uitdrukking te geven aan hun eigen emoties, ze moeten de emoties van 

anderen begrijpen en eigen de emoties kunnen regelen. De cognitieve component 

wijst op het feit dat kinderen het vermogen moeten hebben om doelen te stellen en ook 

verschillende wegen uit te denken om deze te bereiken. Ze moeten om kunnen gaan met 



Literatuurverkenning

 

21 

problematische situaties en de gevolgen van deze situaties kunnen inschatten. De 

sociale component verwijst naar gedrag dat wordt ontplooid om doelen na te streven, 

zonder anderen op hun weg te belemmeren hierin. Alleen maar gefocust zijn op eigen 

doelen leidt tot botsingen en staat goede relaties met andere kinderen in de weg. Sociale 

competentie wordt zichtbaar in bepaalde gedragingen of vaardigheden. De belangrijkste 

basisvaardigheden zijn: oog hebben voor de ander, overleggen met de ander, de ander 

aanvoelen, beheersen van emoties en oplossen van problemen. 

Kinderen leren dus vrienden maken, ruzies bijleggen en allerlei andere vaardigheden om 

met anderen om te gaan in de omgang met leeftijdsgenoten. Dit is echter niet zo evident 

voor kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen. Waar de opvoeding moeilijk 

verloopt omwille van vaardigheden van ouders of omwille van een problematische aanleg 

van het kind, verloopt de sociale ontwikkeling en dus de ontwikkeling van sociale 

competentie niet zo vanzelfsprekend. 

1.3.3.2.1. Rol van ouders 

Ouders hebben een invloed op de ontwikkeling van sociale competentie en zo ook op het 

maken en houden van vriendschappen. Vriendschappen worden onder andere bepaald 

door de hechting die kinderen met hun ouders hebben. De meeste kinderen zijn veilig 

gehecht en vanuit die veiligheid hebben zij vertrouwen in zichzelf en ook in de ander. Ze 

maken gemakkelijk contact, zijn niet wantrouwend en zijn gevoelig voor wat in andere 

kinderen omgaat. Onder kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen is er dikwijls 

sprake van een onveilige hechting (zie indeling DSM-IV-TR: onder andere separatie-

angststoornis en reactieve hechtingsstoornis). Deze kinderen zijn eerder angstig en 

hebben vaak argwaan. Ze hebben moeite met het reguleren van hun emoties en gedrag 

(basisvaardigheden van sociale competentie), waardoor ze minder vrienden hebben. 

1.3.3.2.2. Biologische factoren 

De ontwikkeling van de sociale competentie kan evengoed ook worden beïnvloed door 

biologische factoren ofwel de aanleg van het kind. Kinderen met gedrags- en emotionele 

stoornissen hebben het algemeen moeilijk met het beheersen en controleren van hun 

emoties en gedragingen. Daardoor leggen ze moeilijker contact en hebben het niet 

eenvoudig om vrienden te maken (van der Ploeg, 2007b). 

1.3.4. Kenmerken van vriendschappen 

Wat hier vooraf ging duidt op het feit dat het voor kinderen met gedrags- en emotionele 

stoornissen vaak niet evident is om tot vriendschappen te komen. Dit wil echter niet 

zeggen dat deze kinderen geen vrienden hebben.  
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Over het algemeen is er beduidend weinig informatie beschikbaar over vriendschappen 

specifiek bij kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen. Het onderzoek van Poulin 

en Boivin (1999) gaf wel een paar redenen aan om deze vriendschapsrelaties te 

bestuderen, maar echte feiten over hoe die vriendschappen dan verlopen of hoe ze 

worden getypeerd zijn daarbij niet gegeven. Het laatste deel van dit hoofdstuk is een 

weergave van wat ik in de literatuur wel over deze vriendschappen heb gevonden. 

1.3.4.1. Vrienden met gedragsproblemen 

“Birds of feather flock together” (van der Ploeg, 2007a, p. 146). Kinderen en jongeren 

die er uit liggen omwille van onaangepast gedrag zoeken elkaar op. Op die wijze krijgt 

men van elkaar toch erkenning en bevestiging in hun afwijkende identiteit. Verscheidene 

onderzoeken laten dan ook zien dat jeugdigen met problematisch gedrag vrienden 

hebben met probleemgedrag (van der Ploeg, 2007a). Dit gaat terug op het principe 

van gelijkheid dat bij de ‘kenmerken van vriendschappen’ al werd besproken. Ook 

volgens Patterson, Reid en Dishion (in Poulin & Boivin, 1999) ontwikkelen kinderen met 

gedragsstoornissen vriendschappen met leeftijdsgenoten die gelijkaardige 

gedragsproblemen vertonen en verhogen deze vriendschappen ook het risico op 

verschillende negatieve uitkomsten. Er wordt hier dus gesteld dat probleemgedrag ook 

kan ontstaan door met leeftijdsgenoten op te trekken die probleemgedrag vertonen. 

Maar zoals eerder gezien draagt de vriendengroep niet op een eenduidige wijze bij aan 

de ontwikkeling van kinderen en bijgevolg dus ook niet aan de ontwikkeling van 

probleemgedrag. 

1.3.4.2. Moeilijke vriendschapsrelaties 

Voor jeugdigen met probleemgedragingen is gebleken dat hun relaties met anderen 

dikwijls moeilijk verlopen en dat hun netwerk na verloop van tijd steeds kleiner wordt 

(van der Ploeg, 2007a). De vriendschappen van deze kinderen draaien vaak slecht uit 

(van der Ploeg, 2007b). Sommige kinderen ontwikkelen geen bevredigende 

vriendschappen en voelen zich eenzaam (Hay, Payne & Chadwick, 2004; van der Ploeg, 

2007b). Een aanhoudende eenzaamheid is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen, 

want het ontneemt dat belangrijke oefenterrein om allerlei vaardigheden te leren in 

contact leeftijdsgenoten (van der Ploeg, 2007b). Anderen worden gepest, pesten 

anderen, of allebei (Hay, Payne & Chadwick, 2004; van der Ploeg, 2007b). Bij zowel 

het gepeste als het pestende kind komen bepaalde persoonlijkheidskenmerken voor die 

een vlotte omgang met leeftijdsgenoten belemmeren en gemakkelijk tot pesten of gepest 

worden kunnen leiden (van der Ploeg, 2007b). Deze beide fenomenen zijn belangrijk om 

mee te nemen wanneer we het hebben over relaties met leeftijdgenoten als risico voor 

stoornissen (Hay, Payne & Chadwick, 2004). 
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1.3.4.3. Andere (vriendschaps-)relaties? 

Volgens een onderzoek van Buysse (in van der Ploeg, 2007a) naar inzicht in het sociale 

netwerk van probleemjeugdigen, is het opvallend dat bij een deel van deze kinderen 

hulpverleners een plaats krijgen in het sociale netwerk. In vergelijking met andere 

kinderen blijken minder leeftijdsgenoten deel uit te maken van hun sociale netwerk. We 

zouden ons hier dus kunnen afvragen of ook de vriendschapsrelaties binnen dit sociaal 

netwerk ingevuld worden door volwassenen (opvoeders, begeleiders, leerkrachten)? 

1.3.4.4. Mobiliteit en vriendschap 

Voor kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen is het niet ongewoon dat zij 

meermaals verhuizen of verwisselen van school, van klas of leefgroep. Kinderen die 

net verhuisd zijn, of veranderd zijn van school blijken minder vrienden te hebben. Als 

nieuwkomer zijn ze in het nadeel: ze hebben meer tijd nodig om vriendschappen te 

vormen. Echter, op scholen waar veel verhuizingen en schoolwisselingen gebeuren (zoals 

in het buitengewoon onderwijs) zijn nieuwkomers niet in het nadeel. Op deze scholen 

komen wel minder vriendschappen voor. Hebben kinderen die vaak van school wisselen 

of verhuizen het extra moeilijk om vrienden te maken? Of hebben zij net door ervaring 

een manier ontwikkeld om makkelijker vrienden te maken? Er is hier geen eenduidig 

antwoord op. Waarschijnlijk zijn het de persoonlijkheidskenmerken van kinderen die 

bepalen hoe met de vele wisselingen wordt omgegaan (van der Ploeg, 2007b). 

1.3.5. Afsluitend 

Enerzijds is het geruststellend om te lezen dat de meeste van deze kinderen vrienden 

hebben en relaties hebben met hun leeftijdsgenoten die ‘goed genoeg’ zijn (Hay, 

Payne & Chadwick, 2004). Anderzijds situeren er zich wel een aantal moeilijkheden rond 

de vriendschapsrelaties van kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen. In dit 

opzicht is het belangrijk inzicht te krijgen in deze relaties om de kans op latere 

problemen te verkleinen. De vraag is nu hoe we die relaties kunnen bestuderen. Dit komt 

aan bod in het volgende het laatste deel van deze literatuurverkenning.  
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1.4. Vriendschapsrelaties bestuderen 

1.4.1. Korte historiek 

De grootste bijdrage aan het onderzoek over interacties tussen leeftijdsgenoten en 

vriendschap komt uit de jaren dertig. Er werden toen heel veel klassieke theoretische 

werken gepubliceerd. Het huidige beeld herinnert zich nog duidelijk aan deze invloedrijke 

jaren.  

Er is een gemeenschappelijke interesse voor een gedetailleerde observatie van relaties 

tussen leeftijdsgenoten, daar het gebruik van observationele technieken zich nog steeds 

verder door zet. De sociometrische methode wordt vandaag de dag ook nog vaak 

gebruikt en de interacties tussen leeftijdsgenoten worden bestudeerd door een variëteit 

aan disciplines en theoretische inzichten. Om deze laatste reden is er vandaag de dag 

een creativiteit aan methoden beschikbaar om vriendschappen te gaan onderzoeken 

(Renshaw, 1981). 

1.4.2. Methoden voor het bepalen van vriendschappen 

Relaties, en ook vriendschappen kunnen dus op verschillende manieren bestudeerd en 

gemeten worden. Onderzoekers gebruiken hier verschillende benaderingen voor 

(Renshaw, 1981; Schneider, 2000; Gifford-Smith & Brownell, 2003; van der Ploeg, 

2007b).  

Ten eerste is er de kwantitatieve werkwijze. Hierbij gaan onderzoekers uit van het 

aantal vrienden dat een kind noemt. Het bezwaar van deze benadering is echter dat 

onduidelijk is of genoemde vrienden ook wel echte vrienden zijn (van der Ploeg, 2007b). 

In de tweede plaats kunnen vriendschappen worden bepaald via observaties. Vooral bij 

jongere kinderen wordt van deze methode gebruikgemaakt. Op verschillende momenten 

waarop kinderen met elkaar omgaan wordt geïnventariseerd welke kinderen met elkaar 

contact hebben (van der Ploeg, 2007b). Observaties bieden een oplossing voor het feit 

dat kinderen soms nog niet in staat zijn ervaringen goed te verwoorden (Schneider, 

2000). 

Een derde, veel voorkomende, benadering is de sociometrische methode. Hierbij 

wordt aan elk kind, bijvoorbeeld in een klas, gevraagd schriftelijk aan te geven wie zijn 

beste vrienden zijn (ook wel ‘peer nomination’ genoemd) (Schneider, 2000). 

Wederkerige keuzes worden beschouwd als vriendschappen. Via deze methode kan ook 

blijken welke kinderen het meest worden gekozen (populaire kinderen). Tussen 

vriendschap en populariteit is veel overlap, maar toch zijn het verschillende begrippen 

(van der Ploeg, 2007b). De sociometrische methode wordt heel vaak gebruikt, maar het 
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is moeilijk om hiermee de eigen interpretatie van kinderen van vriendschap weer te 

geven (Schneider, 2000).  

Een vierde methode om meer inzicht in de aard van de vriendschappen te krijgen, is de 

subjectieve benadering. Via deze werkwijze wordt aan de kinderen gevraagd hoe zij 

aankijken tegen hun vrienden. Kinderen kunnen aan de hand van vragenlijsten (met 

verschillende kenmerken van vrienden) aangeven hoe zij over hun vriendschap denken. 

Een vijfde onderzoeksmethode is het vergelijken van vrienden met niet-vrienden. 

Deze vergelijkende benadering geeft inzicht in de vraag wat er zo specifiek is aan 

vriendschappen (van der Ploeg, 2007b). Toch geven Gifford-Smith en Brownell (2003) 

aan dat net een belangrijk minpunt aan al deze voorgaande methoden is dat ze 

vriendschap splitsen (in vrienden en niet-vrienden). Vriendschap moet op een continuüm 

moet worden gezien, van gewone vriend tot goede of beste vriend. Bijgevolg kunnen 

deze methoden ons, volgens hen, weinig vertellen over het ontstaan en de kwaliteit van 

een vriendschap.  

Onderzoekers kiezen meestal niet voor slechts één benadering. Onderzoeken maak vaak 

gebruik van verschillende methoden. Binnen al deze methoden wordt bestudeerd of 

kinderen vrienden hebben, wie die vrienden zijn, hoe kwalitatief hun vriendschappen zijn 

enzovoort. Volgens Yugar en Shapiro (2001) is er echter nog nood aan een verfijning en 

een beter begrijpen van deze verschillende methoden. 

1.4.3. Suggesties voor onderzoek 

Als er zoveel keuze is uit verschillende methoden, hoe zou onderzoek, die de 

vriendschappen van kinderen wil bestuderen, dan best zijn opgebouwd? In een artikel 

van Rubin, Fredstrom en Bowker (2008) worden hier enkele suggesties rond gedaan. Een 

goed begin is volgens de auteurs om een interview met kinderen te doen over de 

betekenis van vriendschap (Bigelow & La Gaipa; Keller, Schuster & Edelstein; Krappman; 

Selman, in Rubin et al., 2008). Omdat de vraag ‘wie is voor jou een goede vriend?’ door 

iedereen vanzelfsprekend anders wordt ingevuld stellen ze voor om vragen, zoals 

hieronder, als startpunt te nemen om de betekenis van vriendschap voor kinderen te 

achterhalen (Schneider, 2000): 

- Wat is een vriend en een vriendschap? 

- Wat bepaald een goede vriendschap? 

- Hoe wordt iemand een vriend?  

- Hoe beëindig je een vriendschap? 
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Kort even vooruitlopend om mijn vraagstelling, zal ik onder andere deze vragen 

gebruiken om het concept vriendschapsbeleving vorm te geven. ‘Beleving’ is een ruim 

begrip en het is gemakkelijker te bevragen wanneer het opgesplitst wordt in kleinere 

deelvragen. 

1.4.4. Persoonlijke beleving van vriendschap 

Vriendschap kent dus een persoonlijke invulling. Het komt soms ook voor dat in 

onderzoek aan de leerkrachten of ouders informatie gevraagd wordt over wie met wie 

bevriend is en hoe vriendschappen er in hun ogen uitzien, maar uiteraard worden 

kinderen en jongeren zelf het meest aan het woord gelaten (van der Ploeg, 2007b): 

Bij oudere kinderen is zelfrapportage waarschijnlijk de beste manier om 

vriendschapskwaliteit te meten. Hun blik op de aard en de betekenis van de 

affectieve band die ze met anderen delen, en kan enkel door hen worden 

meegedeeld. Elk kind heeft een unieke perceptie over de kenmerken en de 

kwaliteit van zijn vriendschap, want ook in wederkerige vriendschappen is de 

overeenkomst in die percepties eerder beperkt. (Gifford-Smith & Brownell; Parker 

& Asher, in Coopman, 2011). 

Volgens een aantal onderzoekers zijn de eigen perspectieven van kinderen op hun 

vriendschappen het beste meetinstrument, ondanks de vooringenomenheid die deze 

zelfrapportages onoverkomelijk inhouden (Furman, in Gifford-Smith & Brownell, 2003). 

Volgens Van Gils (1992) is het heel waardevol aan belevingsonderzoek dat aan kinderen 

een stem wordt gegeven. Het perspectief van kinderen op het ontstaan en de betekenis 

van hun vriendschappen is een perspectief dat niemand anders deelt (Gifford-Smith & 

Brownell, 2003). Anderen zijn echter van mening dat hoewel kinderen het eigen 

perspectief wel kunnen weergeven, het vaak toch een unieke, onvolledige en soms 

inaccurate weergave is. In dit opzicht zou het volgens Rubin en zijn collega’s (2008) een 

meerwaarde zijn mochten we de standpunten van beide partners in een 

vriendschapsrelatie kennen.  

Op basis van dit uitgebreid literatuuroverzicht kan ik nu een aantal onderzoeksvragen 

opstellen die de leidraad zullen vormen voor mijn belevingsonderzoek. In het volgende 

hoofdstuk wordt uitgelegd hoe ik tot vier onderzoeksvragen kom. 
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2. Vraagstelling 

2.1. Onderzoeksdoel 

Met mijn onderzoek hoop ik enkele zaken rond vriendschap van kinderen met  gedrags- 

en emotionele stoornissen te beschrijven die relevant kunnen zijn voor de dagelijkse 

praktijk. Ik hoop hiermee opvoeders, begeleiders, leerkrachten en andere belangrijke 

personen binnen het (structurele) netwerk waar kinderen met gedrags- en emotionele 

stoornissen vaak samen terecht komen, enkele inzichten te verschaffen in de onderlinge 

vriendschappen van deze kinderen. Dit om te kunnen inspelen op verwachtingen die 

kinderen hebben rond vriendschappen voornamelijk omdat uit de literatuurverkenning 

gebleken is dat negatieve vriendschapsrelaties de ontwikkeling van kinderen op een 

ongunstige manier kunnen beïnvloeden. Tegelijkertijd hoop ik ook het ‘normale’ van deze 

relaties te mogen beschrijven, omdat ik het belangrijk vind dat dit als uitgangspunt wordt 

genomen om naar kinderen, ‘stoornis’ of niet, te kijken.  

Mijn onderzoek betreft een belevingsonderzoek. Het doel daarvan is een beschrijving 

te geven van hoe kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen hun vriendschappen 

beleven. Deze beschrijving zal vooral een weergave zijn van wat kinderen zelf te 

vertellen hebben over hun vriendschappen. Andere vormen van onderzoek, zoals 

hierboven reeds beschreven werden doen volgens mij te weinig recht aan de stem van 

kinderen zelf. Gezien de persoonlijke invulling van vriendschap is de keuze voor 

kwalitatief beschrijvend onderzoek hier vanzelfsprekend. 

2.2. Onderzoeksvragen 

‘Hoe beleven kinderen hun vriendschappen?’ is, zoals gezegd, een ruime vraag. Aan de 

hand van mijn literatuurverkenning kan ik deze vraag wat nader gaan specificeren aan 

de hand van deelvragen. Deze zullen dan de focus van mijn onderzoek inhouden.  

In het eerste deel van mijn literatuurstudie heb ik verschillende belangrijke kenmerken 

van vriendschappen bij kinderen op een rijtje kunnen zetten. Een eerste belangrijke 

onderzoeksvraag is of deze kenmerken van kindervriendschappen ook terug te vinden 

zijn in de vriendschappen van kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen. De 

eerste onderzoeksvraag luidt dus als volgt: 

Onderzoeksvraag 1 - Welke algemene kenmerken van vriendschappen bij kinderen 

zijn (niet) terug te vinden binnen de vriendschapsbeleving van kinderen met 

gedrags- en emotionele stoornissen (GES)?  
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Daarnaast werden in dit eerste deel ook drie stadia van vriendschappen van elkaar 

onderscheiden. Deze eerste onderzoeksvraag doelt bijgevolg ook op het stadium (zie 

deel 1.2) waarin de vriendschappen van kinderen met gedrags- en emotionele 

stoornissen tussen de 9 en de 12 jaar zich in bevinden. 

Verder in het literatuuroverzicht werd er specifiek ingegaan op relaties en 

vriendschappen van kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen. Daarbij staat 

centraal dat ze omwille van probleemgedrag (zowel externaliserend als internaliserend 

gedrag) vaak worden afgewezen en omwille van tekorten in sociale vaardigheden weinig 

of geen vrienden hebben. Twee kleinere onderzoeksvragen die ik hier aan kan koppelen 

zijn dan ook de volgende: 

Onderzoeksvraag 2 - In welke mate hebben de kinderen met GES het over 

afwijzing (omwille van hun gedrag) binnen hun vriendschapsbelevingen?  

Onderzoeksvraag 3 - Welke moeilijkheden in verband met sociale vaardigheden 

ervaren de kinderen met GES binnen hun vriendschapsbeleving? 

Ten slotte was er in de literatuur eerder weinig specifieke informatie te vinden over 

vriendschappen van kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen. Met de laatste 

onderzoeksvraag zou ik dan tot een aantal bevindingen willen komen die vriendschappen 

van kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen typeren. Daarbij zal ik ook de 

gevonden informatie integreren. 

Onderzoeksvraag 4 - Welke belangrijke aspecten zijn er rond de vriendschappen 

van kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen op te merken? 

2.3. Doelgroep 

Concreet zal ik deze vragen trachten te beantwoorden aan de hand van 

onderzoeksgegevens die ik zal halen uit interviews die ik deed met kinderen met 

gedrags- en emotionele stoornissen tussen de 9 en de 12 jaar (geboren in het jaar 2000, 

2001 of 2002). De respondenten zijn afkomstig uit drie scholen voor buitengewoon type 

3 onderwijs in en rond Gent. Het intelligentiequotiënt (IQ) van deze kinderen situeert 

zich tussen de 70 en de 110 (gemiddelde begaafdheid). Hoe ik te werk gegaan ben lees 

je in het volgende hoofdstuk. 



Methodologie

 

29 

3. Methodologie 

In dit deeltje zal ik uitgebreid weergeven hoe ik dit onderzoek opgezet en uitgevoerd 

heb. Voor de uitwerking van mijn methodologie beroep ik mij hoofdzakelijk, doch niet 

alleen, op het ‘Basisboek kwalitatief onderzoek’ van Baarda, De Goede en Teunissen 

(2005).  

3.1. Keuze van de onderzoekseenheden 

Gezien onderlinge vriendschappen voor kinderen meer en meer belangrijk worden rond 

de laatste jaren van de lagere school kies ik er voor om mijn belevingsonderzoek te doen 

met kinderen tussen de 9 en de 12 jaar (geboortejaar 2000, 2001 en 2002). Mijn 

respondenten heb ik verzameld aan de hand van contacten met drie scholen voor 

buitengewoon (type 3) onderwijs in het Gentse, namelijk: KOC Sint Gregorius in 

Gentbrugge, Sint Jozef in Zwijnaarde en MPI De Oase in Gent. In de bijlage is zowel de 

brief gericht aan de scholen (bijlage 1) als de toestemmingsbrief voor de directie (bijlage 

2) om deel te nemen aan het onderzoek te vinden. Om er voor te zorgen dat de 

gegevens van de kinderen overheen de scholen met elkaar te vergelijken zouden zijn 

nam ik normaalbegaafdheid als extra voorwaarde. De kinderen in dit onderzoek 

hebben allemaal een IQ dat zich situeert tussen de 70 en de 110.  

Concreet gaf ik via de scholen brieven mee aan alle kinderen die binnen deze de 

voorgaande criteria vielen. Uiteindelijk ontving ik zestien brieven met toestemming van 

ouders (bijlage 3) om hun kind te laten deelnemen aan het onderzoek. 

3.2. Dataverzamelingsmethode 

3.2.1. Een kwalitatief belevingsonderzoek 

Ik wil te weten komen hoe kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen hun 

vriendschappen beleven. Omdat ik vanuit het gezichtspunt van de kinderen gevoelens, 

belevingen, ervaringen en betekenisverleningen in kaart wil brengen kies is voor 

kwalitatief belevingsonderzoek. Kwalitatief belevingsonderzoek valt onder de grotere 

noemer van kwalitatief beschrijvend onderzoek (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). 

Concreet wordt belevingsonderzoek door Van Gils (1996) als volgt omschreven: 

Bij het belevingsonderzoek staan de mening, ervaring en beleving van de 

bevraagden betreffende hun omgeving centraal (Van Gils, 1996). Het gaat hier 

uiteraard niet om objectieve feiten die kunnen gemeten worden. Een relatie die 

wordt aangegaan tussen twee personen is steeds een subjectieve beleving. 



Methodologie

 

30 

Dezelfde relatie kan op verschillende manieren worden ervaren. (Van Gils, 1996, 

p. 12).  

Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de beleving van de kinderen is het belangrijk de 

taal van de respondenten te gebruiken (Wester, Smaling & Mulder, 2002; Kind & 

Samenleving, 2010). Wester en collega’s (2002) spreken van ‘the actor’s point of view’ 

binnen het onderzoek. 

3.2.2. Een kwalitatieve onderzoeksopzet 

Ik kies binnen dit onderzoek voor een kwalitatief survey als opzet omdat het gaat over 

de beschrijving en verzameling van belevingen van kinderen. Er zijn verschillende types 

van een kwalitatieve survey. Ik heb er voor gekozen om respondenten te interviewen 

aan de hand van richtinggevende, maar toch deels open vraagstelling. Met mijn zestien 

interviews beantwoord ik aan een groep van tien tot dertig respondenten wat bij een 

individueel kwalitatief interview vereist is. Bij dit onderzoek wordt ook gebruik gemaakt 

van een gerichte steekproef. Respondenten worden niet op basis van toeval gekozen, 

maar wel omdat ze aan bepaalde eigenschappen voldoen (Baarda et al., 2005). 

3.2.3. Kwalitatieve dataverzamelingsmethode(n) 

3.2.3.1. Het interview 

Belevingen van kinderen zijn psychologische fenomenen. Er wordt hier best rechtstreeks 

naar gevraagd. Het is dan ook evident dat ik hier voor mondelinge interviews opteer 

(Baarda et al., 2005). “Een interview gebruik je om erachter te komen wat mensen 

weten, denken, voelen en willen betreffende bepaalde onderwerpen, personen of 

gebeurtenissen” (Baarda et al, 2005, p. 230). 

Binnen kwalitatief onderzoek werk je nooit met gesloten vragen. Omwille van de 

openheid van het kwalitatieve survey koos ik er voor aan de slag te gaan met een half-

gestructureerd interview. Bij een half- of gedeeltelijk gestructureerd interview liggen 

zowel de onderwerpen, de belangrijkste vragen alsook de volgorde van de vragen vast. 

Kleinere ondervragen om te kunnen doorvragen liggen in theorie niet vast, maar daar 

mogen wel voorbeelden van opgesteld worden. Tijdens het verloop heb je als 

onderzoeker alsnog de vrijheid om vragen anders te gaan formuleren of om van de 

vraagvolgorde af te wijken als je dat beter uitkomt.  

Ik werk met mondelinge interviews omdat deze gekenmerkt worden door een grote mate 

aan flexibiliteit. Deze flexibiliteit is niet bij schriftelijke interviews aanwezig (Baarda et 

al., 2005). Een nadeel van schriftelijk interviewen is dat de respondenten over een 

zekere taalvaardigheid moeten beschikken, wat bij kinderen zeker niet vanzelfsprekend 
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is. “Niet iedereen schrijft even vlot, en voor heel wat kinderen is het ‘moeten opschrijven’ 

een behoorlijke drempel” (Van Gils, 1992, p. 13). 

3.2.3.2. Opstellen 

Schriftelijke dataverzameling kan wel gebruikt worden als aanvulling. Een bijzondere 

vorm van een schriftelijk interview is een uitgelokt document. “Het zijn documenten die 

op verzoek van een onderzoeker worden geproduceerd. Bekende vormen van uitgelokte 

documenten zijn opstellen” (Baarda et al., 2005, p. 243). Om de betrouwbaarheid van 

mijn onderzoek te verhogen koos ik er daarom voor om opstellen van kinderen als 

aanvulling op de mondelinge interviews te gebruiken. Opstellen kunnen een handige 

aanvulling zijn omdat ze vaak “…sprekende fragmenten, die je goed ter illustratie in je 

verslag kan gebruiken” (Baarda et al., 2005, p. 243) bevatten. Deze opstellen werden in 

mijn onderzoek klassikaal ingevuld want volgens Van Gils (1992) wordt daardoor de 

schrijfdrempel voor kinderen gemakkelijker overschreden. De vragen voor dit opstel 

werden opgesteld naar het voorbeeld van het onderzoek van Bigelow and La Gaipa (in 

Selman, 1981) waar kinderen een essay moesten schrijven over wat ze van hun beste 

vriend verwachten (anders dan van anderen, die niet hun best vrienden zijn). 

Het is tevens ook de combinatie van verschillende dataverzamelingstechnieken die dit 

onderzoek waardevol maakt. Binnen het kwalitatief onderzoek wordt er gesproken van 

een multimethodische of een methodische triangulatieaanpak (Baarda et al., 2005). 

3.2.3.3. Aanvullend document 

Een triangulatie van methoden beïnvloedt de validiteit van het kwalitatief onderzoek in 

de positieve zin. Aanvullend maakte ik binnen mijn onderzoek ook nog gebruik van een 

stukje uit de visietekst van het Orthopedagogisch Observatie- en Behandelings- 

Centrum (OOBC) te Gent. Het tweede deel uit het gedragsstappenplan (over het 

opbouwen van relaties en vriendschappen) werd uitgeschreven op basis van 

kringgesprekken met kinderen. Hierin werden een aantal open vragen gesteld zoals: 

‘Waar denken jullie aan als het gaat over vriendschap?’, ‘Wat is voor jou een goede 

vriend?’, Wat moet een vriend doen, wat mag hij zeker niet doen?,… Hiervan werden 

notities genomen en op basis daarvan werd het vriendschapsniveau in het 

gedragsstappenplan ingevuld. 

3.2.4. Samenstelling van het interview en het opstel 

Mijn vragenlijst voor het interview (bijlage 4) heb ik opgesteld aan de hand van mijn 

literatuurstudie. Omdat, zoals eerder gesteld, beleving van kinderen een ruim begrip is, 

is het handig als dit kan worden opgesplitst in meerdere ondervragen om daar naar te 
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peilen. Ik koos er voor om de vragenlijst op te splitsen in twee delen. Een eerste deel 

omvat vragen over de eigen vrienden van de kinderen en een tweede handelt meer over 

vriendschap in het algemeen. De vragen die Schneider (2000) voorstelt om als startpunt 

te nemen (zie 1.4.3) heb ik ook in mijn vragenlijst opgenomen. 

De vragen voor het opstel zijn gebaseerd op een onderzoek van Bigelow and LaGaipa (in 

Selman, 1981). Zij bevraagden kinderen over wat ze verwachten van hun beste vriend in 

vergelijking met kinderen die niet hun beste vrienden zijn. De volgende vragen werden 

opgenomen: 

- Hoe mag een vriend(in) niet zijn? 

- Hoe moet een vriend(in) zijn?  

- Wat voor iemand zou nooit jouw vriend(in) kunnen zijn? 

- Wat wil je graag veranderen aan je beste vriend(in)? 

3.3. Verzameling van de gegevens 

Tussen de krokusvakantie (februari 2012) en de paasvakantie (april 2012) nam ik in 

totaal zestien mondelinge interviews (met 13 jongens en 3 meisjes) af. Daarvoor maakte 

ik telkens een afspraak met de scholen. Ik koos een moment, tijdens de schooluren, in 

overleg met de school, waarop ik de interviews met de kinderen kon doen. Ik kreeg 

telkens een (ander) lokaal toegewezen waar ik rustig alleen met het kind kon zijn. 

Voor de opstellen nam ik contact op met de school met het grootste aantal leerlingen. In 

samenwerking met de leerkrachten en aan de hand van een begeleidende tekst (bijlage 

5) deden drie leerkrachten een kort schrijf- en denkmoment rond vriendschap in hun 

klas. Op die manier verzamelde ik vierentwintig korte opstellen (van achttien jongens en 

zes meisjes). 

De informatie van het gedragsstappenplan uit de visietekst van het Orthopedagogisch 

Observatie- en Behandelings- Centrum (OOBC) te Gent kreeg ik ter beschikking via mijn 

thesisbegeleider. Deze informatie werd verzameld aan de hand van kringgesprekken met 

kinderen door een mede-studente tijdens haar masterstage in de periode van september 

tot en met februari 2012. 

3.4. Registratie en verwerking van de gegevens 

De interviews met de kinderen werden opgenomen met een digitaal stemopnametoestel. 

De opnames in mp3 formaat werden zorgvuldig bewaard op mijn persoonlijke computer. 

Vervolgens werden deze (in de mate van het mogelijke) de dag zelf nog uitgetypt in een 

tekstverwerkingsprogramma, allemaal volgens dezelfde structuur. Gegevens die in eerste 
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instantie niet relevant leken werden geschrapt, maar bleven wel aanwezig, om daar later 

eventueel te kunnen op terug komen. 

De opstellen kreeg ik schriftelijk terug via de school. Deze heb ik vervolgens, gezien ze 

veel minder uitgebreid waren dan verwacht, ook uitgetypt zodat ik ze later voor de 

analyse eenvoudiger kon raadplegen. 

3.5. Beschrijving van de analyse 

“Kwalitatieve analyse is een soort ontdekkingstocht. Kenmerkend voor een 

ontdekkingstocht is dat je van tevoren meestal niet weet waar je precies uitkomt […]” 

(Baarda, 2009, p. 127). 

Om een analyse te kunnen maken van alle interviews die werden afgenomen is het nodig 

eerst en vooral structuur in de gegevens aan te brengen en een selectie te maken van de 

data. Wat betreft de structuur kon ik grotendeels genieten van de gestructureerdheid van 

mijn vragenlijst. Irrelevante informatie werd ook reeds geschrapt bij het uittypen van de 

interviews. Om de uitgetypte interviews (bijlage 7) vervolgens verder te structureren 

maakte ik gebruik van de Grounded Theory benadering (de gefundeerde 

theoriebenadering). Aan alle relevante fragmenten uit de interviews kende ik codes of 

labels toe. In een eerste codeerfase is het belangrijk dat de labels heel dicht aansluiten 

bij de tekst, interpretaties worden hierbij best vermeden (Baarda, 2009). In de volgende 

fases kunnen de labels worden aangepast en ook een meer theoretische lading krijgen 

(Mortelmans, 2007). 

Er bestaan verschillende programma’s om kwalitatieve data te ordenen en te analyseren, 

zoals bijvoorbeeld Nvivo (qualitative data analysis software; QSR International Pty Ltd. 

Version 9, 2010) dat kort even geïntroduceerd werd binnen onze opleiding. Het moeilijke 

aan deze programma’s echter is dat je er enkele dagen over doet om er mee te leren 

werken. Als je niet al te veel gegevens hebt (een maximum van dertig interviews), kan je 

volgens Baarda (2009) ook aan de slag in een tekstverwerkingsprogramma zoals Word. 

Zo ben ik dan ook tewerk gegaan, alle relevante stukken fragment werden manueel 

opgedeeld en schriftelijk voorzien van een code. 

Codes kunnen uit het theoretisch denkwerk van de onderzoeker afkomstig zijn 

(Mortelmans, 2007). In mijn geval heb ik aan de hand van mijn literatuuronderzoek een 

aantal belangrijke begrippen in de definiëring van vriendschap verkregen. Deze 

begrippen  zijn richtinggevend voor de bril van waaruit ik als onderzoeker naar het veld 

kijk en spelen ook een belangrijke rol in de analyse. Uiteindelijk moeten deze begrippen 

aan het einde van analyse worden verhelderd en zo bijdragen aan theorievorming 

(Boeije, 2005). 
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Ik codeerde alle gegevens van iets meer dan een vierde van mijn data (5 interviews) en 

maakte op basis daarvan een voorlopige boomstructuur of ook wel labelingsschema 

genaamd op (bijlage 6). Dit deed ik samen met een bevriende orthopedagoge, die een 

paar jaar geleden ook onze opleiding volgde. Voor ik verder ging met het coderen van de 

rest van de gegevens ben ik voor de boomstructuur in overleg met mijn vriendin tot een 

overeenstemming gekomen wat betreft de structuur. Een belangrijke vraag doorheen 

deze oefening was of alle informatie op dezelfde manier ingedeeld kon worden. Waar 

nodig werd op basis van nieuwe gegevens de boomstructuur uitgebreid en structureel 

aangepast. In een laatste stap definieerde ik alle theoretische concepten, logisch volgens 

de boomstructuur die ik had opgemaakt. Dit deed ik aan de hand van een aantal 

sprekende voorbeelden. 

De opstellen werden handmatig verwerkt, gezien de beperkte omvang er van. Handmatig 

deelde ik alle antwoorden (zich meestal beperkend tot een aantal woorden) van de 

kinderen op in categorieën. 

3.6. Betrouwbaarheid en validiteit 

3.6.1. Betrouwbaarheid 

In het kwalitatief onderzoek geldt dat je duidelijk moet zijn waar je onderzoeksconclusies 

op gebaseerd zijn. Ze moeten controleerbaar en inzichtelijk zijn. In tegenstelling tot het 

kwantitatief onderzoek zijn instrumenten hier wel zelden gestandaardiseerd. De 

onderzoeker vormt het belangrijkste instrument en daarom moet hij er ook op 

letten dat gegevens en conclusies niet te sterk worden ingekleurd door subjectieve 

ervaringen. Het is belangrijk daar bewust van te zijn en daar ook rekening mee te 

houden. 

De mondelinge interviews die ik met de kinderen deed werden daarom opgenomen op 

tape. Een belangrijke indicatie voor de betrouwbaarheid, en dan voornamelijk de 

stabiliteit of intra- betrouwbaarheid krijg je door dezelfde gegevens na enige tijd nog 

eens opnieuw te bekijken en te analyseren. Dit kan natuurlijk alleen wanneer je de 

oorspronkelijke datagegevens (de gesprekken met de kinderen) hebt bijgehouden. 

De interviews werden vervolgens zo snel mogelijk uitgeschreven omdat vormen van 

verlate of indirecte registratie, onderzoeksmatig gezien, risico’s inhouden voor de 

betrouwbaarheid. Op het moment van de verwerking kunnen anders al heel wat 

belangrijke zaken uit je geheugen zijn geglipt. 

Verschillende observatoren op één lijn krijgen rond de interpretatie van 

onderzoeksgegevens is een indicatie voor een goede inter-
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observatorbetrouwbaarheid. Daarom heb ik samen met een goede vriendin een 

eerste deel van mijn onderzoeksgegevens gecodeerd. In overleg werden bevindingen in 

overeenstemming gebracht om de betrouwbaarheid van de analyse te verhogen (Baarda 

et al., 2005). De inter-observatorbetrouwbaarheidscoëfficiënt voor de eerste vijf 

interviews betrof ongeveer 67% (143 codes van de 213 waren exact dezelfde), wat een 

redelijke waarde is. 

3.6.2. Validiteit 

Validiteit (ook wel geldigheid of juistheid genoemd) gaat ” […] om de vraag in hoeverre 

de onderzoeksbevindingen een goede weergave vormen van datgene wat zich feitelijk in 

de praktijk afspeelt” (Baarda et al., 2005, p. 197). Deze geldigheid wordt niet alleen 

bepaald door de manier waarop je de gegevens verzamelt, maar ook door waar en 

wanneer je dat doet. 

Er zijn drie verschillende vormen van geldigheid. De interne geldigheid hangt samen 

met de keuze van je onderzoeksopzet. Je moet het onderzoeksopzet kiezen dat het 

meest geschikt is om een antwoord op je onderzoeksvraag te vinden. Omdat ik in mijn 

onderzoek de vriendschapsbeleving van kinderen in kaart wilde brengen lag de keuze 

voor kwalitatief belevingsonderzoek hier voor de hand. 

Bij kwalitatief onderzoek hebben we het meestal over inhoudelijke generalisatie wanneer 

we aan de externe geldigheid willen voldoen. De resultaten van je onderzoek moeten 

overdraagbaar zijn op vergelijkbare of overeenkomstige situaties (Baarda et al., 2005). 

Echter, gezien de beperkte onderzoeksgroep (zestien respondenten) zijn de gegevens in 

dit onderzoek niet representatief voor alle normaalbegaafde kinderen uit het type drie 

onderwijs. Bijgevolg zijn de resultaten van mijn onderzoek moeilijk te generaliseren. Er 

wordt met andere woorden niet voldaan aan de externe geldigheid, maar dit is geen doel 

op zich bij kwalitatief onderzoek.  

“Geldigheid heeft ook te maken met de kwaliteit van je verzamelde gegevens, vooral met 

de mate waarin ze een geldige weergave zijn van het te bestuderen fenomeen in de 

praktijksituatie” (Baarda et al., 2005, p. 199). Het gaat hier over de instrumentele of 

dataverzamelingsgeldigheid. Aan de hand van de triangulatiebenadering kan je 

nagaan of je onderzoekgegevens wel valide zijn. Dit wil zeggen dat je voor de validiteit 

van je gegevens in het beste geval verschillende dataverzamelingsmethoden gebruikt 

(Baarda et al., 2005). Naast de mondelinge interviews die ik bij zestien kinderen heb 

afgenomen, kregen een aantal kinderen (24 respondenten, waarvan 8 ook het interview 

deden) ook de opdracht om klassikaal een klein opstel te schrijven. Daarnaast gebruikte 

ik ook de data die werden verzameld voor de opbouw van het vriendschapsniveau van 
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het gedragsstappenplan (schooljaar 2011-2012) van het OOBC De Nieuwe Vaart in Gent. 

Deze data werden verzameld aan de hand van een aantal kringgesprekken met 

kinderen in de klas. Wanneer de verschillende gegevens elkaar kunnen aanvullen wordt 

voldaan aan de instrumentele geldigheid. 

3.7. Een paar ethische aspecten 

In een gedetailleerde weergave van een onderzoeksproces moeten ook de ethische 

principes duidelijk worden beschreven (Ritchie & Spencer, in O’Gorman & Vander Laenen, 

2010). 

3.7.1. Informed consent 

Opdat de kinderen een bewuste keuze konden maken om al dan niet aan het onderzoek 

deel te nemen verschafte ik hen mondeling voldoende en gepaste informatie over mijn 

onderzoek. Het is alleen de respondent zélf die individueel toestemming mag geven voor 

deelname. Echter, als bij het onderzoek jongeren onder de 16 jaar worden betrokken is 

er bijkomend de toestemming van de ouders noodzakelijk (O’Gorman & Vander Laenen, 

2010).Daarom kregen kinderen pas de kans om deel te nemen wanneer een brief door 

de ouders ondertekend werd terugbezorgd. 

3.7.2. Anonimiteit 

Voor de interviews met mijn respondenten kreeg ik enkel de namen van de kinderen die 

mee deden. Ik heb geen andere persoonlijke gegevens van hen in bezit en die kunnen 

bijgevolg ook niet worden verspreid. Om mogelijke identificatie van de kinderen te 

voorkomen werden alle persoonsnamen in de resultaten aangepast. Alle kinderen kregen 

een schuilnaam toegewezen. 
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4. Resultaten 

Aan de hand van een analyse van de interviews volgens de gefundeerde 

theoriebenadering komt ik tot de resultaten die ik hieronder uitgebreid zal presenteren. 

Een eerste voorwaarde om het met de kinderen over hun vriendschapsbeleving te 

hebben is dat ze vrienden en/of vriendinnen hebben. Alle zestien kinderen uit mijn 

onderzoek geven aan dat ze vrienden en/of vriendinnen hebben en dat is al een 

goed begin. 

De informatie die ik heb verzameld uit de semigestructureerde interviews kan ik opdelen 

in drie grote delen. Het eerste deel gaat over kenmerken van een vriend(in) en 

vriendschap. Hierbij is het moeilijk om een opsplitsing te maken. Algemeen vinden de 

kinderen het moeilijk om te definiëren wat vriendschap precies is. De vraag ‘wat 

betekent vriendschap voor jou’ zorgde dikwijls voor heel lang nadenken en/of geen 

antwoord. Wanneer ik vervolgens, ter verduidelijking, vroeg om in te vullen ‘een vriend is 

iemand die…’ kon ik heel wat meer informatie verzamelen. Daarom neem ik in dit eerste 

deeltje de twee samen: vriend(schap). Het tweede deel handelt over het verloop van 

een vriendschap, van het ontstaan van een vriendschap en het versterken er van, over 

conflict en conflictoplossing, tot het einde van vriendschappen. In het laatste deel 

bespreek ik een paar speciale vriendschapsrelaties en ook liefdesrelaties komen 

kort aan bod. 

Doorheen mijn uiteenzetting zal ik uit gemakkelijkheids- en duidelijkheidsoverweging 

voornamelijk het woord ‘vrienden’ en ‘vriend’ gebruiken, dit begrip doelt hier zowel op 

vrienden (jongens) als vriendinnen (meisjes). 

4.1. Kenmerken van een vriendschap en vrienden 

De kenmerken en eigenschappen van een vriend(schap) die hier worden beschreven, zijn 

alleen deze van vriendschappen met leeftijdsgenoten.  

4.1.1. Feitelijke gegevens 

4.1.1.1. Leeftijd 

De geïnterviewde kinderen zijn hoofdzakelijk bevriend met leeftijdsgenoten. Dit mag 

echter niet té letterlijk worden genomen. Er is vaak een verschil van één tot twee jaar 

tussen de leeftijden van de kinderen en hun vrienden. Overwegend kan wel worden 

gesteld, en dat zeggen de kinderen zelf ook, dat hun vrienden ongeveer even oud zijn. 
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“Een paar dan ouder zijn en een paar da jonger zijn, ma de meeste zijn mijn 

leeftijd.” – Brend, 12 jaar. 

In een paar gevallen spreken de kinderen van vrienden die niet tot hun leeftijdscategorie 

behoren. Sommige vrienden zijn een stuk ouder. 

“Tot in de twintig. Ik heb vrienden tot in de twintig. ” – Jeroen, 11 jaar. 

Nog een tweetal kinderen spreken ook over vrienden die veel jonger zijn. 

“Dat is nog een baby, die is pasgeboren. Mijn neefje heeft nog een neefje. Die is een 

maand denk ik, da ’s mijn jongste vriend.” – Jeroen, 11 jaar. 

4.1.1.2. Geslacht 

Alle kinderen uit mijn onderzoek hebben zowel vrienden als vriendinnen. Op één 

uitzondering na hebben de jongens, vooral jongens te vriend en de meisjes vooral 

meisjes. Dit is het meest duidelijk voor beste vrienden en vriendinnen. Op één meisje 

na hebben de meisjes alleen beste vriendinnen (van drie meisjes die aan het onderzoek 

deelnamen). De dertien jongens hebben jongens als beste vrienden. Toch zijn er ook een 

drietal jongens die ook een beste vriendin hebben, weliswaar naast hun beste vrienden. 

“Meisjes zijn ambetant, die zagen de hele tijd. Alé, ik heb wel één vriendin, maar die 

zit dicht bij mijn huis, die is niet van op deze school.” – Damiaan, 9 jaar. 

4.1.1.3. Aantal 

Zo goed als alle kinderen zeggen tussen de drie en de twintig vrienden te hebben, maar 

dit is eigenlijk moeilijk te bepalen, gezien de verschillende gradaties die kinderen 

toekennen aan hun vrienden. De kinderen hebben het over vrienden, gewone vrienden, 

goede vrienden, beste vrienden, echte vrienden, … Het is niet eenvoudig uit te maken 

welke vrienden zij optellen als ze hun aantal vrienden willen aangeven. Het aantal 

vrienden is echter wel veel duidelijker te definiëren wanneer het over beste vrienden 

gaat. Het aantal beste vrienden situeert zich tussen de één en de vier. Toch zijn er 

ook kinderen die zeggen hun vrienden onmogelijk te kunnen tellen omdat het er veel 

zijn: 

“Veel, want ik weet ni meer, en ook van mijn vroegere school, denk gans de school 

bijna.” – Pieter, 11 jaar over zijn aantal vrienden. 

“Iedereen is mijn vriend. Of da ik de vriend ben van iedereen da weet ik ni. Behalve 

Sofie, die niet.” – Brend, 12 jaar, over zijn vele vrienden. 
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4.1.2. Vriendschap en vrienden 

4.1.2.1. Verschillende gradaties 

Zoals aangegeven zijn er verschillende gradaties die kinderen geven aan vrienden. 

Daarom zal ik voor de verdere analyse geen onderscheid maken tussen gewone 

vrienden, goede vrienden, beste vrienden, echte vrienden enzovoort. In een aantal 

gevallen geven de kinderen wel belangrijke verschillen aan tussen gewone en beste 

vrienden. Waar dit van toepassing is zal dit worden aangegeven. 

4.1.2.2. Eigenschappen van een vriend(schap) 

4.1.2.2.1. Positieve persoonlijkheid 

De geïnterviewde kinderen geven enkele voorkeuren over de persoonlijkheid van 

vrienden. Een vriend moet een goed karakter hebben. Een vriend moet lief en 

vriendelijk zijn, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun andere vrienden en 

familieleden. Humor is daarnaast ook een belangrijk persoonlijkheidsaspect, vrienden 

moeten grappig zijn. Ook uit de opstellen komt op dit vlak naar voor dat een vriend leuk, 

vriendelijk, grappig en lief moet zijn. 

“Een goede vriendin moet vriendelijk zijn.”  - uit het opstel van Enzo. 

“Ik vind het leukste aan Sofie dat zij altijd grappig is, ik vind haar echt grappig.” – 

Lisa, 11 jaar. 

4.1.2.2.2. Mooi uiterlijk 

Het is belangrijk hoe een vriend er uit ziet. Vrienden horen er leuk uit te zien, ze 

moeten mooi zijn en ook verzorgd.  

“Dat hij niet zo met vieze kleren of zo af komt. Da we ons dan niet belachelijk 

voelen.” – Pieter, 11 jaar. 

“Een vriend(in) moet een mooie lach hebben.” – uit het opstel van Andy. 

Toch zijn er ook twee kinderen die duidelijk aangegeven dat het voor hen eigenlijk niet 

uitmaakt hoe een vriend er uit ziet. Het is het innerlijke dat telt. 

4.1.2.2.3. Fysieke nabijheid 

De kinderen geven aan dat (vooral beste) vrienden veel bij elkaar zijn en veel bij 

elkaar staan. 

“Mijn beste vrienden die…die lopen veel meer bij mij.” – Jeroen, 11 jaar. 
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“Veel met elkaar praten en bij elkaar staan.” – Pieter, 11 jaar, over wat vriendschap 

voor hem betekent. 

4.1.2.2.4. Ondersteuning en hulp 

Vrienden helpen elkaar op verschillende vlakken. 

“Bijvoorbeeld, …ik moet eens denken…bijvoorbeeld als ik mij verslikt heb dat ze dan 

op mijn rug slaan, of als ik bijvoorbeeld een glas laat vallen, dat ze mee opruimen, 

zo. Dat ze mij veel helpen!” – Jeroen, 11 jaar, over wat vriendschap voor hem is. 

Vrienden kunnen volgens de kinderen helpen op twee verschillende vlakken. Vrienden 

kunnen enerzijds materiële hulp bieden: 

“Dat we altijd bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als mijn vriend iets wil kopen en hij heeft 

niet veel geld dan vraagt hij zo ‘heb gij genoeg geld’, dan zeg ik ‘ja’.” – Laslo, 10 

jaar. 

Het meest komt echter aan bod dat vrienden immateriële hulp bieden. Vrienden helpen 

bijvoorbeeld zoeken naar een lief of leggen iets uit als je iets niet snapt. 

“Ja, voorbeeld Sofie, die wou de vorige keer graag zo een liefke hebben è en ik 

moest haar daar mee helpen zoeken. En zij zei: ‘Ik vind die wel leuk’! En toen moest 

ik met hem gaan praten en zo.” – Lisa, 11 jaar. 

“Het is mijn leven. Eigenlijk moet die alleen zeggen wat ik moet doen als die een spel 

speelt met mij en ik ken dat niet, moet die zeggen wat ik moet doen.” – Tomas, 11 

jaar. 

Een belangrijke opmerking valt hierbij wel te maken: vrienden moeten helpen, maar ze 

mogen dat ook niet altijd doen, zelfstandigheid blijft ook belangrijk.  

“Voor mij moet hij, maakt ni uit dat hij mooi of lelijk is, maar hij moet gewoon 

vriendelijk, niet altijd behulpzaam zijn. Als, da ’s ook ni leuk da hij zegt ‘ik ga het wel 

doen’,  iedere keer als jij taak hebt, da ’s ook ni leuk. Ge wilt het ook een keer zelf 

doen, en daarom, das leuker da je ook een keer iets zelf doet.” – Kevin, 10 jaar. 

Vrienden helpen elkaar ook op een immateriële manier door voor elkaar te zorgen. 

Enerzijds kunnen vrienden een steun en troost op moeilijke momenten, anderzijds voelen 

vrienden ook aan wanneer zij hun vriend even met rust moeten laten als hij/zij boos is 

of het moeilijk heeft.  
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“Toen da mijn meme gestorven was vorig jaar, was Brecht er wel voor mij ze. Hij 

pakt mij vast, zo zegt hij: ‘Ge moet ni wenen ze, ze zit in u hart’, en al. En dan vind 

ik da wijs dat hij da zegt.” – Brend, 12 jaar. 

“Da je voor elkaar goed zorgt en zo als er iemand gewond is da ge hem helpt. Als ge 

verdrietig zijt, da ge hem troost en zo, als hij boos is da ge hem een beetje met rust 

laat en zo.” – Brecht, 12 jaar. 

Ook op het vriendschapsniveau van het gedragsstappenplan van het OOBC is terug te 

vinden dat een vriend de andere op een positieve manier kan benaderen en kan zorg 

dragen voor de andere (zoals bijvoorbeeld troosten). Een vriend kan de andere steunen 

en opkomen voor de andere. 

4.1.2.2.5. Gelijkheid en ongelijkheid 

Bijna alle kinderen zeggen dat hun vrienden op hen gelijken. Vrienden hebben dingen 

gemeenschappelijk. Het gaat dan vooral over dezelfde interesses en voorkeuren (voor 

bijvoorbeeld activiteiten) en gelijkenissen in persoonlijkheid.  

“Dat wij eigenlijk bijna alles hetzelfde hebben, wij houden allebei evenveel van 

dieren, wij durven nooit dieren zeer doen of slaan.” – Damiaan, 9 jaar, over zijn 

beste vriend. 

“Dat ene meisje dat ik haar naam niet wou zeggen, die is t’ zelfde lijk mij, haar 

kamer ligt altijd overhoop, ze ruimt op dezelfde dag op lijk mij en al…en ze eet pita 

niet graag en ik ook niet.” – Joren, 10 jaar.  

Maar vrienden zijn soms ook heel verschillend en hebben soms weinig 

gemeenschappelijke kenmerken. Toch staat dit een vriendschap niet in de weg. Een 

sprekend voorbeeld wordt hier gegeven voor Brend: 

“Eigenlijk heb ik liever da mijn vrienden beter zijn dan mij, want ik wil ni da ze een 

voorbeeld pakken aan mij.” – Brend, 12 jaar. 

Brend haalt hier het principe van complementariteit aan. Zijn vrienden hebben goede 

eigenschappen die hij zelf niet bezit en daardoor kunnen ze hem aanvullen. 

4.1.2.2.6. Intimiteit 

Heel wat kinderen geven aan een sterke band met hun (beste) vrienden te hebben. Ze 

staan figuurlijk dicht bij elkaar omdat ze veel over elkaar weten (over persoonlijke 

dingen, gevoelens, familie, …). Vrienden betekenen ook veel voor elkaar. 
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“Dat die meer over u weet en dat die het leuk vindt. Alé dat die veel dingen weet 

over u en wat da ge graag doet en zo.” – Lisa, 11 jaar, over haar beste vriendin. 

“Dat is zo een sterke band, dat je elkaar niet pijn doet en zo.” – Damiaan, 9 jaar. 

“Al mijn vrienden zie ik als broers en zussen van mij.” – Brend, 12 jaar. 

4.1.2.2.7. Vertrouwen 

Vrienden kan je vertrouwen: ze zijn eerlijk en je kan hen een geheim toevertrouwen. 

Vrienden laten je niet in de steek. 

“Die ni liegt, die ni achter uwen rug praat. Gelijk als ik een geheimpje vertel, dat hij 

da ni ga doorvertellen en al, zo moet ne vriend zijn.” – Brend, 12 jaar. 

“Voorbeeld als ik nu een heel groot geheim zeg, dan zou ik da ni leuk vinden 

moesten ze da doorvertellen. Dus eigenlijk, aan een goede vriendin kunde wel een 

geheim vertellen.” – Lisa, 11 jaar. 

Opmerkelijk hier is dat het alleen de oudste kinderen (11 en 12 jaar) uit mijn groep van 

respondenten zijn die vertrouwen als belangrijk kenmerk van een vriend aanhalen. 

Tevens komt dit vertrouwensthema ook uit de opstellen naar voor. Een vriend mag geen 

dingen doorvertellen en niet liegen.  

4.1.2.2.8. Wederkerigheid 

Van vrienden worden verwacht dat ze ‘niet de baas spelen’ en ‘niet altijd hun zin doen’. 

Vrienden moeten rekening houden met de ander en mogen niet egoïstisch zijn. Ook 

‘samen delen’ valt hieronder, ze mogen niet zomaar alles voor zichzelf houden. 

“Bijvoorbeeld als ze weten dat ik heel de tijd zeg van: ‘ik ben hier de baas, ik beslis 

wat jullie doen en al’, dan willen ze mijn vriend niet zijn.” – Tomas, 11 jaar. 

“We hadden dan afgesproken op de speeltuin en we hebben dan allemaal gedeeld 

met een flesje water. En hij komt daar met een pak chips en al. En ik zeg zo: ‘Ik ga 

achter een kommetje!’. En hij zegt: ‘Huh, achter een kommetje, waarvoor?’. En ik 

zeg: ‘Ah, voor de chips’. Dan zegt hij: ‘Ma, nee, ik heb juist zoveel geld gekregen en 

zo’. Ma nu is hij wel gestopt daar mee en dat vind ik goed.” – Pieter, 11 jaar. 

4.1.2.2.9. Gezamenlijke activiteiten 

De kinderen uit mijn onderzoek geven aan dat ze het belangrijk vinden een vriend te 

hebben om daar samen dingen te kunnen mee doen. Zonder vrienden voelen ze zich 
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alleen, zijn ze eenzaam of vervelen ze zich. ‘Vrienden doen alles met elkaar’ zeggen ze 

en dat geldt dan nog het meest voor beste vrienden. 

Op één na alle kinderen zeggen letterlijk dat vriendschap ‘spelen’ inhoudt. Sommige 

kinderen zeggen ook met niet-vrienden te kunnen spelen, maar anderen zijn er dan weer 

van overtuigd dat ze niet kunnen spelen met kinderen die hun vrienden niet zijn, net 

omdat ze hun vrienden niet zijn. Alle kinderen geven echter wel aan dat het veel leuker 

is om samen met hun vrienden te spelen. 

“Als je geen vrienden hebt, eigenlijk zijn vrienden belangrijk, want als je geen 

vrienden hebt dan kan je niet spelen, maar als je wel vrienden hebt kan je wel 

spelen en elkaar helpen en al.” – Niels, 10 jaar. 

“Samen spelen, samen iets maken en zo, samen dingen doen en zo.” – Damiaan, 9 

jaar, over wat vrienden samen doen. 

Maar, wat doen kinderen dan precies allemaal samen? De kinderen haalden heel veel 

verschillende activiteiten aan die ze samen met hun vrienden doen. Om deze activiteiten 

overzichtelijk in te delen inspireer ik mij op de indeling die van der Ploeg (2007b) maakt 

en die in het literatuuroverzicht al werd aangehaald. van der Ploeg heeft het over vijf 

verschillende soorten activiteiten die kinderen (en meer specifiek vrienden) met elkaar 

doen. De eerste drie categorieën omvatten vooral het ‘spelen’ dat kinderen aanhalen. 

Binnen het vriendschapsniveau van het gedragsstappenplan staat dat een vriend op een 

goede manier met anderen samen kan spelen. De twee laatste categorieën duiden op 

andere gezamenlijke activiteiten. 

4.1.2.2.9.1. Activiteiten in en rond de school (en het internaat) 

Het grootste deel van de activiteiten die de kinderen met hun vrienden doen vindt plaats 

op school. Het gaat over activiteiten tijdens de les en op de speelplaats. Zelf voeg ik er 

zaken die op het internaat en meer specifiek binnen de leefgroep plaatsvinden aan toe.  

“Gelijk, hier op de speelplaats ne keer wandelen …” – Brend, 12 jaar. 

“Altijd in de leefgroep dan willen wij tijdens het eten altijd bij elkaar zitten.” – Lisa, 

11 jaar.  

4.1.2.2.9.2. Sportactiviteiten 

Spelen is voor kinderen ook samen aan sport doen. Sportactiviteiten zijn meer 

gestructureerde activiteiten (van der Ploeg, 2007b). De kinderen voegen hier zelf ook 

nog aan toe dat er vaak competitie gepaard gaat met het sporten. 
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“Met elkaar voetballen, met elkaar basketballen, met elkaar spelen,…das alles.” – 

Laslo, 10 jaar. 

“En vrienden waar da ik me race met de fiets, dat doen we ook nog. Ma ni veel, 

alleen als ’t goed weer is. Nu zeker, kijk vanavond pak ik mijn fiets en ben ik aan het 

racen, maar ik rijd me zo’n oude koersfiets, die is gans roest en al. Zo zegt die gast 

‘ik durf wedden da gij ni kunt winnen tegen mij’. En ik dan van ‘kom we gaan een 

wedstrijdje doen’.” – Brend, 12 jaar. 

4.1.2.2.9.3. Spelactiviteiten 

Naast activiteiten op de speelplaats, in de leefgroep en sport houdt spelen ook niet-

gestructureerde activiteiten in zoals simpele spelletjes, meer gecompliceerdere 

bordspelen en dergelijke spelen (van der Ploeg, 2007b). 

“Uhm, ook een spel spelen of schaken.” – Jente, 10 jaar. 

“Meestal is dat zo dat we spelen en dat we dan overal tikkertje en verstoppertje 

doen.” – Damiaan, 9 jaar. 

Ook de vele video- en computerspelletjes die vandaag de dag zo populair zijn bij 

kinderen vallen hieronder: 

“Playstation, X-box, buiten spelen.” – Niels, 10 jaar. 

“Samen spellen doen, alé, zo computers, op de Wii spelen of zo.” – Jef, 9 jaar. 

4.1.2.2.9.4. Door de media geïnspireerde activiteiten 

Anders dan ‘spelen’ gaat het hier over activiteiten die gerelateerd zijn aan de media zoals 

samen tv-kijken, naar muziek luisteren, naar de bioscoop gaan, … (van der Ploeg, 

2007b). 

“Soms eens afspreken, maar dat mag nog niet van mijn mama, omdat ik nog veel te 

jong ben om met vrienden af te spreken, om ergens naar toe te gaan. Ne keer naar 

de cinema, een beetje keer naar de winkel gaan, misschien ne keer bij die blijven 

slapen.” – Tomas, 11 jaar. 

“Keer samen naast elkaar naar tv kijken of zo, of samen ne keer knutselen of zo.” – 

Lisa, 11 jaar. 
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4.1.2.2.9.5. Sociale contacten 

Onder deze noemer vallen de meer communicatieve activiteiten, zoals praten, 

rondhangen, telefoneren, chatten… (van der Ploeg, 2007b). In mijn interviews vind ik de 

volgende voorbeelden terug: 

“Ja meestal ook praten en zo en met die banden zo opstapelen en ons daarin zetten 

en zo praten.” – Damiaan, 9 jaar. 

“En ook op de gsm hou ik met sommige vrienden contact.” – Pieter, 11 jaar. 

4.1.2.3. ‘Niet-eigenschappen’ van een vriend(schap) 

Er zijn heel wat antwoorden van de kinderen die bij eigenschappen van vrienden op een 

negatieve manier worden geformuleerd. Een vriend mag bijvoorbeeld niet liegen, een 

vriend mag mij niet pijn doen,… Daarnaast heb ik de kinderen ook specifiek de vraag 

gesteld wat ze niet leuk zouden vinden aan een vriend en wat voor iemand hun vriend 

niet zou kunnen zijn. De meeste van deze kenmerken zijn terug te brengen in dezelfde 

categorieën als bij de eigenschappen van een vriend, maar dan met ‘niet’ voor. Er zijn 

daarnaast echter nog enkele belangrijke andere zaken die de kinderen aanhalen. 

4.1.2.3.1. Kwetsen 

Vrienden kwetsen elkaar niet, vrienden doen elkaar geen pijn. Het gaat hier over fysiek 

en verbaal geweld. Vrienden mogen geen geweld gebruiken en niet pesten. Plagen en 

pesten kan zowel verbaal als fysiek zijn, dus deze stel ik hier even apart. 

“Dat hij u de hele tijd pest.” – Jeroen, 11 jaar, over hoe hij niet wil dat zijn vrienden 

zijn. 

Wat betreft fysiek geweld hebben de kinderen het over slaan, kloppen, duwen, trekken, 

vechten,…  

“Geen ‘pester’, gene ‘ambetanterik’, geen ‘beuzak’, iemand da gewoon slaat zonder 

reden, duwt, trekt, en das al.” – Gijs, 11 jaar, over hoe een vriend moet zijn. 

Als verbale vorm van geweld komt schelden zowel in de interviews als de opstellen aan 

bod. De kinderen hebben het vooral over ‘vuile woorden’ gebruiken en ‘dingen zeggen 

die je niet leuk vindt’. 

“Dat hij geen vuile woorden meer zegt.” – uit het opstel van Loïc, ‘Wat wil je 

veranderen aan je beste vriend(in)?’ 
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4.1.2.3.2. Grenzen niet respecteren 

Vrienden respecteren elkaars grenzen. Dat wil zeggen dat ze elkaar niet uitdagen en 

geen ruzie uitlokken. De kinderen omschrijven het zelf als ambetant of irritant doen als 

iemand geen rekening houdt met wat zij niet leuk vinden. Bij twee kinderen werd ter 

illustratie van dit onderwerp duidelijk dat ze het belangrijk vinden dat vrienden elkaar 

goed aanvoelen op het vlak van aanrakingen. 

“Een vriend moet ook zijn, hij vindt het niet leuk, als je hem oppakt, en dat hij niet 

stopt, da ’s geen vriend voor mij. Ene keer opheffen is wel leuk en de rest is niet 

meer leuk.” – Kevin, 10 jaar. 

“Hij houdt hem niet aan de afspraken, want hij springt nog op mij en heb dat met 

Sören (de opvoeder) afgesproken dat hij da ni meer mocht doen en hij doet het nu 

weer.” – Gijs, 11 jaar. 

In de korte opstellen van de kinderen komt ook naar voor dat uitdagen niet op prijs 

gesteld wordt. 

4.1.2.3.3. Beperkingen 

Bij de eigenschappen van vrienden werd reeds aangehaald dat een aantal kinderen het 

belangrijk vinden dat hun vrienden er mooi en verzorgd uitzien. Ook hier komt het 

belang van uiterlijk aan bod, maar er wordt nog iets belangrijks aan toegevoegd. 

Kinderen met een beperking (‘gehandicapten’) zijn niet populair als vriend en dit geldt 

ook voor kinderen die minder sterk presteren op bepaalde vaardigheden. 

“Misschien als andere kinderen ni die vriend willen zijn, misschien denken die da die 

ni goed zijn bij alles… Bijvoorbeeld bij lezen, rekenen, schrijven, voetballen, 

basketballen,…” – Laslo, 10 jaar. 

“Een gehandicapte of zo. Omdat ze hem gewoon niet leuk vinden, omdat hij er niet 

schoon uit ziet.” – Jeroen, 11 jaar, over kinderen die weinig of geen vrienden 

hebben. 
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4.2. Verloop van een vriendschap 

In dit stuk van de analyse komt aan bod hoe kinderen vrienden maken, hoe conflicten tot 

stand komen en hoe ze worden opgelost. Vervolgens komt ook aan bod hoe 

vriendschappen eindigen. 

4.2.1. Begin van een vriendschap 

4.2.1.1. Begeleidende context 

Potentiële vrienden kom je altijd ergens voor het eerst tegen. De plaats waar kinderen 

elkaar voor het eerst treffen noem ik hier ook wel de ‘begeleidende context’. Het gaat 

over een (al dan niet structurele) setting waar ze elkaar ontmoeten. De contexten die ik 

doorheen de antwoorden in de interviews heb ontdekt zijn de volgende: 

4.2.1.1.1. School – internaat – leefgroep 

Alle kinderen hebben minstens een paar vrienden leren kennen op school. Naast de tijd 

die de kinderen met elkaar doorbrengen op de schoolbanken en op de speelplaats is er 

voor deze doelgroep uit het type 3 buitengewoon onderwijs ook nog de tijd die ze samen 

na schooltijd in de leefgroep hebben.  

“Door samen op de kamer te slapen.” – Brecht, 12 jaar, over hoe hij vrienden werd 

mijn zijn beste vriend. 

“Oftewel, in de bus, voorbeeld ge krijgt plaatsen, en ge zit naast elkaar en ge kent 

elkaar nog ni. Dan begin ik zo te vragen ‘hoe noemt gij en zo’, zo vragen stellen. En 

dan kunt ge zeggen ‘wil gij mijn vriendin zijn’ of zo.” – Lisa, 11 jaar. 

4.2.1.1.2. Buurt 

Een drietal kinderen zeggen alleen maar vrienden te hebben op school, op twee kinderen 

na hebben alle anderen ook vrienden uit de buurt. Ze leren vrienden kennen door op 

straat te spelen of op een andere manier in contact te komen met hun buren. 

“Ja, mijn geburen en al. Ik fiets veel rond in de mijn buurt, daar leer ik veel 

mensen kennen. En hier op school heb ik er ook veel.” – Jeroen, 11 jaar. 

“Sommige hier op school en sommige bij mij thuis in de wijk. Ja, ge vraagt u af 

wat dat da is é: zo gewoon ge gaat een straat in waar dat het doodloopt.” – Jef, 9 

jaar. 
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4.2.1.1.3. Hobby 

Een aantal kinderen hebben ook een hobby waar ze vrienden hebben gemaakt. Vier van 

de zestien kinderen zeggen een hobby te hebben waar ze een vriend hebben. Het gaat in 

deze gevallen specifiek om de scouts, de Chiro, een voetbalclub en een floorballteam. 

4.2.1.1.4. Familie 

Sommige kinderen zeggen ook vrienden te hebben in hun familie. Dit komt verder nog 

aan bod in deel drie, waar een andere soort vriendschapsrelaties besproken wordt. 

4.2.1.1.5. Andere 

Eén jongen zegt ook vrienden te kennen van op kamp. Daarnaast hebben de kinderen, 

op één na, geen vrienden die ze hebben leren kennen via het internet. Een computer en 

internet komt in de context van vrienden wel aan bod, maar dan vooral om contacten te 

onderhouden (bijvoorbeeld met vrienden van op een vorige school). Een aantal kinderen 

geeft ook aan dat ze nog geen toestemming hebben om internet en sociale netwerksites 

te gebruiken. 

“Ik heb wel een beste vriend van op mijn vorige school, die zie ik niet meer zo veel 

en die sms ik soms.” – Jeroen, 11 jaar. 

“Dat zijn vooral vrienden van mijn vorige school.” – Mattias, 11 jaar, over zijn 

vrienden waar hij mee mailt. 

4.2.1.2. Investering 

Een context die het mogelijk maakt om vrienden te worden alleen is natuurlijk niet 

genoeg. Om vrienden te maken moet je ook iets doen. Kortom, het vrienden maken 

vraagt een zekere investering, al dan niet alleen van jezelf. 

4.2.1.2.1. Initiatief nemen 

De kinderen geven aan dat je om vrienden te maken zelf een aantal dingen moet doen. 

Ze hebben het over praten met de ander, vragen stellen en samen spelen. Eén van de 

kinderen geeft duidelijk aan dat het initiatief van jezelf moet komen: 

“Ge moet ze zelf opzoeken, anders krijgt ge nooit vrienden. Ge moet kijken: ah me 

die gast gaat da klikken. En dan moet ge keer vragen: ‘wilt gij mijn vriend worden?’ 

en al.” – Brend, 12 jaar. 

Tegelijkertijd wordt in dit citaat duidelijk dat praten met elkaar en meer specifiek vragen 

stellen ook een belangrijk aspect is van vrienden maken. Dit komt hieronder aan bod. 
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Wanneer je het initiatief neemt om contact te leggen met iemand is het fijn dat de ander 

jouw aanstalten ook aanvaard. Het is niet leuk als je wordt afgewezen. 

“Als ik bijvoorbeeld hun vriendin wil worden en zij de mijne ni. Dan ben ik verdrietig, 

da zij zo boos wordt dat ze mijn vriendin niet wil worden.” – Lisa, 11 jaar, over 

vrienden maken. 

4.2.1.2.1.1. Met elkaar praten 

Sommige kinderen zijn er van overtuigd dat je eerst moet praten tegen elkaar om met 

elkaar te kunnen spelen. Anderen zeggen dat het allemaal begint met spelen. Wat bij alle 

kinderen naar voor komt is dat er gepraat moet worden om vrienden te maken. Het 

praten kan bestaan uit vragen stellen: heel eenvoudige vragen om elkaar te leren 

kennen en om contact te leggen. De meeste kinderen geven echter ook aan dat er een 

specifieke vraag moet worden gesteld, namelijk: ‘Wil jij mijn vriend(in) zijn?’. 

“Gewoon een beetje praten, en gewoon een beetje vragen ‘wat zijn u hobby’s ?’ en 

‘wat is da voor u?’.” – Brecht, 12 jaar. 

“Ma hoe da ik vrienden maak, dat is gewoon, samen ne keer babbelen en dan 

worden wij vriendinnen.” – Lisa, 11 jaar. 

Het praten met andere kinderen is tegelijk ook één van de weinige moeilijkheden die 

de kinderen ervaren bij het maken van vrienden. Ze zijn beschaamd om het te vragen 

omdat ze bang zijn dat de ander hen zal afwijzen. 

“Omdat ik bang ben dat hij ‘nee’ gaat zeggen.” – Jente, 10 jaar, over waarom ze het 

niet makkelijk heeft om vrienden te maken.  

Naast vragen stellen, wordt ook dingen aan elkaar uitleggen als een manier gegeven 

om verbaal contact te leggen met elkaar: 

“Dan praat ik een beetje over hoe dat dat werkt op school, hoe dat systeem zit. Als 

het fluitsignaal gaat dat hij stil moet staan en als het twee keer gefloten is dan terug 

naar de rij gaan, zeg ik dan. En dan beginnen we te spelen en dan worden we 

vrienden.” – Tomas, 11 jaar. 

4.2.1.2.1.2. Spelen met elkaar 

Zoals reeds aangegeven begint een vriendschap ofwel met praten, ofwel met spelen. 

Alle kinderen geven aan dat ze vrienden worden door met elkaar te spelen (dat zie je ook 

in het bovenstaande citaat) en dat ze vooral spelen met hun vrienden. Dit laatste kwam 

al aan bod in het vorige deeltje waar de gezamenlijke activiteiten van vrienden al 
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uitvoerig besproken werden. Om te duiden wat het spelen met elkaar allemaal kan 

inhouden verwijs ik terug naar het deeltje over gezamenlijke activiteiten. 

4.2.1.2.2. Weinig moeite 

De kinderen zeggen, zoals eerder aangehaald, weinig moeilijkheden te ervaren om 

vrienden te maken. Het gaat zelfs eerder vlot en er is niet zoveel inspanning voor 

nodig.  

“Dat gaat rap hoor. Op het begin dat die vriendschap begint is het gewoon een 

beetje praten, veel praten en dan beginnen die te spelen met elkaar en dan 

worden die vrienden. Zo rap is da gedaan.” – Tomas, 11 jaar. 

Het feit dat er zo weinig moeite voor nodig is wordt mede bepaald door enkele positieve 

persoonlijke eigenschappen van de kinderen. Hierdoor moeten ze zelf minder 

inspanningen leveren om vrienden te maken. 

“Gewoon, ze vinden mij leuk. Omdat ik redelijk veel goeie dingen kan.” – Jordy, 11 

jaar over waarom het zo gemakkelijk is om vrienden te maken. 

“De meesten vinden mij schattig.” – Joren, 10 jaar. 

Dit laatste voorbeeld toont ook weer hoe uiterlijk een belangrijke factor blijkt te zijn. 

Tijd is ook een bepalende factor om eenvoudig vrienden te kunnen maken. Hoe langer je 

bijvoorbeeld op school zit, des te eenvoudiger het is om vrienden te maken. 

“Voor Toby is dat veel gemakkelijker, da ’s waar é, want hij heeft al bijna deel de 

school als vriend, omdat hij al langer op die school zit en zo.” – Damiaan, 9 jaar. 

“Dat is moeilijk in het begin van het jaar voor te vragen als je nog vrienden moet 

hebben.” – Jente, 10 jaar. 

Er moeten ook niet altijd zelf inspanningen worden geleverd. Door vrienden te maken 

leer je van zelf ook andere vrienden kennen. De kinderen beschrijven dat vrienden van 

vrienden ook hún vrienden worden. Het voordeel daarvan is dat ze met een grotere 

vriendengroep dingen kunnen samen doen. 

“Zo als ge samen speelt, als ge dan zo, alé… Ik vind dat leuk als vriendinnen, 

bijvoorbeeld Sofie, die heeft voorbeeld ook een andere vriendin en nog heel veel 

vriendinnen en dan leert zij mij die vrienden ook leren kennen. En dan kunnen we zo 

in een grote groep spelletjes spelen en zo.” – Lisa, 11 jaar. 

“Ne maat, van mijn maat, zijne maat. Wacht é, dus mijn maat zijn vriend, wij zijn 

vrienden geworden. Dan zijn we samen beginnen lopen, is zijn vriend er ook bij 
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gekomen. En zo zijn wij een groepje geworden. En dan is zijn vriend er bij gekomen 

en zijn vriend… En zo zijn we een grote groep waar da we mee voetballen en al.” – 

Brend, 12 jaar. 

4.2.1.2.3. Volwassenen 

Ouders en andere belangrijke volwassenen in het leven van kinderen bepalen in sommige 

gevallen of kinderen vrienden met elkaar kunnen worden of niet. Het gaat hier meestal 

om toestemming die de kinderen krijgen om elkaar te zien. 

“Ik mag ni meer van mijn papa buiten gaan, alleen in het paadje, waar er alleen 

maar een bos is en paarden. Daar gaat bijna niemand en daarmee. Daar alleen 

mogen wij.” – Gijs, 11 jaar, die in buurt weinig vrienden kan maken. 

“En diegene die op internaat zitten, ik ga soms naar die leefgroep dan, met zo’n 

systeem van punten, moeten wij dat afgeven in de leefgroep en dan gaan we naar 

de andere leefgroep.” – Tomas, 11 jaar, over zijn vrienden uit een andere leefgroep. 

4.2.2. Verder uitbouwen van vriendschap 

In enkele interviews werd ook duidelijk hoe kinderen het verdere verloop van een 

vriendschap voor ogen zien. Een belangrijk aspect voor het verdere verloop van een 

(beste) vriendschap is de tijd. Vriendschappen kan je niet forceren, er is tijd voor nodig: 

tijd om elkaar beter te leren kennen, tijd om veel bij elkaar te zijn.  

“Van lang samen gaat ge vriend worden. Ge moet de tijd geven om beter te leren te 

kennen en zo.” – Kevin, 10 jaar. 

4.2.3. Conflicten en conflictoplossing 

Alle kinderen geven aan dat hun vriendschappen wel eens verstoord worden door een 

ruzie, daarom neem ik ‘conflict’ op als deel van het verloop van vriendschappen. 

Sommige ruzies zijn snel weer opgelost, andere ruzies betekenen wel eens het einde van 

een vriendschap. In dit deel zal ik het hebben over aanleidingen voor conflicten en hoe 

zij zelf, of (met behulp van) anderen die conflicten oplossen. 

4.2.3.1. Aanleiding voor een conflict 

Een conflict ontstaat niet zomaar, er is altijd één of andere aanleiding. Eigenlijk is het 

hier wat overbodig om de verschillende aanleidingen van een conflict die de kinderen 

aangeven te gaan opnoemen. Het komt er op neer dat wanneer eigenschappen die 

verwacht worden van een vriend niet worden ingevuld of omgekeerd wanneer negatieve 
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eigenschappen voorkomen die van een vriend niet worden getolereerd, dat er een 

conflict kan ontstaan. 

Wat voor beeld kinderen ook hebben van een goede vriend, iedere vriendschap wordt nu 

eenmaal gestoord door kwetsend, grensoverschrijdend of vreemd gedrag en daaruit kan 

een conflict ontstaan. Een voorbeeld dat mooi illustreert hoe een situatie kan uitdraaien 

naar een conflict is het volgende: 

“Als je zo alsof begint te spelen, het gevecht, en als je zo doet (hij duwt vooruit met 

zijn hand) maar niet aanraakt en dan raakt die ene per ongeluk aan, dan kan die 

kwaad worden en beginnen vechten als echt.” – Tomas, 11 jaar. 

4.2.3.2. Coping 

In de context van ruzies en conflicten geven de kinderen aan dat een ruzie niet altijd tot 

het einde van een vriendschap moet leiden. Daarbij leggen ze ook uit hoe zij met een 

conflict omgaan. 

4.2.3.2.1. Zelf en/of de ander 

Kort na het conflict zeggen ze de andere te negeren of er afstand van te nemen, 

zolang dat nodig is: 

“Gewoon, die persoon een beetje met rust laten en wachten tot hij zegt dat hij je 

vriend weer wil zijn.” – Tomas, 11 jaar. 

“Gewoon zo, achteraf, zo van ja, ‘laat mij effe’, ik moet nog bekomen zo van wat je 

gedaan hebt en zo, achteraf komt da weer goed.” – Brecht, 12 jaar.  

Daarna volgt meestal een periode van afwachten tot de ander terug vrienden wil worden. 

Slechts een paar kinderen zeggen vervolgens een ruzie zelf uit te praten of het terug 

goed te maken met elkaar. 

“Zelf als we ruzie hebben leggen we het bij, en dan zijn we terug vriendinnen.” – 

Lisa, 11 jaar. 

Op het vriendschapsniveau van het gedragsstappenplan (OOBC Gent) wordt aan een 

vriend de eigenschap toegekend dat hij op een goede manier conflicten kan oplossen. 

4.2.3.2.2. Bemiddelaar 

Twee kinderen uit mijn onderzoek geven ook aan dat ze zelf een soort bemiddelaar zijn 

in ruzies tussen hun vrienden. Ze steken een handje toe om een ruzie of conflict tussen 

anderen op te lossen. 
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“Telkens als ik mijn vrienden zie, zeg ik ‘ge moogt geen ruzie maken, want die 

kinderen daar in Afrika zitten daar te zoeken voor een vriend!” – Brend, 12 jaar. 

“En helpen met iedereen. Als er ene weent, hem daar proberen mee te helpen. En 

wat da ik ook ni wil, is als er iemand ruzie heeft met onze vrienden en die heeft daar 

boel mee, da we dan ni samen allemaal gaan zeggen: ‘Wat is ’t è, tegen ons vriend 

is tegen gans dat groepje è!’. Dat is ene keer gebeurd en ik heb gezegd: ‘Jongens, 

moeit u daar ni mee, ik zal daar wel iets tegen gaan zeggen’. En dan heb ik tegen die 

gast gezegd – da hij ruzie aan mee het maken was – ‘Ga gij naar de andere kant, en 

gij gaat met ons mee’. En dan zijn ze uit elkaar gegaan.” – Pieter, 11 jaar. 

4.2.3.2.3. Volwassenen 

In ongeveer de helft van de interviews wordt ook aangegeven dat volwassenen nodig zijn 

om (een aansporing te geven) om een conflict op te lossen. 

“Samen in een klein lokaal zitten, gelijk hier in ’t lokaaltje, en elkaar een hand 

geven, gelijk de kleintjes.” – Brend, 12 jaar. 

“Dan vraag ik een keer aan de juf of aan de opvoeder: ‘Mag ik eens met Sofie 

praten?’. En dan ga ik naar mijn kamer en dan roepen ze Sofie, en dan zetten ze 

Sofie ook op mijn kamer en dan beginnen wij te praten”. – Lisa, 11 jaar. 

“Gisteren daagden ze daar heel de tijd over uit en ik heb het drie keer tegen de 

meester gezegd en hij is nog niet gestopt. Dus moest hij vandaag een spreekbeurt 

doen over alles wat hij gezegd heeft over mijn pyjama.” – Anneke, 9 jaar. 

4.2.4. Einde van vriendschappen 

4.2.4.1. Aanleiding 

Vriendschappen zijn dynamisch. Soms ben je vrienden met iemand, dan ben je weer 

geen vrienden. Het kan veel schommelen en soms komt het terug goed en soms ook 

niet. Het einde van een vriendschap heeft net zoals een conflict altijd een aanleiding, een 

vriendschap stop niet zomaar. Deze aanleidingen kunnen van verschillende aard zijn, ze 

kunnen zowel intrinsiek uit de vriendschap ontstaan als buiten de vriendschapsrelatie 

gelegen zijn (extrinsiek). 

4.2.4.1.1. Intrinsiek 

De hoofdreden waarom vriendschappen eindigen is omdat er een hevige ruzie (wel 

degelijk te onderscheiden van een ‘meningsverschil’ of ‘klein conflictje’) is. Voor de 

aanleidingen van deze ruzies verwijs ik terug naar puntje 2.3.1. 
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Na een conflict of wanneer een vriendschapsrelatie niet bevredigend meer is kan deze 

worden beëindigd. Maar, de vraag is dan wel hoe je dat dan precies doet?  

4.2.4.1.1.1. Een vriendschap beëindigen 

Volgens de kinderen uit het onderzoek beëindig je een vriendschap gewoon door dat 

tegen de andere te zeggen hoewel ongeveer een vierde van de kinderen wel aangeeft 

dat dit voor de andere niet leuk moet zijn. 

“Ma, ik wil hem niet zeer doen door te zeggen ‘ga weg’ en al, want ik wil niet weer 

ruzie, ma die is rap boos als ik zeg ‘stop’. Als ik da ga zeggen… ik wil ni meer zijn 

vriend zijn, want hij doet echt zo irritant maar hij blijft, hij wilt mijn vriend precies 

zijn en hij praat nog tegen mij en al. Zelf als we ruzie hadden é, hij praat dan direct 

weer tegen mij en ik snap die niet, en dan, ik wil hem daarmee niet kwetsen door te 

zeggen ‘stop met praten tegen mij.” – Gijs, 11 jaar.  

“Ik heb da gevoel al een keer gehad, als mijn beste vriendin de vriendschap heeft 

stop gezet. Dan voel ik zoiets in mijn buik of zo, zoiets raars, dan ben ik heel hard 

verdrietig. En dan kan ik de rest van de tijd in de klas niet meer volgen, dan wil ik 

het zelf eerst uitpraten.” – Lisa, 11 jaar. 

In het beëindigingsproces zeggen de kinderen hun (ex-)vrienden ook te negeren, te 

ontwijken en af te wijzen. 

“Een beetje negeren, zo een beetje zeggen van ‘ja sorry, ma ik wil ni meer zo 

vrienden zijn’, gewoon als hij iets vraagt ‘gaan we da ne keer doen’, zo iets heel 

onnozel of zo, zeggen ‘nee ik heb geen goesting’.” – Brecht, 12 jaar. 

“Ik heb niets misdaan en ze begon tegen mij, dus begon ik tegen haar. En voor da ze 

afstapte zei ik: ‘Geen vriendin meer.’ Dan de maandag en zo praat ik niet meer 

tegen haar, keek ik gewoon voor mij of naast mij. En nu heb ik met iemand 

besproken dat ik altijd op die plek van hem ga zitten dat ik niet meer voor haar moet 

zitten en hij vond dat ‘ok’.” – Anneke, 9 jaar. 

4.2.4.1.2. Extrinsiek 

De reden voor het einde van een vriendschap ligt echter niet altijd in handen van de 

kinderen zelf. Er zijn ook extrinsieke aanleidingen die vriendschappen kunnen 

beëindigen. Zo is ‘elkaar niet meer kunnen zien’ een veel genoemde aanleiding. 

Het veranderen van school of de overgang naar het secundaire onderwijs wordt als 

een van de redenen aangegeven waardoor kinderen elkaar niet meer kunnen zien en 
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waardoor de vriendschap bijgevolg ook kan stoppen. Kinderen hebben het over de 

periode na de schooltijd, ‘wanneer ze later groot’ zijn. 

“Lijk als ge later van school verandert of zo, dan kunde die persoon ni meer zien of 

zo. Of, als ge gelijk in de leefgroep zit of zo en ge gaat naar een andere klas en ge 

zit ni meer in de leefgroep, da ge ni meer zoveel contact hebt en zo.” – Brecht, 12 

jaar, over het einde van een vriendschap. 

“Als je elkaar al lang niet meer gezien hebben, en wij denken niet meer aan elkaar 

en als wij groot zijn…als wij groot zijn kennen wij elkaar niet meer.” – Niels, 10 jaar. 

Het is wel opvallend dat een paar kinderen ook vrienden noemen die ze niet meer 

(kunnen) zien of zelfs niet meer kennen. 

“En ik heb nog een paar vrienden van op mijn oude school, maar ik ben zelfs de 

naam al vergeten omdat het zo lang geleden is.” – Jeroen, 11 jaar. 

Ook verhuizen en sterven zijn redenen die de kinderen aangeven waardoor ze hun 

vrienden niet meer kunnen zien. 

 “Ja, stel u voor, als ze verhuizen en als ik dan zelf te laat ben om zijn emailadres 

voor msn en zijn gsm-nummer te vragen dan kan ik hem ni meer… Of stel je voor, 

zoals met dat busongeluk, dat kan ook gebeuren.” – Pieter, 11 jaar. 

“En als je weg gaat, ge ziet hem nooit meer terug, of hij overlijdt en hij is dood, 

kunde ni meer me hem spelen.” – Kevin, 10 jaar. 

Daarnaast hebben ook volwassenen een invloed op het beëindigen van vriendschappen. 

Het gaat dan vooral om de toestemming die kinderen krijgen of hebben om hun vrienden 

te zien of daarmee contact te houden. 

“Ja. Of wel als ze, stel u voor, ik had vroeger vrienden, alé ik vind dat zo vrienden, 

ma ik zie die niet elke dag, die zijn dan zo van die gasten die veel kapot doen en zo. 

Ma als ik er bij ben dan doen die niks, die praten met elkaar dan, en met mij en zo. 

En mijn mama heeft daar iets van gehoord en dan zei mij mama dat ik daar niet 

meer mocht mee spelen”. – Pieter, 11 jaar. 
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4.3. Vriendschap met leeftijdsgenoten ten opzichte van andere 

relaties 

In de dit laatste deel presenteer ik de informatie die ik uit de interviews haalde die zich 

toespitst op andere vriendschapsrelaties (onder andere niet met leeftijdsgenoten) en 

liefdesrelaties. 

4.3.1. Vriendschap en verliefdheid 

Ik peilde in de interviews naar het verschil tussen vriendschap en verliefdheid. Dit 

verschil blijkt voor de meeste kinderen moeilijk te beschrijven, omwille van de vaak 

nog beperkte ervaring met ‘liefjes’ op deze leeftijd.  

“Ik weet het niet, ik heb nog nooit een lief gehad.” – Mattias, 11 jaar. 

“Ja, maar daar weet ik niet zoveel over. Want ik ben eigenlijk nog te jong om een lief 

te hebben zeggen Moeke en Moeti. Dus da ’s ook een beetje moeilijk om daarover te 

zeggen é.” – Jente, 10 jaar. 

De informatie die ik verzamelde kan ik opsplitsen in zaken waar verliefdheid en 

vriendschap op elkaar gelijken en dingen waarin ze van elkaar verschillen. 

4.3.1.1. Gelijkenissen 

Vrienden en liefjes zijn even belangrijk volgens sommige kinderen, ze hechten 

evenveel belang aan het hebben van vrienden als aan het hebben van een lief. De 

kinderen spreken van ‘houden van’ dat zowel kan gelden voor een vriendschapsrelatie 

als een liefdesrelatie. ‘Houden van’ kan ook betekenen dat je heel erg goede vrienden 

bent. 

“Voor mij is dat hetzelfde eigenlijk. Voor vriendinnen heb je soms ook wel liefde of zo 

over, denk ik. Als ge liefde hebt, dan is dat eigenlijk, dan zijde eigenlijk ook beste 

beste vriendinnen of zo è”. – Lisa, 11 jaar. 

Je kan verliefd worden op een vriend of vriendin, maar omgekeerd kan een ex-liefje ook 

jouw vriend zijn. Toch kunnen niet alleen ex-lieven vrienden zijn, ook liefjes kunnen 

tegelijkertijd (beste) vrienden zijn. 

Net zoals met vrienden doen liefjes heel wat dingen samen. Hiervoor verwijs is weer naar 

de gezamenlijke activiteiten die eerder al werden besproken. Soms speel je alleen 

samen met je lief, maar je kan ook samen met je lief en je vrienden spelen. Dat laatste 

is ook het leukste, omdat je vriend dan niet het gevoel heeft dat hij in de steek gelaten 
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wordt. Toch is er ook één van de kinderen die zegt dat hij veel meer met zijn vrienden 

speelt dan met zijn lief. 

Conflicten zijn net zoals in vriendschapsrelaties ook hier onvermijdelijk. Eén van de 

kinderen heeft daar zelfs een duidelijke verklaring voor: 

“Ge hebt soms eens ruzie dat is normaal. Als een koppel elkaar graag ziet, dan gaan 

ze sowieso woorden hebben, dat weet ik zo, dat komt omdat ze dan verschillend zijn 

en ze willen hun eigen mening.” – Pieter, 11 jaar. 

4.3.1.2. Verschillen 

Hoewel vriendschap en verliefdheid op een aantal vlakken gelijkend kunnen zijn, zijn er 

ook een aantal belangrijke verschillen tussen beide. Eén van de kinderen geeft aan dat 

een lief veel belangrijker is dan een vriend. 

“Voor een meisje voel ik toch meer dan voor een vriend ze. Als ge verliefd zijt, dan 

zijde toch meer dan een vriend waard, dan is da meisje toch meer dan een vriend 

waard.” – Gijs, 11 jaar. 

Het verschil zit zich soms ook in de manier waarop je je gedraagt ten opzichte van je lief: 

“Nee, ge doet anders als ge ze ziet, als ge een lief hebt. Als ge verliefd zijt op een 

meisjes, als ge onnozel doet, dan stopt ge direct en doet ge zo gewoon. En daarna is 

ze weg, en dan doe ge weer onnozel.” – Pieter, 11 jaar. 

Er zijn zoals eerder aangehaald gezamenlijke activiteiten die je zowel met je vrienden als 

met je lief doet. Meer intieme dingen zijn echter wel voorbehouden voor een 

liefdesrelatie. 

“Met een vriend kust ge niet.” – Jef, 9 jaar. 

“Als ge een vriendin hebt en ge hebt een gewone vriend, een meisje. Da één is 

anders, omdat ge dan meer me haar knuffelt en zo, of ne keer hand in hand loopt of 

zo.” – Brecht, 12 jaar. 

4.3.2. Vriendschap en familierelaties 

Het kwam eerder al kort aan bod in deel twee (zie 4.2.1.1.4): binnen de familie kan je 

vrienden maken en dus kunnen familieleden dus ook vrienden zijn. Een derde van de 

kinderen haalde aan dat zij bevriend zijn met iemand uit hun (dichte) familie. In drie 

gevallen gaat het zelfs om een lid van het gezin. Meer specifiek werden (stief)broers 

vermeld, een neefje en daarnaast nog ‘gewoon iemand’ uit de familie. 
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“Mijn oudste vriend is zeventien. En op mijn vroeger internaat iets van vijftien. Dat is 

iemand die ik elke dat zie, die vriend van zeventien.” Hij woont bij mij thuis, het is 

mijn stiefbroer, maar ze zijn nog niet getrouwd, maar da ’s nog altijd mijn vriend 

hé.” – Pieter, 11 jaar. 

“Das gewoon mijn familie. En ik kende hem niet en dan moesten we keer op bezoek 

komen bij hem en dan waren we vrienden.” – Laslo, 10 jaar. 

4.3.3. Vriendschap met volwassenen 

Met uitzondering van vriendschapsrelaties met familieleden bleven vriendschapsrelaties 

met andere dan leeftijdsgenoten tot hiertoe nog buiten beschouwing. Toch zijn er twee 

van de zestien interviews waar ik opmerk dat ook volwassenen als vrienden beschouwd 

worden. 

In beide interviews gaat het meer specifiek over vrienden van ouders: 

“Mensen die we leren kennen hebben. Bijvoorbeeld Chris Van Damme, die hebben 

we leren kennen in een bistro.” – Jeroen, 11 jaar. 

“Da zijn vrienden van Moeke en Moeti en ik heb ze leren kennen.” – Jente, 10 jaar. 

Eén van beide interviews werd ook gevoed door een voorbeeld van hoe leerkrachten als 

vrienden aanzien kunnen worden. Toch is het niet helemaal hetzelfde. 

“Meester Teofiel, omdat die mij zeer doet, terwijl dat ik niets gedaan heb, ik wordt 

bijna altijd gestraft terwijl dat ‘k niets doe.” – Jordy, 11 jaar, over meester Teofiel 

die zijn vriend niet zo kunnen zijn.  

“Juf Thalia, en de rest van deze school wel… Maar, da ’s anders. Daar loop ik ook niet 

altijd bij omdat ze ouder zijn.” – Jordy, 11 jaar, over vriendschap met leerkrachten. 
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5. Beperkingen van onderzoek en suggesties verder 

onderzoek 

Dit deel omvat een korte evaluatie van het onderzoek om vervolgens te kunnen komen 

tot de conclusies. Naast een evaluatie van het onderzoeksproces zullen ook enkele 

aanbevelingen worden gegeven voor verder onderzoek. 

5.1. Beperkingen van het onderzoek 

Op methodisch vlak maak ik allereerst de bedenking dat een semigestructureerd 

interview misschien niet de beste manier was om een belevingsonderzoek met de 

kinderen te doen. Bij kinderen van deze leeftijd is het wel een vereiste dat je regelmatig 

vragen kan bijstellen, maar toch mocht het gesprek wat meer geleid worden door het 

kind zelf. Gezien ik met semigestructureerde interviews heb gewerkt bestond ook de 

kans dat de analyse structuur nogal gemakkelijk zou samenvallen met de opbouw van 

het interview (Boeije, 2005). Dit betekende echter niet dat er bij de analyse niet kon 

afgeweken worden van de structuur van het interview. Sommige vragen vormen samen 

één ruimer thema en in bepaalde antwoorden komen ook dikwijls andere thema’s aan 

bod. 

Voor de verwerking van de gegevens had ik vervolgens gehoopt omwille van praktische 

redenen aan de slag te kunnen met het computerprogramma Nvivo, maar dit vroeg te 

veel tijdsinvestering om daar te leren mee werken. Ten derde ben ik ook enigszins 

teleurgesteld in de beperkte omvang van de opstellen die de kinderen klassikaal 

hebben geschreven. Ik had verwacht daar meer informatie te kunnen uithalen. Er is dus 

mogelijks toch sprake van die schrijfdrempel waar Van Gils (1992) het over had. Echt 

problematisch was dit echter niet gezien ik de opstellen uitsluitend als aanvullende 

informatie zou gebruiken. Positief is wel dat er geen strijdigheden zijn tussen de 

resultaten van de interviews, de opstellen en de zaken die terug te vinden zijn op het 

vriendschapsniveau van het gedragsstappenplan. In functie van de betrouwbaarheid ten 

slotte werden de resultaten niet teruggekoppeld naar de respondenten gezien dit 

binnen het tijdsbestek niet haalbaar was. Dit zou echter wel tot een controle van de 

resultaten geleid kunnen hebben en twijfel bij bepaalde interpretaties hebben 

weggenomen. 

Op relationeel vlak had ik verwacht dat het verzamelen van respondenten vlotter zou 

verlopen, hoewel ik eigenlijk in zekere zin gewaarschuwd was (uit stage-ervaring) over 

de lage ‘respons-ratio’ van ouders in het buitengewoon type 3 onderwijs. Mocht ik 

opnieuw beginnen zou ik daar toch eerder mee van start gaan. Gezien deze beperkte 

respons-ratio had ik dan ook niet de mogelijkheid om kieskeurig te zijn wat betreft het 
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geslacht van de kinderen. De respondenten zijn overwegend jongens, maar dit is 

eigenlijk niet verwonderlijk gezien er in Vlaanderen meer jongens dan meisjes met 

gedrags- en emotionele stoornissen in de residentiële opvang verblijven (D’ Oosterlinck 

et al., 2006). 

Een laatste beperking aan mijn onderzoek is ook de weinige specifieke literatuur die 

er over vriendschappen van kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen te vinden 

is. Veelal wordt gesproken van kinderen met probleemgedrag of probleemkinderen 

wanneer bepaalde moeilijkheden worden aangehaald die van invloed zouden kunnen zijn 

op vriendschappen. Dit slaat echter niet altijd op de doelgroep waar ik mee aan de slag 

ging. De kans bestaat natuurlijk wel dat kinderen met gedrags- en emotionele 

stoornissen opgenomen zijn in algemene literatuur over kindervriendschappen, zonder 

dat we er als lezer weet van hebben. 

5.2. Suggesties voor verder onderzoek 

Uit de conclusie (6.5) zal onder meer blijken dat vriendschappen van kinderen met 

gedrags- en emotionele stoornissen in essentie niet anders zijn dan die van ‘andere’ 

kinderen. Een vergelijkende studie over vriendschap tussen deze kinderen en kinderen 

uit het gewone basisonderwijs (van dezelfde leeftijd) zou daarom nog betere inzichten 

kunnen opleveren. Misschien worden op deze manier verschillen duidelijk(er)? 

Onder de zestien kinderen die ik geïnterviewd heb waren er toevallig ook twee kinderen 

betrokken die elkaars beste vrienden waren geweest. Dit kon ik afleiden op basis van de 

voornamen die ze in het interview gebruikten. Het doel van mijn onderzoek was hier niet 

om beste vrienden bij elkaar te zetten, maar zoals Rubin en zijn collega’s (2008) van 

mening zijn zou het wel interessant zijn mochten we de standpunten van beide 

partners in een vriendschapsrelatie kennen. Gezien het tijdsbestek heb ik de kans 

niet gegrepen hier verder op in te gaan. Ik geef het daarom mee als mogelijke ingang 

voor verder onderzoek. 
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6. Discussie en conclusies 

In dit gedeelte zal ik een antwoord proberen te formuleren op de gestelde 

onderzoeksvragen. Voor de duidelijkheid zal ik hieronder de vier onderzoeksvragen elk 

apart formuleren en behandelen. Dit betekent echter niet dat er tussen de antwoorden 

op de verschillende onderzoeksvragen geen overlap mogelijk is. 

6.1. Onderzoeksvraag 1 

Welke algemene kenmerken van vriendschappen bij kinderen zijn (niet) terug 

te vinden binnen de vriendschapsbeleving van kinderen met gedrags- en 

emotionele stoornissen (GES)? 

6.1.1. Kenmerken van vriendschappen 

Afgaande op de resultaten is vast te stellen dat alle kenmerken die in mijn 

literatuurverkenning over kindervriendschappen worden opgesomd ook terug te vinden 

zijn in de vriendschapsbeschrijvingen van de kinderen (zie 4.1.2). Eén van de kenmerken 

die sterk naar voor komt is gelijkheid. Dit is niet toevallig het kenmerk dat centraal 

wordt gesteld als reden waarom kinderen voor elkaar kiezen (Schneider et al., in Wiener 

& Schneider, 2002). Gelijkheid komt op verschillende manieren in de resultaten aan bod. 

Allereerst zijn de vrienden van de kinderen voornamelijk ‘leeftijdsgenoten’: zoals 

beschreven wel met een verschil van ongeveer één à twee jaar. Een mogelijke reden is 

daarvoor (althans voor de vrienden op school) dat de kinderen in niveauklassen zitten. 

Ten tweede zijn (beste) vrienden grotendeels van hetzelfde geslacht en ten derde 

spreken heel wat kinderen ook over vrienden die op hen gelijken op vlak van 

interesses en persoonlijkheid. 

Naast gelijkheid is er een uitgebreid stuk uit de resultaten geweid aan de gezamenlijke 

activiteiten van vrienden. Zoals gezegd hebben alle kinderen het over ‘spelen’ en 

dingen met elkaar doen. Gezamenlijke activiteiten nemen voor kinderen een centrale 

plaats in binnen vriendschappen. Hiermee kan bevestigd worden wat Schneider (2000) 

zegt: vriendschap is een gemeenschappelijk beleven en genieten van de vrije tijd. 

Ondersteuning en hulp is ook prominent aanwezig in de vriendschapsbeschrijvingen 

van de kinderen. 

Daarnaast werd conflict en conflictoplossing in mijn analyse als vast onderdeel 

opgenomen in het verloop van een vriendschap (zie deel 4.2.3), want in vriendschappen 

komen hoe dan ook ruzies voor. In dit deel werd door de kinderen aangegeven hoe 

conflicten tot stand komen en hoe er mee omgegaan wordt. Dit wijst, zoals eerder 
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gesteld, op de dynamiek van vriendschappen. Dat competitie in een vriendschap mag 

bestaan werd duidelijk bij de sportactiviteiten die de kinderen aanhaalden. 

De eigenschap van vriendschap rond de vrije wil en vrije keuze wil hier ook nog even 

bediscussiëren. Kinderen zijn vrij om te kiezen wie hun vrienden zijn en hoeveel ze er 

hebben (Peeters, 2009). Echter, gezien de invloed van de begeleidende context (zoals ik 

die heb omschreven) en andere variabelen, zoals bijvoorbeeld toestemming van 

volwassenen, kunnen we stellen dat vriendschap eigenlijk weinig vrije keuze inhoudt. 

Doordat je ergens terecht komt, wordt je keuze sowieso al beperkt. En kinderen in het 

buitengewoon onderwijs worden nog meer dan andere kinderen beperkt in hun keuze. De 

kinderen die ze op school ontmoeten zijn meestal kinderen met een gelijkaardige 

problematiek en door het verblijf op internaat hebben ze ook minder tijd om hun 

vrienden uit de buurt te zien. Toch is het positief te horen dat twee derde van de 

kinderen ook vrienden uit de buurt hebben en niet alleen in de schoolse context. Het is 

echter wel jammerlijk om te horen dat vrienden ook soms vrienden van een vorige 

school zijn en dat kinderen dus een aantal van hun vrienden niet meer (kunnen) zien. 

6.1.2. Stadia van vriendschap 

Wat betreft het stadium waar de kinderen zich in bevinden kan ik het volgende zeggen. 

Uit de resultaten komt naar voor komt dat uiterlijk een bepalende factor is in 

vriendschap en ook gezamenlijke activiteiten staan daarbinnen redelijk centraal. Op 

basis van deze vaststelling zouden we kunnen stellen dat deze kinderen zich in het 

egocentrisch of situationeel stadium bevinden, eerder nog dan in het sociocentrisch of 

normatief stadium (van 7 jaar tot 11 jaar). 

Dit valt echter onmiddellijk te nuanceren. De leeftijd van de kinderen in dit onderzoek 

varieert van 9 tot en met 12 jaar en het belang van ‘uiterlijk’ komt bij verschillende 

kinderen van verschillende leeftijden terug. De vaststelling is daarnaast ook dat er 

kenmerken van verschillende stadia naar voor komen binnen de 

vriendschapsbeschrijvingen van eenzelfde kind. Zo zijn gelijkheid in geslacht en delen 

vooral kenmerken van het sociocentrisch of normatief stadium, maar ook intimiteit en 

vertrouwen worden genoemd, welke vooral kenmerken zijn van het derde, empathisch 

stadium. Toch valt op te merken dat het enkel kinderen van 11 en 12 jaar zijn die het 

over deze laatste kenmerken, eigen aan de adolescentie, hebben. 

6.1.3. Conclusie 

Algemeen zijn er veel overeenkomsten tussen de kenmerken van vriendschap die in het 

literatuuroverzicht werden beschreven en de beschrijvingen die de kinderen geven. De 

ene eigenschap komt al wat frequenter voor dan de andere, maar ze zijn allemaal 
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aanwezig. Het stadium waarin de vriendschappen van de kinderen zich bevinden is niet 

eenduidig te bepalen. Kenmerken uit verschillende stadia komen voor. 

6.2. Onderzoeksvraag 2 

In welke mate hebben de kinderen met GES het over afwijzing (omwille van hun 

gedrag) binnen hun vriendschapsbelevingen? 

Een voorwaarde om het met kinderen over hun vriendschapsbeleving te hebben is dat ze 

effectief vrienden hebben. Dit was voor alle kinderen in mijn onderzoek het geval. We 

moeten ons dus geen zorgen maken over het feit dat deze kinderen geen vrienden 

zouden hebben en de positieve functies van vriendschappen daarmee ontlopen (Asher & 

Renshaw, 1981). Ook over het aantal beste vrienden zijn overeenkomsten te vinden 

met wat in de literatuur over aantallen gegeven is: de kinderen hebben één tot vier beste 

vrienden. 

De kinderen spreken eigenlijk niet van afwijzing of verwerping. Bij het maken van 

vrienden kwam wel één moeilijkheid aan bod: de kinderen vrezen dat anderen hen zullen 

afwijzen of dat ze met andere woorden geen vrienden willen worden. Er werden echter 

geen redenen voor die angst opgegeven. Verder geven de kinderen geen getuigenissen 

van het feit dat ze worden afgewezen, doch wel valt af te leiden uit de ‘niet-

eigenschappen’ van vrienden dat de kinderen weet hebben van gedrag dat tot afwijzing 

kan leiden. Het gaat hier specifiek over het kwetsend gedrag (pesten, plagen, fysiek en 

verbaal geweld) en het niet respecteren van elkaar grenzen. Kinderen die deze 

eigenschappen bezitten worden niet als vriend gekozen. Opmerkelijk hierbij is wel dat de 

kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen veel dingen van vrienden niet 

tolereren, die eigenlijk vaak kenmerkend zijn voor hun eigen gedrag. Eén van de 

kinderen was daar tijdens het interview zelfs heel duidelijk over: zijn vrienden mogen 

absoluut niet hetzelfde karakter hebben als hem omdat hij net een voorbeeld wil nemen 

aan iemand die zich beter gedraagt. 

6.3. Onderzoeksvraag 3 

Welke moeilijkheden in verband met sociale vaardigheden ervaren de kinderen 

met GES binnen hun vriendschapsbeleving? 

De respondenten hebben het voornamelijk over sociale vaardigheden die ze belangrijk 

achten bij hun vrienden. Zo vinden ze het belangrijk dat anderen hun persoonlijke 

grenzen kunnen respecteren. In het gedragsstappenplan komt dit naar voor als  ‘de 

ander op een positieve manier kunnen benaderen’. We hebben reeds gezien dat onder 

andere het aanvoelen van de ander en het reguleren van eigen emoties en gedrag als 
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basisvaardigheden van sociale competentie worden geduid (van der Ploeg, 2007b). 

Kinderen die andermans grenzen niet kunnen respecteren doen dit mogelijks vanuit 

een beperkte sociale competentie. Daarnaast werd in het deel over het omgaan met 

conflicten (zie 4.2.3.2) aangegeven dat de kinderen ook van hun vrienden verwachten 

dat ze conflicten kunnen hanteren.  

Een paar zaken duiden echter ook op de sociale competentie van de kinderen zelf. 

Twee kinderen gaven bijvoorbeeld aan dat ze bewust zijn van het feit dat ze de ander 

kwetsen wanneer ze een vriendschap beëindigen. Dit geeft aan dat ze de ander 

begrijpen en daar ook rekening proberen mee te houden. Daarnaast zijn er ook twee 

kinderen die zeggen een soort bemiddelaar te zijn in het oplossen van conflicten 

tussen hun vrienden. Hiermee benadrukken ze dat ze competent zijn in het omgaan met 

conflicten. 

6.4. Onderzoeksvraag 4 

Welke belangrijke aspecten zijn er rond de vriendschappen van kinderen met 

gedrags- en emotionele stoornissen op te merken? 

6.4.1. Vrienden met gedragsproblemen? 

Kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen brengen de meeste tijd door op school 

en in de leefgroep. Het is dan ook heel waarschijnlijk dat hun vrienden ook kinderen met 

gedrags- en emotionele stoornissen zijn. Wat van der Ploeg (2007a) zegt kunnen we dus 

voor waar aannemen. Kinderen met gedragsproblemen hebben vooral vrienden met 

gedragsproblemen. Dit is echter een te voorbarige conclusie. Het feit dat kinderen 

‘gelijken’ (op vlak van problematiek) hebben als vrienden kan ook bepaald worden door 

fysieke nabijheid. Deze kinderen komen nu eenmaal vaak samen te terecht omdat ze 

zoals gezegd vaak doorverwezen worden naar het buitengewone onderwijs dat specifiek 

aangepast is voor hun noden. Maar is dit eigenlijk niet altijd zo? Het geldt toch voor 

iedereen dat je in een omgeving terecht komt die je niet zelf gekozen hebt. 

6.4.2. Volwassenen? 

Naast vriendschappen met leeftijdsgenoten spreken slechts twee kinderen van 

volwassenen als vrienden. Concreet ging het over vrienden van ouders en leerkrachten. 

De veronderstelling van Buysse (in van der Ploeg, 2007a), die kort even werd 

aangehaald, kan hier zeker niet worden bevestigd. Het is geruststellend om te kunnen 

vaststellen dat de kinderen hoofdzakelijk en bijna uitsluitend leeftijdgenoten als vrienden 

hebben. Toch spelen volwassenen bij deze doelgroep wel nog een belangrijke rol in het 

verloop van vriendschappen en meer specifiek dan bij conflictoplossing. Zoals gesteld 
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worden in de helft van de gevallen volwassenen betrokken bij het oplossen van ruzies. 

Dit kan te verklaren zijn door de fase in de sociaal-emotionele ontwikkeling waarin 

kinderen zich bevinden. Kinderen die de visie hebben dat volwassenen problemen 

moeten oplossen en dat volwassenen verantwoordelijk zijn voor de crisisoplossing 

bevinden zich in de preëxistentiële fase. De andere helft van de kinderen zullen mogelijks 

net de existentiële crisis2 doormaken, waardoor ze zullen slingeren tussen pogingen om 

de crisis zelf op te lossen en zich ook terugtrekken in een preëxistentiële positie (Long, 

Wood & Fecser, 2003). 

Naast de betrokkenheid van volwassenen bij conflictoplossing is er ook nog een invloed 

van volwassenen op twee andere niveaus in het verloop van een vriendschap. Zowel 

bij het vormen van vriendschappen als bij het beëindigen van vriendschappen kunnen 

volwassenen (meestal ouders) een bepalende factor zijn. Het gaat dan voornamelijk over 

toestemming geven om elkaar te kunnen zien en over verhuizen. 

6.4.3. Mobiliteit en vriendschap? 

Even verdergaand op verhuizen kan ik iets besluiten verwijzend naar het stukje over 

‘mobiliteit en vriendschap’. De kinderen geven aan dat de tijd een bepalende factor is om 

vrienden te kunnen maken zonder al te veel moeite. Hoe langer kinderen op eenzelfde 

school zitten, des te gemakkelijker het is om vrienden te maken. Dat kinderen een 

bepaalde strategie zouden ontwikkeld hebben door veel schoolwissels of verhuizingen 

te hebben meegemaakt kan ik niet bevestigen noch tegenspreken. Dat er sprake is van 

schoolwissels kan ik echter wel bevestigen. Een paar kinderen hebben het dan ook, zoals 

eerder gezegd, over vrienden van een vorige school bij het opnoemen van hun 

vrienden. 

6.4.4. Moeilijke vriendschapsrelaties? 

Algemeen geven de kinderen in de interviews heel weinig moeilijkheden aan die ze 

ervaringen binnen hun vriendschappen. Opmerkelijk is wel dat één jongen vertelde geen 

beste vrienden (meer) te hebben omdat kinderen niet te vertrouwen zijn. Uit de sfeer 

van het interview kon ik aanvoelen (en er werd ook naar verwezen) dat deze jongen in 

het verleden al heel wat had meegemaakt. Afgaande op dit voorbeeld mag duidelijk zijn 

dat eerdere ervaringen van kinderen vriendschapsbelevingen kunnen bepalen. 

  

                                                           

 

2
 Dit is een fase in de sociaal-emotionele ontwikkeling waarin het geloof in de absolute, almachtige autoriteit 

van de volwassene onder druk komt te staan (Long, Wood & Fecser, 2003). 
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6.5. Uitleiding 

Het is moeilijk op deze plaats een soort van algemene conclusie te formuleren, gezien de 

vriendschapsbeleving van de kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen 

opgesplitst werd in vier onderzoeksvragen. De verschillende bevindingen, uit de discussie 

en de conclusies (zie hoofdstuk 6) kunnen uiteraard wel interessant zijn om mee te 

nemen naar de praktijk. Toch moeten we met enige voorzichtigheid naar deze 

conclusies kijken gezien de grote van de onderzoeksgroep en de reeds eerder 

aangehaalde beperkingen van het onderzoek (zie 5.1). 

Ik zou willen besluiten dat met uitzondering van enkele belangrijke aandachtspunten 

over het algemeen gesteld kan worden dat de vriendschappen van kinderen met 

gedrags- en emotionele stoornissen in essentie niet anders beleefd worden dan bij 

‘andere’ kinderen. Dit kan op basis van dit onderzoek echter niet gebeuren. Deze vraag 

werd bij aanvang ook niet gesteld. Het is slechts iets waar ik als onderzoeker graag wilde 

van uit gaan. Als we willen vergelijken met kenmerken van vriendschappen van andere 

kinderen zijn we genoodzaakt een vergelijkend onderzoek uit te voeren zoals beschreven 

in de suggesties voor verder onderzoek (zie 5.2). 
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8.1. Bijlage 1 – Brief onderzoek gericht aan de scholen 

Thesisonderzoek ‘Hoe beleven kinderen in het type 3 onderwijs onderling 

vriendschap? Een belevingsonderzoek bij kinderen met gedrags- en emotionele 

stoornissen tussen de  9 en de 12 jaar’.  

Januari 2012 

Geachte, 

In het kader van mijn thesis, in functie van het behalen van het diploma master in de 

orthopedagogiek in juni 2012, ben ik geïnteresseerd om samen te werken met jullie 

school. 

Mijn masterproef betreft een belevingsonderzoek. Concreet wil dit zeggen dat ik graag 

enkele kinderen mondeling zou willen interviewen over de beleving van hun 

vriendschappen. Hier aan gekoppeld zou ik ook willen samenwerken met enkele 

leerkrachten uit het type 3 onderwijs voor een klassikale bevraging. 

De doelgroep die ik voor de bevraging zoek zijn kinderen met gedrags- en emotionele 

stoornissen (type 3) van 9 tot en met 12 jaar (geboren in 2000, 2001 of 2002). Dit 

omdat vriendschap in de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen op deze leeftijd 

steeds belangrijker wordt. 

Mijn vraag naar u toe, directie van de school, is of ik de toelating krijg kinderen (en hun 

ouders) binnen jullie setting als respondenten voor dit onderzoek te contacteren en te 

selecteren.  

Hoopvol wachtend op respons en eventuele samenwerking. 

 

Met Vriendelijke Groeten, 

Elke Baertsoen 

Studente Master Orthopedagogiek 

Universiteit Gent 

 

Contactgegevens: 

Baaigemstraat 164 

9890 Gavere 

elke.baertsoen@gmail.com 

0494/14.36.36 
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8.2. Bijlage 2 – Toestemmingsbrief directie van de school 

Thesisonderzoek ‘Hoe beleven kinderen in het type 3 onderwijs onderling 

vriendschap? Een belevingsonderzoek bij kinderen met gedrags- en emotionele 

stoornissen tussen de  9 en de 12 jaar’.  

Februari 2012 

 

Met deze brief vraag ik de toestemming samen te werken met uw school in functie van 

mijn thesisonderzoek. Dit houdt het verspreiden van brieven in aan ouders van kinderen 

op u school en het afnemen van interviews van de kinderen wiens ouders toestemming 

daarvoor hebben gegeven.   

Mijn thesisonderzoek is een belevingsonderzoek. Dit wil zeggen dat ik enkele kinderen 

mondeling zal interviewen over de beleving van hun vriendschappen. De interviews 

zullen worden opgenomen op band en volledig worden uitgetypt. Alle gegevens worden 

anoniem verwerkt, maar de ouders van de kinderen die deelnemen aan het onderzoek en 

de school krijgen ook de kans de resultaten van het onderzoek op te vragen. 

 

Met Vriendelijke Groeten, 

Elke Baertsoen 

Studente Master Orthopedagogiek 

Universiteit Gent 

 

Contactgegevens: 

elke.baertsoen@gmail.com 

0494/14.36.36 

 ______________________________________________________________________  

Ik, ondergetekende ...................................... ,functie: ..............................................  

ga ermee akkoord dat de onderzoeksresultaten gebruikt worden voor het vervolledigen 

van het thesisonderzoek. 

Datum en handtekening 
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8.3. Bijlage 3 – Toestemmingsbrief ouders 

Thesisonderzoek ‘Hoe beleven kinderen in het type 3 onderwijs onderling 

vriendschap? Een belevingsonderzoek bij kinderen met gedrags- en emotionele 

stoornissen tussen de  9 en de 12 jaar’.  

Februari 2012 

Beste ouder(s), 

In functie van mijn thesis krijg ik de kans samen te werken met de school van uw kind. 

Het onderwerp van de thesis is ‘Hoe beleven kinderen in het type 3 onderwijs onderlinge 

vriendschap?’. Mijn thesisonderzoek is een belevingsonderzoek. Dit wil zeggen dat ik 

enkele kinderen mondeling zal interviewen over de beleving van hun vriendschappen. De 

interviews zullen worden opgenomen en volledig worden uitgetypt. 

Voor de interviews ben ik op zoek naar kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen 

(type 3 onderwijs) van 9 tot en met 12 jaar (geboren in 2000, 2001 of 2002). Dit omdat 

vriendschap in de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen op deze leeftijd steeds 

belangrijker wordt. 

Ik heb de directie van de school reeds aangesproken. Met deze brief vraag ik nu ook de 

toestemming om uw kind te laten deelnemen aan dit onderzoek. Alle gegevens worden 

anoniem verwerkt, maar uzelf en de school krijgen ook de kans de resultaten van het 

onderzoek op te vragen. 

Gelieve dit strookje zo snel mogelijk terug te bezorgen indien u bereid bent deze 

toestemming te geven. 

Met Vriendelijke Groeten, 

Elke Baertsoen 

Studente Master Orthopedagogiek 

Universiteit Gent 

 

Contactgegevens: 

elke.baertsoen@gmail.com 

0494/14.36.36 

 _______________________________________________________________________  

Ik, ondergetekende ...................................... ,ouder van ...........................................  

verklaar hierbij dat mijn kind mag deelnemen aan het onderzoek ‘Hoe beleven kinderen 

in het type 3 onderwijs onderlinge vriendschap?’. Ik ga ermee akkoord dat de 

onderzoeksresultaten gebruikt worden voor het vervolledigen van het thesisonderzoek. 

Datum en handtekening ouder(s) 
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8.4. Bijlage 4 – Vragenlijst semigestructureerd interview 

INTERVIEW VRIENDSCHAPSBELEVING 

DEEL 1: VRIENDEN binnen het SOCIAAL NETWERK 

Dit eerste deeltje gaat over jouw vrienden. Je kan nu wat meer over hen vertellen. 

1. Heb jij vrienden/vriendinnen?  

2. Hoeveel vrienden/vriendinnen heb je? 

a. Kan je ze tellen? 

b. Hoeveel vrienden (jongens) en hoeveel vriendinnen (meisjes) zijn dat? 

3. Hoeveel goede (of ook beste) vrienden/vriendinnen heb je? 

a. Kan je ze tellen? 

b. Hoeveel vrienden (jongens) en hoeveel vriendinnen (meisjes) zijn dat? 

4. Van waar ken je hen? Waar zie je die vrienden/vriendinnen? 

5. Heb je ook vrienden die je niet ziet?  

a. Vrienden die je kent van het chatten, mailen, facebook?  

b. Is er een verschil met vrienden die je wel ziet? 

c. Hoeveel zijn dat er? 

6. Hoe vaak zie je die vrienden?  

a. Hoe veel keer per week/maand? 

7. Hoe oud zijn jouw vrienden/vriendinnen? 

8. Lijken jouw vrienden op jou? 

a. Hebben jullie gemeenschappelijk dingen?  

b. Wat is er net helemaal anders? 

DEEL 2: VRIENDSCHAP en VRIENDEN 

Dit tweede deeltje gaat over ‘vriendschap’. Het is de bedoeling dat je wat vertelt over 

vriendschap. Wat betekent het voor jou? Er zullen nog een paar vragen komen die je 

helpen om wat meer daarover te vertellen.  

Kan jij wat vertellen over vriendschap? (zeer algemeen) 

 

9. Wat is vriendschap voor jou? 

a. Wat nog meer…? 

10. Wat is een vriend(in)?  

a. Het is iemand die…? 

b. Hoe moet een vriend(in) voor jou zijn? Hoe anders is hij/zij dan een niet-

vriend? 
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11. Zijn vrienden voor jou belangrijk?  

a. Waarom vind je het belangrijk om vrienden te hebben? Waarom niet? 

b. Wat vind je belangrijk aan een vriend of vriendin? (in vergelijking met niet-

vrienden) 

12. Wat is een ‘goede’ vriend(in)? 

a. Wat is het verschil tussen een ‘gewone’ vriend en een ‘goede vriend’? 

b. Wat maakt iemand een ‘goede’ vriend(in)? Hoe moet een goede vriend(in) 

zijn? 

13. Wat doen vrienden zoal samen? 

 

14. Hoe wordt iemand een vriend(in)? 

a. Hoe begint vriendschap? 

b. Hoe maak je vrienden? 

15. Vind je het gemakkelijk om vrienden te maken? 

a. Wat is er moeilijk? 

16. Blijft vriendschap voor altijd duren? 

a. Kan vriendschap ook stoppen? Waarom wel/waarom niet? Hoe komt dat? 

b. Hoe beëindig je een vriendschap? Wat doe je? 

17. Maken vrienden soms ruzie? 

a. Hoe vaak is dat dan? 

b. Kunnen goede of beste vrienden ruzie maken? 

18. Heeft iedereen vrienden en/of vriendinnen? 

a. NEEN - Wie niet? / Wat voor iemand heeft geen vrienden/vriendinnen? 

b. JA - Waarom denk je dat? 

19. Welke kinderen zouden nooit je vrienden worden? 

a. Hoe zijn deze kinderen? 

b. Ken jij zo iemand? 

20. Is er een verschil tussen vriendschap en verliefdheid? 

a. Kan jij daar iets over vertellen? 

b. Wat is het verschil? 

21. Wil jij zelf nog iets vertellen over je vrienden? Is er iets over vriendschap 

waar we nog niet over gepraat hebben? 
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8.5. Bijlage 5 – Begeleidend document opstel voor leerkrachten 

Opdracht: klassikaal opstel over vriendschap 

Situering 

In functie van mijn masterproef wil ik graag enkele opstellen verzamelen rond het thema 

vriendschap. Mijn masterproef betreft een belevingsonderzoek. De opstellen zullen 

dienen ter aanvulling van mondelinge interviews over vriendschap met kinderen uit het 

type 3 onderwijs. 

De doelgroep die ik voor de opstellen beoog zijn normaalbegaafde kinderen met gedrags- 

en emotionele stoornissen (type 3) van 9 tot en met 12 jaar (geboren in 2000, 2001 of 

2002). Dit omdat vriendschap in de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen op deze 

leeftijd steeds belangrijker wordt. 

Het opstel 

De bedoeling is dat de kinderen in klassikaal verband een opstel schrijven aan de hand 

van de volgende vragen: 

Kan jij iets schrijven over de vriendschap tussen jou en je beste vriend of 

vriendin?  

Onderstaande vragen kunnen deze algemene vraag helpen beantwoorden. De kinderen 

kunnen op deze vragen schriftelijk antwoorden. 

- Hoe moet een goede vriend of vriendin voor jou zijn?  

 

- Hoe mag een goede vriend of vriendin niet zijn? 

 

- Wat wil je graag veranderen aan je beste vriend(in)? 

 

- Wat voor iemand zou nooit jouw vriend of vriendin kunnen zijn? 

 

In het belang van het onderzoek is het niet aangewezen af te wijken van deze vragen. Ze 

kunnen evenwel anders geformuleerd worden of uitgelegd worden indien onduidelijk. 

Bijgevoegd vind u een versie van het opstel dat u kan kopiëren. 

 

Beseffende dat een schriftelijk opstel niet echt laagdrempelig, verwacht ik zeker geen 

hoogstaande schrijfstukjes. Wanneer deze opdracht tot frustratie bij enkele kinderen zou 

leiden, verwacht ik zeker ook niet dat kinderen verplicht worden toch iets neer te 

schrijven. 

 

De opstellen mogen met de hand geschreven worden of op de computer. Ik stel het wel 

op prijs dat kinderen zo zelfstandig mogelijk hieraan werken. 

 

Alvast bedankt voor de medewerking. 

 

Vriendelijke Groeten, 

Elke Baertsoen 

Studente Master Orthopedagogiek 
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VRIENDSCHAP 

Wat maakt iemand een goede vriend of vriendin voor jou? 

- Hoe moet een goede vriend of vriendin voor jou zijn?  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 

- Hoe mag een goede vriend of vriendin niet zijn? 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 

- Wat wil je graag veranderen aan je beste vriend(in)? 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 

- Wat voor iemand zou nooit jouw vriend of vriendin kunnen zijn? 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  
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8.6. Bijlage 6 – Boomstructuur vriendschapsbeleving 

I. Kenmerken van een vriendschap en vrienden 

a. Feitelijke gegevens 

i. Leeftijd 

ii. Geslacht 

iii. Aantal 

b. Vriendschap en vrienden 

i. Verschillende gradaties 

ii. Eigenschappen van een vriend(schap) 

1. Persoonlijkheid 

2. Uiterlijk  

3. Fysieke nabijheid 

4. Helpen 

5. Gelijkheid (en ongelijkheid) 

6. Intimiteit (een sterke band) 

7. Vertrouwen 

8. Wederkerigheid 

9. Gezamenlijke activiteiten 

iii. Niet-eigenschappen van een vriend(schap) 

1. Kwetsen 

2. Grenzen niet respecteren 

3. Afwijkingen en beperkingen 

 

II. Verloop van een vriendschap 

a. Begin van een vriendschap 

i. Begeleidende context (nabijheid) 

ii. Investering 

1. Initiatief nemen 

2. Weinig moeite 

3. Volwassenen 

b. Verder uitbouwen van vriendschap 

c. Conflicten en conflictoplossing 

i. Aanleiding 

ii. Coping  

1. Zelf en/of de ander 

2. Bemiddelaar 

3. Volwassenen 

d. Einde van vriendschappen 

i. Aanleiding 

1. Intrinsiek 

2. Extrinsiek 

 

III. Vriendschap met leeftijdsgenoten ten opzichte van andere relaties 

a. Vriendschap en verliefdheid 

i. Gelijkenissen 

ii. Verschillen 

b. Vriendschap en familierelaties 

c. Vriendschap met volwassenen 
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8.7.  Bijlage 7 - Interviews uitgetypt 

De uitgetypte interviews bevinden zich uit ecologische overweging op bijgevoegde cd-

rom. Deze is te vinden in de achterflap van deze thesis. 


