‘De kinderen in de klas
doen allemaal flauw’
Dagboeken als evaluatiemethode
van interventieonderzoek

Is de dagboekmethode een geschikte manier om de effectiviteit van een interventie te meten? Deze vraag
staat centraal in dit artikel. Met behulp van dagboeken onderzochten de auteurs de effectiviteit van het
interventieprogramma ‘Weerbaarheid In het BasisOnderwijs’, kortweg WIBO, in groep 7 en 8 van het
basisonderwijs. De dagboekboekmethode levert relevante onderzoeksgegevens op en lijkt een goede manier
om effecten van interventies in het dagelijks leven te onderzoeken. Het percentage stressvolle, antisociale
interacties die kinderen meemaakte, nam in de WIBO-groep meer af dan in de controlegroep.
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teeds vaker verwacht men van interventies dat
ze zijn onderzocht op effectiviteit. Dit is een
goede zaak, want door het uitgebreide aanbod
van interventieprogramma’s zien hulpverleners, scholen en ouders vaak door de bomen het bos
niet meer. Maar hoe kunnen we effectiviteit het beste
meten?
Effectonderzoek maakt meestal gebruik van (multiple choice) vragenlijsten (Merrell e.a., 2008) ingevuld
door het kind zelf, de leerkracht of de ouders. Deze
vragenlijsten houden echter geen rekening met de
situatie waarin gedrag plaatsvindt (Hong & Espelage, 2012). Er blijkt een verschil te zijn tussen de
uitkomsten van cognitieve meetinstrumenten (o.a. het
beantwoorden van vragenlijsten) en van instrumenten
die concreet gedrag onderzoeken (Vreeman & Carroll,
2007). Na het volgen van een interventie hebben
kinderen meer kennis over hoe ze zouden moeten
(of willen) reageren, maar ze zetten deze kennis niet
vanzelfsprekend om in gedrag.
Om gebeurtenissen in het dagelijks leven te onderzoeken, kan de ‘dagboekmethode’ uitkomst bieden.
Met deze methode krijgt de onderzoeker informatie
over concrete persoonlijke ervaringen, emoties en
gedragingen in waargebeurde situaties (zie o.a. Välimäki e.a., 2007). Bovendien is de dagboekmethode
minder afhankelijk van het geheugen van kinderen en
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alle vertekeningen die daarin kunnen ontstaan dan
andere onderzoeksmethoden: de gebeurtenis heeft zich
kortgeleden voorgedaan (Nishina & Juvonen, 2005).
Ondanks deze voordelen heeft de dagboekmethode
ook enkele nadelen (Bolger e.a., 2003). Kinderen
hebben vaak uitvoerige training nodig om het dagboek
goed te kunnen invullen. Bovendien vergt het herhaaldelijk invullen een behoorlijke toewijding en moeten
kinderen zich veilig genoeg voelen om hun dagelijkse
belevenissen op te schrijven. Verder is weinig bekend
over het effect van alleen al het invullen van een
dagboek. Treedt bijvoorbeeld gewenning op, zodat
kinderen op den duur alleen extreme gebeurtenissen
noemen? Of maakt vaak invullen van dagboeken
kinderen juist extra gevoelig voor bepaalde cues uit
hun omgeving (Barta e.a., 2012)?

Dagboekontwerp
Bij het ontwerpen van dagboeken moet duidelijk zijn
welke concrete gebeurtenissen precies geïnventariseerd
moeten worden: wat is het centrale onderwerp van
het dagboek? Hierbij dient een onderzoeker in het
achterhoofd te houden op welke onderzoeksvragen het
dagboek uiteindelijk antwoord moet geven.
De doelstelling van het lesprogramma ‘Weerbaarheid
in het BasisOnderwijs’ is de weerbaarheid te vergroten
van leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
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BOX 1: De dagboekvragen
In de eerste dagboekvraag: ‘Heb jij gisteren iets meegemaakt wat je
niet leuk vond?’ werd bewust niet direct gevraagd naar een stressvolle
interactie, aangezien deze bewoording voor jonge kinderen moeilijk
interpreteerbaar is. Per vraag konden de kinderen kiezen uit een aantal
antwoorden. Hiervan mochten ze er één aankruisen. Het dagboek was
interactief: de antwoordmogelijkheden van een vraag sloten aan op het
antwoord van de vorige vraag. Bij de vragen 3, 4, 5 en 7 konden de
kinderen ook kiezen voor de open-antwoordkeuze.
De antwoordmogelijkheden op de derde vraag (‘Wat gebeurde er?’) waren gebaseerd op de algemene vormen van antisociaal gedrag (zie o.a.
Kristensen & Smith, 2003): fysiek (kind slaat, schopt, duwt, etc), verbaal
(kind scheldt, beledigt of maakt iemand belachelijk), materieel (spullen
worden kapot- of kwijtgemaakt; eigendommen worden opgeëist), relationeel direct (kind sluit een ander kind buiten of negeert het) en relationeel
indirect (roddelen of lelijke dingen over iemand zeggen). Een voordeel
van de open-antwoordoptie is dat hiermee, naast specifieke soorten gedragingen, ook de meer extreme gedragingen een plek konden krijgen.
Wanneer een kind één antwoordcategorie had aangekruist, volgde een
tweede vraag om de gebeurtenis verder uit te werken. Wanneer een
kind bijvoorbeeld aankruiste dat iemand hem pijn had gedaan, werd het
doorgestuurd naar de specificatie van deze pijngebeurtenis: (1) “Iemand
duwde sloeg of schopte mij”, (2) “Iemand gooide met iets naar mij”, (3)
“Iemand viel mij aan”, (4) “Iemand gaf me een tik” en (5) “Er gebeurde
iets anders, namelijk…”.
Vraag 4 (‘Waar gebeurde het?’) en vraag 5 (‘Wie deed het?’) dienden
voor het bepalen van locatie en dader. De kinderen konden kiezen uit
vier locaties: (1) Op school, (2) Thuis, (3) Sport/hobbyclub en (4) Ergens
anders, namelijk…. Per locatie stond een aantal opties voor daders
genoemd.
Gevoelsvraag 6 beschrijft de emoties van het kind. De kinderen moesten
voor acht basisemoties (blijheid, verdriet, angst, boosheid, trots, schuld,
schaamte en verbazing) nagaan of, en zo ja hoe sterk, ze deze emoties
voelden.
Voor de keuzes met betrekking tot de copingreacties (vraag 7) is
uitgegaan van de SRCM-copinglijst van Causey en Dubow (1992). De
lijst bestaat uit de vijf hoofdcategorieën: sociale steun zoeken (zeven
subcategorieën), zelfredzaamheid (acht subcategorieën), afstand nemen
van de situatie (zes subcategorieën), internaliseren (zeven subcategorieën)
en externaliseren (vier subcategorieën).
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De dagboeken dienen dus gebeurtenissen te omvatten
waarbij kinderen zich weerbaar moeten opstellen. Om
wat voor soort gebeurtenissen gaat het dan?
Weerbaar gedrag is (alleen) nodig in een situatie die
stress oplevert. Stressvolle situaties kunnen antisociale
gebeurtenissen zijn, zoals kinderen die elkaar in de
haren vliegen, elkaar uitlachen of achter elkaars rug
om roddelen. Antisociaal gedrag kan voorkomen
zonder iemand opzettelijk te kwetsen of te beschadigen; een kind gooit bijvoorbeeld tijdens het spelen per
ongeluk een ander kind op de grond. Is er daarentegen
wel opzet in het spel, dan spreekt men van agressief
gedrag. Dit vormt dus een subcategorie van antisociaal
gedrag. Gebeurt dit agressieve gedrag herhaaldelijk
over een langere periode, dan spreekt men van pesten
(Olweus, 1986). In onze dagboekstudie keken wij naar
antisociaal gedrag in de brede zin van het woord, want
elke vorm van antisociaal gedrag kan stress opleveren.

Stressvolle situaties die voortkomen uit antisociale
interacties gaan vaak gepaard met de emoties angst,
verdriet en boosheid (Hendriksen, 1990). Iemand die
stress ervaart, kan op verschillende manieren reageren. De copingreactie kan bestaan uit gedragingen en
gedachten (Folkman & Lazarus, 1985). Copinggedrag
dat zowel effectief als aangepast is aan de situatie
noemen we adaptief of weerbaar gedrag. Ineffectief en/
of onacceptabel copinggedrag noemen we maladaptief
of niet-weerbaar gedrag. Of een copingstrategie adaptief is, hangt af van de situatie (Monat e.a., 2007).
Wij zien weerbaarheid kortom als het adaptief
kunnen omgaan met een stressvolle, antisociale situatie. Om het WIBO-programma te kunnen evalueren,
dienden de dagboeken dus concrete, stressvolle,
antisociale gebeurtenissen met bijhorende reacties in
kaart te kunnen brengen.

Inhoud van het dagboek
Om te bewerkstelligen dat een kind het dagboek
daadwerkelijk gebruikt, is het belangrijk dat het er
aantrekkelijk uitziet. Om die reden was het dagboek

Dagboek moet er
aantrekkelijk uitzien
digitaal en eenvoudig van opzet: het bevatte weinig
tekst, leuke plaatjes en vrolijke kleuren.
De vragen in het dagboek dienden aan te sluiten op
wat we in het evaluatieonderzoek met WIBO wilden
onderzoeken. De twee onderzoeksvragen in het
evaluatieonderzoek luidden daarom: Neemt het aantal
stressvolle gebeurtenissen af na het volgen van het
WIBO-lesprogramma? En reageert de WIBO-groep
na het krijgen van het lesprogramma weerbaarder op
stressvolle situaties dan de controlegroep?
Om antwoord te krijgen op deze onderzoeksvragen,
zijn in het dagboek de volgende vragen opgenomen:
Vraag 1: Heb jij gisteren iets meegemaakt wat je niet
leuk vond?
Vraag 2: Gebeurde dat bij jezelf of bij een ander?
Vraag 3: Wat gebeurde er?
Vraag 4: Waar gebeurde het?
Vraag 5: Wie deed het?
Vraag 6: Hoe voelde jij je?
Vraag 7: Wat deed jij?
Zie voor een toelichting op deze vragen box 1. Door
middel van de antwoorden kan het effect van het
WIBO-lesprogramma worden onderzocht. Maar op
welke manier kunnen de dagboekgegevens worden
verwerkt zodat deze antwoord kunnen geven op de
onderzoeksvragen?

Verwerking van dagboekgegevens
Met behulp van de dagboekgegevens van twee
schoolklassen (47 kinderen; 480 dagboeken) keken wij
hoe de twee belangrijkste variabelen in de vraagstel-

ling (stressvolle gebeurtenissen en adaptieve copingstrategieën) uit de antwoorden van de kinderen konden
worden gehaald.
Niet alle onprettige gebeurtenissen die kinderen in
de dagboeken noemden, waren zonder meer bruikbaar voor het onderzoek. Een ‘niet-leuke gebeurtenis’
moest ten eerste stressvol zijn. De aanwezigheid van
de negatieve emoties angst, verdriet en boosheid en
de afwezigheid van de positieve emoties blij en trots,
dienden als handvatten om een situatie als ‘stressvolle

“Ik had ruzie met
mijn broer”
gebeurtenis’ te bestempelen (vraag 6: ‘Hoe voelde jij
je?’). De volgende stap was om ‘gewone’ stressvolle
gebeurtenissen te onderscheiden van gebeurtenissen
waarbij sprake was van een zogenaamde stressvolle
antisociale interactie (SAI-gebeurtenissen). De
typering ‘antisociaal’ is daarom aan de stressvolle
gebeurtenis toegevoegd. Alleen de aanwezigheid van
stress bleek niet voldoende om van situaties te kunnen
zeggen dat weerbaar gedrag nodig zou zijn (een
kind kan bijvoorbeeld aangeven naar de tandarts te
moeten).
Omdat weerbaarheid relationeel van aard is, moet
eveneens sprake zijn van interactie. Uit de dagboeken
bleek echter dat kinderen dikwijls zelf de grootste
bedreiging vormen voor de eigen veiligheid. Gebeurtenissen als “Ik stoote mijn hoofd tegen de kachel” en
“Ik ben gestruikelt over een tegel” zijn twee voorbeelden uit een grote hoeveelheid pijnlijke gebeurtenissen
waarbij het kind zelf zowel slachtoffer als ‘dader’ is.
Indien sprake was van een interactie, moest de
andere partij menselijk zijn. De gebeurtenissen ‘Mijn
hond was de hele dag in mijn enkels aan het bijten’, en:
‘Ik was met mijn broertje en mijn neefje eikels aan het
rapen en toen viel een eikel op mijn kop’, vielen dus
ook buiten de categorie ‘SAI-gebeurtenis’.
Als laatste moest het een antisociale interactie
betreffen. Zo schaarden wij bijvoorbeeld medische
zorg (“Ik moest naar de tandarts en dat vind ik nooit
leuk”) en het verliezen van een spel niet onder de
noemer SAI-gebeurtenis. Ook rekenden wij huishoudelijke zaken, zoals eten opeten, naar de kerk moeten,
kamer opruimen en de eeuwige strijd over bedtijd,
niet mee. Op school vielen de zogenaamde educatieve
verplichtingen en schoolse activiteiten af als SAIgebeurtenissen. Zie box 2 voor de drie belangrijkste
SAI-categorieën.
De SAI-gebeurtenissen varieerden van tamelijk
onschuldige gebeurtenissen zoals “Ze bleven iets
doen wat ik saai vond” en “Nou, mijn stoel is stiekem
omgewisselt maar niemand wil zeggen wie dat heeft
gedaan” tot levensgrote veranderingen: “Ik heb gister
gehoort dat ze dondderdag gaan praaten over waneer
ik weg ga en waar ik kom (in een kindertehuis) ik ben
naamelijk een pleeg kind.”

BOX 2: Voorbeelden van niet-leuke gebeurtenissen
In gebeurteniscategorie ‘Fysieke pijn’ vertelden de kinderen dat ze waren
geschopt, geslagen, gebeten, getackeld en/of geknepen. Maar ook dat
ze waren aangevallen, ‘gepakt’ en achterna waren gezeten. Verder
kwam het voor dat iemand ze per ongeluk pijn had gedaan.
De open antwoorden van de kinderen in gebeurteniscategorie ‘Ruzie’
varieerden van kort en bondig (“Ik had ruzie met mijn broer” of “Mijn
broer hat hele ergen ruzi met mijn ouders”) tot heel uitgebreide verhalen
zoals deze: “Ik ging mijn broer ophalen bij mijn oma en toen gingen
we naar een voetbalveld gingen we ergens op klimmen en toen gingen
we naar een speeltuin je had er een klimerek en een voetbalvel en een
bandenschommel ik en nog een klasgenootje van mij gingen op die
bandenschommel en mijn broer ging op zon houtepaal klimmen boven
ons en spuugde op ons toen gingen ik en mijn klasgenootje na huis want
wij gingen een dansje oefenen en toen ging mijn broer met zijn aansteeker op de band zitten en wij gingen weg toen had hij tegen mijn moeder
gezecht dat wij hem in de steek lieten ik bleef toen bij mijn klasgenootje
eten en toen gingen wij naar het eten na buiten en toen sloeg en schopte
mijn broer mij dat was niet echt leuk maar dit was het verhaal doei.” In
deze categorie konden de ruzies zowel fysiek als verbaal zijn.
In gebeurteniscategorie ‘Verbaal gemeen’ konden de antwoorden van de
kinderen worden onderverdeeld in uitschelden, voor gek zetten, iemand
zich rot doen voelen en roddelen. Vooral de categorie uitschelden kwam
relatief vaak voor (bijvoorbeeld: “Uit schelden voor snotvreter en duo
pesnotti dat was niet leuk dat doen ze bijna elke dag bij me”, en: “Hij zij
iets over mijn uiterlijk”, en “De kinderen in de klas doen allemaal flouw ze
zeggen allemaal stomme dingen”).

Stressvolle antisociale interacties
Tijdens de verwerking van de subset van de data
bleek dat kinderen een breed scala aan vervelende en
stressvolle situaties noemden, waardoor het nodig
was de vijf eerdergenoemde hoofdcategorieën uit
te breiden. Zo hadden sommige deelnemers last
van liefdesverdriet (“Hij dee de verkering stoppen”,
“Iemand deed mij pijn in mijn hart” en “Een redelijk
goede vriend van me werd gisteren afgewezen door
een meisje”), verbroken vriendschappen (“Iemand zei
dat ze me hartsvriendin niet meer wou zijn”) of nietnagekomen beloften. Daarnaast bleek dat de kinderen
soms ‘onterecht’ van iets werden beschuldigd (“Ik
kreeg op m’n kop tewijl ik niets had gedaan”, en “Ach,
juf geeft mij altijd de schuld als er iets in het tafelgroepje gebeurt. Volgens mij heeft ze echt een hekel
aan mij.” In totaal kwam dit uit op een uitbreiding
naar veertien hoofdcategorieën en 20 subcategorieën
(zie tabel 1).
Na deze uitbreiding was het coderingssysteem
omvattend genoeg om de meeste niet-leuke gebeurtenissen (98%) onder te brengen. De oordelen van twee
onafhankelijke onderzoekers kwamen voldoende met
elkaar overeen (87%) om te kunnen spreken van een
betrouwbaar codeersysteem.

Copingstrategieën
Om te kunnen onderzoeken of kinderen na het
volgen van het WIBO-lesprogramma adaptiever
reageerden op stressvolle antisociale gebeurtenissen,
was het nodig voor iedere SAI-gebeurtenis na te gaan
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of deze plaatsvond in een veilige of onveilige situatie.
Alleen wanneer een gebeurtenis als veilig dan wel
onveilig is bestempeld, is het mogelijk te beoordelen of een reactie wel of niet adaptief is. Neem het
extreme voorbeeld van een leerling die de neus van een
klasgenoot breekt nadat deze zijn potlood kapot heeft
gemaakt. Weinig mensen zullen deze reactie zien als
‘weerbaar’ gedrag. Het gedrag is weliswaar effectief
(de klasgenoot zal niet gauw nogmaals een potlood
breken), maar de copingstrategie is niet aangepast
aan de situatie (het breken van een neus staat niet
verhouding tot het breken van een potlood). Zou de
situatie daarentegen anders liggen – een grote man
valt deze zelfde leerling aan in een donker park – dan
zorgt de omstandigheid ervoor dat het breken van de
neus wordt beoordeeld als een heldhaftige weerbare
adaptieve reactie.
Gebeurtenissen die fysiek van aard waren en uitgevoerd door een volwassene, kregen altijd, ongeacht
de locatie, het stempel onveilig. Daarnaast waren
‘onveilige situaties’ alle gebeurtenissen zonder een
volwassene in de buurt (bijvoorbeeld bos of park) bij
wie het kind voor hulp terecht kon. De meeste situaties
kenden echter een veilige context. Dit waren situaties waar het kind de hulp kon inschakelen van een
volwassene, zoals op school of thuis. Ook situaties die
voorkwamen in openbare gelegenheden met volwassen
supervisie, zoals in een zwembad, golden als veilig,
met de kanttekening dat de termen veilig en onveilig
niets te maken hebben met de gevoelens van het kind.
Nadat een situatie het stempel veilig dan wel onveilig
had gekregen, volgde een beoordeling van het copinggedrag van het kind als adaptief of maladaptief. Adaptieve copinggedragingen zijn: sociale hulp zoeken,
sociale hulp verlenen, een probleem oplossen en zich

zelfbewust voelen. Ook afstand nemen valt daaronder,
behalve wanneer het een fysieke gebeurtenis betrof
in een onveilige situatie. Reacties als internaliseren
(bijvoorbeeld huilen) en in een veilige context ook
externaliseren (zoals fysiek antisociaal gedrag), en de
antisociale handeling ‘met gelijke munt betalen’ zijn
bestempeld als maladaptief.
Om de copingstrategieën te kunnen indelen, hebben
wij gebruikgemaakt van de Self-Report Coping Measure (SRCM) van Causey en Dubow (1992), omdat de
methode een zelfrapportage betreft en het instrument
is onderzocht en goed bevonden bij jongeren van
8 tot en met 13 jaar (Hunter & Boyle, 2004). Aan
deze copinglijst zijn de leerdoelen van het WIBOlesprogramma toegevoegd. De reden hiervoor was
dat veel WIBO-leerdoelen eigenlijk copingstrategieën
zijn. Om de betrouwbaarheid van het codeersysteem
te toetsen, codeerden twee beoordelaars onafhankelijk
van elkaar de antwoorden. De coderingen kwamen in
ruim voldoende mate overeen om te kunnen spreken
van een betrouwbaar codeersysteem (92%).

Coderen en analyseren
Het coderen van open antwoorden kost veel tijd.
Om het codeerproces te versnellen, is er een programma ontworpen in Microsoft Office Excel™ om
de (uitgebreide) antwoorden van de kinderen een voor
een ‘in te lezen’. De codeerschema’s met bijbehorende
codes waren verwerkt in het computerprogramma.
Hierdoor werd met één druk op de knop per antwoord de code weggeschreven naar de zogenaamde
‘datasheet’. Vanuit de datasheet waren de gegevens
klaar om geanalyseerd te worden. Met behulp van dit
coderingsprogramma konden ongeveer tweehonderd
antwoorden per uur worden gecodeerd.

Tabel 1. Hoofdcategorieën niet-leuke gebeurtenissen.
Hoofdcategorie

Voorbeelden

Fysiek

Iemand deed mij pijn
Iemand maakte mij bang

Groepsdruk

Ik moest iets doen wat ik niet wilde
Ik moest iets doen waar ik tegenop zag

Seksueel

Ik werd aangeraakt op een manier die ik niet wilde
Ik moest iemand anders aanraken op een manier die ik niet wilde

Verbaal

Iemand zei iets gemeens tegen of over mij
Iemand lachte mij uit

Materieel

Iemand dwong mij spullen aan hem/ haar te geven
Iemand maakte mijn spullen kapot of is mijn spullen kwijt geraakt

Sociaal

Iemand deed net of ik er niet was. Hij of zij negeerde mij
Ik mocht ergens niet aan mee doen

Cyberpesten

Iemand pestte mij via e-mail, msn en sms

Verbieden

Ik mocht iets niet

Ruzie

Ik had ruzie met iemand

Straf

Ik kreeg (onterecht) straf

Geen schuld

Er gebeurde iets wat niet leuk was, maar daar kon niemand iets aan doen

Liefdesverdriet

Ik had liefdesverdriet (vriendschap gestopt etc.)
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Restcategorie

Er gebeurde iets anders
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Om de dagboekgegevens te analyseren, is gebruikgemaakt van de Monte Carlo-methode (zie Good,
1999; Manly, 1997; Mooney, 1997; Todman &
Dugard, 2001). Deze methode kan op flexibele wijze
rekening houden met allerlei eigenaardigheden van een
bepaalde dataverzameling, zoals in dit geval het aantal
ingevulde dagboeken per kind, dat tussen kinderen
aanzienlijk uiteenliep. De Monte Carlo-methode
is zeer geschikt om dit soort dataverzamelingen te
analyseren.
De deelnemende scholen zijn geworven in de
gemeente Den Bosch en in de provincie Groningen. In
totaal namen 28 scholen (zowel openbare als christelijke scholen) deel aan het onderzoek. De scholen die
hadden besloten het WIBO-lesprogramma te laten
uitvoeren, kregen de vraag of ze wilden meedoen aan
het onderzoek. Indien een school toezegde, probeerden
wij in dezelfde buurt een controleschool te vinden. In
totaal namen 422 WIBO-kinderen (192 meisjes en
230 jongens) en 342 controlekinderen (180 meisjes en
162 jongens) deel aan de dagboekstudie. De kinderen
waren gemiddeld 10,5 jaar oud.
Gedurende twee perioden van vier weken vulden de
kinderen via internet elke week een dagboek in (acht
dagboeken in totaal)1. De voormeting voor beide
groepen, bestaande uit vier dagboeken per kind, vond
plaats net voordat de WIBO-kinderen het lesprogramma kregen. De nameting (ook vier metingen)
vond zes maanden later plaats (drie maanden nadat
WIBO was afgelopen). De leerkracht vroeg iedere
schooldag welk kind de vorige dag een ‘niet-leuke’
gebeurtenis had meegemaakt. Deze kinderen mochten
achter de computer gaan zitten om het dagboek in te
vullen. Wanneer de kinderen alleen leuke of neutrale
gebeurtenissen meemaakten, moesten ze toch het
1	De WIBO-kinderen hadden daarbij een tussenmeting direct na het
krijgen van het WIBO-lesprogramma. Deze tussenmeting is in dit artikel
buiten beschouwing gelaten, aangezien de resultaten niet bijdragen
aan het beantwoorden van de twee onderzoeksvragen.

dagboek invullen. Deze kinderen konden de eerste
vraag ‘Heb jij gisteren iets meegemaakt wat je niet
leuk vond?’ dan met ‘nee’ beantwoorden.

Werkt WIBO?
De eerste verwachting was dat bij kinderen die
het wibo-lesprogramma hadden gevolgd, de SAIgebeurtenissen meer zouden afnemen dan bij de
controlekinderen. Dit bleek inderdaad zo te zijn. In
tabel 2 staat voor de WIBO-groep en de controlegroep
aangegeven hoeveel kinderen vraag 1 (‘Heb jij gisteren
iets meegemaakt dat niet leuk was?’) bevestigend

WIBO werkt, maar het
effect is klein
dan wel ontkennend beantwoordden en hoe groot
het aantal niet ingevulde dagboekvragenlijsten was.
Daarbij laat tabel 2 zien hoeveel van de gebeurtenissen
als antwoord op vraag 3 (‘Wat gebeurde er?’) saigebeurtenissen waren.
Het aantal SAI-gebeurtenissen nam bij de WIBOgroep meer af dan bij de controlekinderen. Na het
volgen van het WIBO-lesprogramma schreven de kinderen 60 procent minder SAI-gebeurtenissen op dan
voor de interventie. De afname bij de controlegroep
was 17 procent.
Opvallend was dat bij de nameting aanzienlijk
minder dagboeken waren ingevuld dan bij de voormeting. Er was, met andere woorden, sprake van een
grote toename in het aantal missende waarden. Hier
is in de analyses rekening mee gehouden, maar het
resultaat bleef gelijk: WIBO werkt. We moeten aan
deze uitkomst toevoegen dat het effect klein is. Een
bepaalde effectgrootte kan statistisch significant zijn
(met name als het aantal kinderen in een controlegroep
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Tabel 2. Dagboekvragenlijsten: SAI-gebeurtenissen voor- en nameting. WIBO-groep versus controlegroep.
Antwoord vraag 1: Is er iets gebeurd?
WIBO-groep
(n = 422)

Controlegroep
(n = 342)

Antwoord vraag 3: ‘Wat gebeurde er?’
Voormeting

Nameting

bevestigend

734 (473 SAI-gebeurtenis)

296 (190 SAI-gebeurtenis)

ontkennend

580

495

niet ingevuld

374

897

totaal

1688

1688

bevestigend

596 (366 SAI-gebeurtenis)

479 (304 SAI-gebeurtenis)

ontkennend

456

539

niet ingevuld

308

342

totaal

1360

1360

Tabel 3. Adaptieve en maladaptieve copingstrategieën.
Antwoord vraag 7: ‘Wat deed jij?’
WIBO-groep
(n = 422)
Controlegroep
(n = 342)

Voormeting

Nameting

SAI- gebeurtenis

473

190

copinggedrag

adaptief

maladaptief

adaptief

maladaptief

329

144

145

45

SAI- gebeurtenis

366

copinggedrag

adaptief

maladaptief

adaptief

maladaptief

271

95

209

95

en een interventiegroep erg groot is), maar toch te klein
zijn om echt als betekenisvol te worden gezien. De
sterkte van het effect, de effectgrootte, is berekend om
te bepalen of het verschil tussen de WIBO-groep en de
controlegroep van betekenis is. Dat was het geval.
De tweede verwachting was dat kinderen die het
wibo-lesprogramma hadden gevolgd, adaptiever
zouden reageren dan de controlekinderen. Dit
onderzochten wij door het verschil in adaptieve
copingstrategieën bij de voor- en de nameting van de
twee groepen met elkaar te vergelijken (zie tabel 3
voor de resultaten). De WIBO-groep reageerde bij de
voormeting in 69,5 procent van de gebeurtenissen op
een adaptieve manier. In de nameting betrof dit een
percentage van 76,3: een verbetering van 6,8 procent.
De controlegroep liet met een percentage van 74 bij de
voormeting en van 68,5 bij de nameting een afname
zien in adaptieve reacties van 5,1 procent. Evenals
voor het aantal SAI-gebeurtenissen in de vorige sectie
is ook hier bij de toetsing van de verschillen tussen de
WIBO-groep en de controlegroep rekening gehouden
met de ontbrekende waarden. Het resultaat is significant en positief, maar het effect is klein.

Conclusie en discussie
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Ondanks de voordelen die de dagboekmethode biedt
(gedetailleerde informatie over concrete persoonlijke
ervaringen) zijn in de literatuur verschillende nadelen
van de dagboekmethode te vinden (Bolger e.a., 2003).
In dit onderzoek zijn deze nadelen echter grotendeels
weggenomen.
Ten eerste hoefden de kinderen in deze studie geen
uitgebreide trainingssessies te volgen. Door de interactieve internetdagboeken werden de kinderen stap
voor stap begeleid bij het invullen van de dagboeken,
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waarbij de vraag- en antwoord-opties afhingen van
het antwoord op de vorige vraag.
Een ander nadeel van de dagboekstudie is dat de
toewijding die het invullen vergt, kan afnemen. Dat
kan leiden tot het niet invullen van (alle) dagboeken.
In de huidige studie lijkt dat ‘vermoeidheidseffect’
echter niet primair bij de kinderen te liggen. Het
aantal open antwoorden dat kinderen bij de nameting
invulden, nam niet af vergeleken met de voormeting.
Dit betekent dat de kinderen ook bij de nameting
niet minder gemotiveerd waren om hun verhalen te
vertellen. Daarbij waren de open antwoorden bij de
nameting even uitgebreid ingevuld als bij de voormeting. De ontbrekende waarden lijken daarom eerder
een gevolg van het feit dat de kinderen bij de nameting
minder vaak achter de computer plaatsnamen. Bij
navraag bleek inderdaad dat sommige leerkrachten
van de WIBO-groep bij de nameting kinderen minder
vaak wezen op de mogelijkheid om het dagboek in
te vullen. Bij de controlegroep was dit niet het geval.
Deze afnemende verwijzing kan te maken hebben met
‘onderzoeksvermoeidheid’ die gaandeweg bij de leerkracht is ontstaan. De WIBO-leerkrachten hadden een
extra meting en moesten tevens veel tijd investeren in
de interventie zelf. Daarbij kregen de leerkrachten uit
de controlegroep, in tegenstelling tot de WIBO-groep,
een financiële vergoeding. Deze compensatie werd
gegeven, omdat het zeer moeilijk was om controlegroepen te vinden voor het onderzoek.

Dagboekboekmethode
levert rijke
onderzoeksgegevens op

Wij zien het probleem van de niet-ingevulde dagboeken niet alleen als een specifiek kenmerk van deze
studie. Ontbrekende waarden zijn volgens ons inherent
aan onderzoek dat gebruikmaakt van intensieve dataverzameling. In vervolgonderzoek zal dit wellicht niet
kunnen worden voorkomen. Wel kunnen de onderzoekers voor statistische methoden kiezen die met de
eigenaardigheden van een bepaalde dataset rekening
kunnen houden.
Anders dan vragenlijsten, met meestal gesloten
vragen, moesten de antwoorden van de kinderen nog
worden gecodeerd. Dit is arbeidsintensief. Voor dit
onderzoek werd een (simpel aanpasbaar) computerprogramma in Microsoft Office Excel™ ontworpen,
waarmee de antwoorden relatief snel en eenvoudig
konden worden gecodeerd. Desondanks blijft coderen een grotere tijdsinvestering dan bijvoorbeeld het
verwerken van gesloten vragen, maar voor een valide
en betrouwbare meting van de interventie-effecten is
deze investering noodzakelijk.
Als laatste nadeel geldt het eventuele effect van alleen
al het invullen van een dagboek (Barta e.a., 2012). Er
kan niet met zekerheid worden gesteld dat de manier
van reflecteren op de stressvolle gebeurtenissen van
de leerlingen géén gevolg is van het invullen van de
dagboeken. Maar het feit dat de WIBO-groep na de
interventie een significant verschil laat zien met de
controlegroep, wijst erop dat een verbetering heeft
plaatsgevonden naast een eventueel effect van de
dagboekmethode zelf.
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