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Dichtheid van
het opvoedings-
milieu en
waargenomen
veiligheid
Een tweede vooronderzoek

L.W.C. Tavecchio,
M.H. van IJzendoorn en
F.O. A. Hubbard

Welke factoren in de opvoe- \
ding bepalen de kwaliteit van
de gehechtheid van jonge kin-
deren? In dit artikel is deze
vraag toegespitst op de relatie
tussen de dichtheid van het op-
voedingsmilieu en de mate van
waargenomen veiligheid in po-
tentieel bedreigende situaties.
De dichtheid van hel opvoe-
dingsmilieu hangt onder meer J
samen met het aantal opvoe-
ders, dat met het kind in rela-
tie treedt ('kwantitatieve dicht-
heid'). Een dicht opvoedings-
milieu laai slechts ruimte voor
een gehechtheidsrelatie van het
kind: in een verbreed opvoe-
dingsmilieu wordt het kind de
gelegenheid gegeven zich aan
meer dan één opvoeder te
hechten. Dichtheid van het op-
voedingsmilieu heeft ook een ,
kwalitatieve dimensie, en wel l
de mate van protecliviteit van
de opvoeder(s), die meer of
minder ruimte voor nieuwe ge-
hechtheidsrelaties kan schep-
pen. De bij het kind waarge-
nomen veiligheid in potentieel
"''dreigende situaties wordt \
hier opgevat als een dimensie
van het gecompliceerde con-
duct 'attachment'. Van kinde-
ren die zich in verschillende
bedreigende situaties veilig
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i. Theoretische overwegingen by de relatie tussen
dichtheid van het opvoedingsmilieu en waargenomen
veiligheid

1.1. Inleiding

Het werk van Bowlby wordt gekenmerkt door een sterke
verwaarlozing van de pedagogische dimensie van de gehecht-
heidsontwikkeling. Hoewel h i j zelf niet twijfelt aan de belang-
r i jke rol die opvoeders in deze ontwikkeling spelen (zie bijv.
Bowlby, 1971, p. 408) heeft hij toch meer aandacht besteed aan
de (onbeïnvloedbare) ethologische achtergronden van attach-
ment dan aan potentieel manipuleerbare pedagogische determi-
nanten ervan. Bowlby is zich zonder meer bewust van deze la-
cune in de theorie, maar excuseert zich ervoor door te wijzen op
de enorme complexiteit van datgene wat een opvoeder mee-
brengt in een gehechtheidsrelatie met een kind (idem, p. 405).
Bowlby's theorie kan daarom eerder a-pedagogisch dan anti-pe-
dagogisch genoemd worden.
Toch zijn verspreid over zijn relatief omvangrijke oeuvre de
nodige interessante opmerkingen over pedagogische determi-
nanten te vinden. Het is onze bedoeling deze opmerkingen te
inventariseren, en zonodig te kritiseren. Vooral de monotro-
piethese van Bowlby is daarbij van belang. We zullen deze the-
se vervangen door onze verbredingshypothese, waarin de posi-
tieve effecten van een verbreding van het opvoedingsmilieu
voor de gehechtheidsontwikkeling van jonge kinderen onder-
streept worden.

1.2. Het dynamisch evenwicht tussen opvoeder en kind

Bowlby beschouwt de structuur van de vroegkinderlijke
opvoedingssituatie als een dynamisch evenwicht tussen weder-
kerige en tegengestelde gedragspatronen bij opvoeder en kind
(Bowlby, 1971, p. 288). Het gedrag van het kind wordt ener-
zijds gekenmerkt door het streven zich in potentieel bedreigen-
de situaties in de nabijheid van een beschermende soortgenoot
te bevinden ('nabijheid-zoeken'), anderzijds door de onbe-
dwingbare neiging de wijdere omgeving te willen leren kennen
('exploratie'). Tussen deze twee fundamentele gedragspatronen
(door Bowlby op één lijn gesteld met bijvoorbeeld de behoefte
aan voeding), bestaat een delicaat evenwicht: het 'onbekende'
is vaak zowel angstaanjagend en dus een stimulans tot het zoe-
ken van nabijheid, alsook nieuwsgierigheid oproepend en dus
een stimulans tot exploratie. Afhankelijk van de context slaat
ilc balans meer naar het nabijheid zoeken door (als er geen
vertrouwd gehechtsheidsobject voorhanden is) of meer naar ex-
ploratie (als de beschermende soortgenoot de veilige exploratie-
basis vormt). Het gedrag van de opvoeder wordt eveneens door
twee mogelijkerwijze antithetische tendensen gekenmerkt.
Enerzijds voelt hij zich geroepen een zodanige band met het
kind aan te gaan dat hij als vertrouwde en beschermende soort-
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voelen verwachten we dat ze
vaker een veilige gehechtheids-
relatie zullen hebben en omge-
keerd verwachten we van kin-
deren die zich doorgaans ang-
stig voelen in dergelijke situa-
ties, dat ze vaker een angstige
gehechtheidsrelatie zullen heb-
ben.
In het theoretische gedeelte
van het artikel zullen we laten
zien dat er goede argumenten
zijn voor de vervanging van
Bowlby's monotropiethese
door onze verbredingshypo-
these. Deze hypothese luidt dat
kinderen in een meer verbreed
opvoedingsmilieu zich veiliger
zullen voelen in potentieel be-
dreigende situaties dan kinde-
ren in een dicht opvoedingsmi-
lieu. Het empirisch gedeelte
van het artikel beoogt de ver-
bredingshypothese wat meer
aan te scherpen en aan een
voorlopige toetsing te onder-
werpen.
Evenals in het eerste vooron-
derzoek (Tavecchio & van IJ-
zendoorn, rc82a) laat dit
tweede vooronderzoek zien
dat met name een in kwantita-
tief opzicht verbreed opvoe-
dingsmilieu heel goed samen
kan gaan met een grote mate
van waargenomen veiligheid in
potentieel bedreigende situa-
ties.

Figuur i. Dynamisch evenwicht
tussen opvoeder en kind.

'Hier is het raakvlak tussen
Bowlby's attachmenttheorie en
Riegels dialectische ontwikke-
lingspsychologie (cf. Van Uzen-
doorn. Van der Veer en Goos-
sens, 1981).
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genoot geaccepteerd wordt ('interactie'). Mede vanwege het
dwingende karakter van het nahijheidzoeken (huilen, vastklam-
pen) zal de opvoeder zich niet graag aan de plicht onttrekken
de functie van gehechtheidsobject te vervullen. Anderzijds
moet de opvoeder zijn aandacht op andere aspecten van het ge-
zinsleven (opvoeding van andere kinderen; relatie met de part-
ner, huishouding, etc.) en van het maatschappelijk leven (werk,
scholing, hobbies, etc.) richten. Deze aandacht ('werk') zou op
min of meer gespannen voet met 'interactie' kunnen staan. Het
dynamisch evenwicht tussen de hier genoemde gedragspatronen
(kind: nabijheid-zoeken, exploratie; opvoeder: interactie, werk)
is in figuur i afgebeeld.

'nabijheid zoeken'

'interactie'

kind
'exploratie'

'werk'
opvoeder

Toelichting: -<—*- = antithetisch
» < = reciprook

In een dergelijk evenwicht lijken conflicten bijna onvermijde-
l i jk .* De vraag is welke evenwichtsverstoringen een negatieve
invloed op de kinderlijke ontwikkeling uitoefenen, en hoe deze
gecompenseerd zouden kunnen worden. Uitgangspunt van het
systeem is de koppeling van nabijheid-zoeken van het kind en
interactie van de opvoeder. Opvoeder en kind zullen zodanig
op elkaar ingespeeld moeten raken dat de signalen over en
weer begrepen worden. De opvoeder moet in staat zijn relatief
ongedifferentieerde gedragingen van de baby te ontcijferen en
op adequate wijze erop te antwoorden, bijvoorbeeld door knuf-
felen, troosten, etc. Stern (1977) heeft dit subtiele koppelings-
proces uitvoerig beschreven. Een stabiele relatie met regelmatig
terugkerende interactiemomenten vormt een noodzakelijke
voorwaarde voor het tot stand komen van een harmonieuze
koppeling. Alleen binnen een dergelijke stabiele relatie kan
voldoende gelegenheid voor het leren inspelen op elkaar gevon-
den worden.
Dit zou de stabiliteits- of continuïteitswet van Bowlby genoemd
kunnen worden. Hij formuleert deze 'wet' als volgt: 'The more
stable and predictable the régime (het opvoedingsarrangement,
de auteurs), the more secure a child's attachment tends to be;
the more discontinuous and unpredictable the régime the more
anxious his attachment' (Bowlby, 1975, p. 261). In een stabiele
relatie met regelmatig terugkerende ontmoetingen wordt het
gedrag van de interactiepartners voor elkaar steeds beter voor-
spelbaar. De opvoeder 'herkent' steeds meer zinvolle gedragin-
gen in het aanvankeli jk nog amorfe bewegen en vocaliseren van
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het k ind , terwij l het kind steeds vaker de ervaring heeft dat het
met zijn signalen de opvoeder weet te bereiken en hem 'naar
zijn hand weet te zetten'. Het koppelingsproces vergt t i jd ,
vooral vanwege de subtiliteit ervan maar ook vanwege de rela-
tief onderontwikkelde interactieve vaardigheden van het kind,
alsmede zijn aanvankelijk onvermogen om tot mentale repre-
sentaties van het interactiepatroon te komen. Overigens impli-
ceert de stabiliteitswet van Bowlby onzes inziens niet zonder
nicer, dat niet meer dan één opvoeder een gehechtheidsrelatie
met het kind zou kunnen opbouwen. Met andere woorden: sta-
biliteit impliceert niet monotropie zoals we in het vervolg nog
zullen aantonen.

/. ?. Evenwichtsverstoringen: overprotectie en
verwaarlozing

l Iet in de vorige paragraaf geschetste dynamisch even-
wicht tussen opvoeder en kind wordt grofweg gesproken be-
dreigd door een tweetal tendensen die zich in meer of minder
sterke mate kunnen voordoen. Ten eerste kan de opvoeder bij-
voorbeeld vanwege het wegvallen van de pool: 'werk', teveel
aandacht gaan schenken aan de interactiecomponent. Er is dan
sprake van 'smothering' (Bowlby) of 'overprotectie' d.w.z.
dwangmatig opleggen van zorg aan het kind. De al te exclusie-
ve aandacht voor het kind leidt ertoe dat dit onvoldoende aan
exploratie van de wijdere omgeving toekomt en zich blijft fixe-
ren op het nabijheid-zoeken. Ten tweede kan de opvoeder zich
gedwongen voelen zoveel tijd aan 'werk' (andere kinderen in
het gezin; betaalde arbeid; etc.) te besteden dat de interactie-
component onvoldoende tot ontwikkeling komt. Opvoeder en
kind hebben in dat geval te weinig gelegenheid om een voor
beide partijen bevredigende koppeling tussen gedragspatronen
tot stand te brengen. Er is dan sprake van 'maternal depriva-
tion' (Rutter) of 'verwaarlozing'. Het kind ervaart teveel schei-
dingen van zijn opvoeder om nog vertrouwen in zijn toeganke-
lijkheid in tijden van nood te kunnen koesteren.
De twee evenwichtsverstorende tendensen ('overprotectie' en
'verwaarlozing') zijn hiervóór vanuit kwantitatief gezichtspunt
in termen van teveel of te weinig tijd besteed aan het kind be-
schreven. Bowlby wijst echter herhaaldelijk op meer kwalitatie-
ve aspecten ervan. Opvoeders zijn soms op grond van hun
eigen ontwikkeling en opvoeding of op grond van maatschappe-
lijke factoren niet in staat sensitief te reageren op het kind,
hoewel de tijd doorgebracht met het kind toereikend zou moe-
ten zijn voor het opbouwen van een harmonieuze relatie. Ook
wijst hij op het veelvuldig voorkomend verschijnsel dat opvoe-
ders ongewild of opzettelijk (als vorm van straf) het kind met
scheiding dreigen, bijvoorbeeld dreigen weg te lopen, het kind
elders onder te brengen, of zelfmoord te plegen (bijv. Bowlby,
1975, p. 243). Dreiging met scheiding kan even desastreuze ge-
volgen hebben voor de gehechtheidsontwikkeling van het kind
als een reële scheiding, zo veronderstelt h i j .
In het werk van Bowlby zijn kortom de volgende evenwichts-
verstoringen met negatieve gevolgen voor de gehechtheidsont-
wikkeling te vinden:
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- Fysieke ontoegankelijkheid van de opvoeder (separatie);
- psychische ontoegankelijkheid van de opvoeder (gebrek aan

sensitiviteit);
instabiele opvoedingsarrangementen (te veel en te kortdu-
rende relaties met verschillende opvoeders);
dreiging met tijdelijke of permanente ontoegankelijkheid
(separatiedreiging en 'love-withdrawal' als sanctie);
inversie van de attachmentrelatie door een angstig gehechte
opvoeder (dit geldt voor het wat oudere kind dat in de rol
van gehechtheidsobject wordt gedrukt);

- dwangmatige interactie van de opvoeder, die niet aansluit
bij de behoeften van het kind ('compulsive care-giving', cf.
Bowlby, 1979, p. 137).

Bowlby's stelling luidt dat de meest voorkomende evenwichts-
verstoringen het gevolg zijn van 'verwaarlozing', van te weinig
interactie tussen opvoeder en kind, en een gebrek aan stabiliteit
en sensitiviteit in deze interactie. Van het gevaar van 'overpro-
tectie', van verwenning van het kind door te veel aandacht van
de kant van de opvoeders, kan volgens hem nauwelijks sprake
zijn als de behoefte van het kind deze aandacht reguleert.
Overprotectie ontstaat als gevolg van een dwangmatige behoef-
te van de opvoeder aan het geven van meer aandacht dan het
kind nodig heeft. De term 'overprotectie' zou Bowlby dan ook
liever vervangen zien door 'compulsive care-giving' om daarmee
duidelijk te maken dat de opvoeder en niet het kind de oorzaak
van de overmaat aan aandacht en zorg is (Bowlby, 1971, p.
422). Een kind kan niet verwend worden als zijn behoefte aan
interactie bepalend is voor de aandacht die het krijgt. Daarbij
komt nog dat kinderen tot ongeveer drie jaar die nog niet over
voldoende cognitieve vaardigheden tot interne representatie van
de toegankelijkheid van de opvoeder beschikken, volgens
Bowlby alleen veiligheid kunnen ontlenen aan actuele, fysieke
aanwezigheid van de gehechtheidspersoon (Bowlby, 1975, p.
237). Elders voegt hij hieraan toe dat 'effects of separations
from mother during the early years are cumulative and... the
safest dose is therefore a zero dose' (Bowlby, 1975, p. 255).
Tegen deze achtergrond wordt zijn scepsis over opvang van kin-
deren onder drie jaar in kinderdagverblijven - hoe goed geë-
quipeerd dan ook - begrijpelijk. Hij schat het risico van over-
protectie (in tegenstelling tot bijv. Van der Berg (1978)) erg
laag in, aangezien kinderen nauwelijks verwend kunnen worden
door te veel aandacht; hij meent voorts dat de genoemde
leeftijdscategorie kinderen alleen door fysieke toegankelijkheid
van hun gehechtheidspersoon tevreden gesteld kan worden
en hij veronderstelt tenslotte dat separatie-ervaringen niet 'ver-
geten' worden maar integendeel cumuleren. De conclusie ligt
dan voor de hand dat opvoedingssituaties waarin permanent
één en dezelfde opvoeder helemaal voor het kind beschikbaar
is, een ideale basis voor een veilige gehechtheidsontwikkeling
vormen.

1.4. Verbreding van het opvoedingsmilieu

Ondanks de geloofwaardigheid van de hiervoor beschre-
ven argumentatie menen wij toch een kritische kanttekening bij
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de conclusie te moeten plaatsen. Hoewel Bowlhy telkens weer
op negatieve gevolgen van tijdelijke scheidingen tussen kind en
opvoeder wijst, houdt hij te weinig rekening met het feit dat in
het moderne gezin als institutie waarin de meeste kinderen wor-
den grootgebracht, scheidingen tussen opvoeder en kind onont-
koombaar zijn. Permanente fysieke toegankelijkheid is onder
de huidige maatschappeli jke omstandigheden bijna een fysieke
onmogel i jkheid in een gezin waarin meer dan één kind ver-
zorgd moet worden, en waarin de opvoeder nog andere taken
heeft te vervullen dan alleen de opvoeding van kinderen. De
hulp van oppas, buren, grootouders, kennissen, en vooral ook
de partner is in de meeste gezinnen onontbeerlijk. Als tijdelijke
separaties onvermijdelijk zijn dan wordt vanuit het kind gezien
de optimale opvoedingssituatie gevormd door min of meer sta-
biele relaties met meerdere opvoeders die als gehechtheidsper-
soon kunnen fungeren. Immers, in geval slechts één opvoeder
zich als gehechtheidspersoon heeft opgeworpen is iedere sepa-
ratie een zeer ingrijpend gebeuren, omdat het kind op niemand
anders kan terugval len. Bij een verbreding van het opvoedings-
mi l i eu hoeft een scheiding van één gehechtheidspersoon nog
niet te betekenen dat hier sprake is van een door het kind erva-
ren scheiding: een andere opvoeder is immers in principe in
staat dezelfde functie als bron van veiligheid in potentieel be-
dreigende situaties te vervullen. Ook gedwongen permanente
scheidingen tussen opvoeder en kind (bijv. vanwege overlijden,
echtscheiding) kunnen in een verbreed opvoedingsmilieu beter
verwerkt worden. In zijn meest recente boek 'Loss' geeft Bowl-
by zelf op basis van rijk geschakeerd klinisch materiaal aan dat
een jong kind onder de volgende drie voorwaarden in staat is
het verlies van een gehechtheidspersoon constructief te verwer-
ken: ten eerste moet voorafgaand aan de scheiding een veilige
gehechtheidsrelatie hebben bestaan; ten tweede moet het kind
ook al is het zeer jong, snel en precies geïnformeerd worden
over de fatale gebeurtenis; ten derde moet het in de nabijheid
van een vertrouwde persoon kunnen verkeren, die het de ze-
kerheid van een stabiele relatie kan geven (Bowlby, 1980. p.
276).
Vooral deze laatste voorwaarde, de aanwezigheid van een (ge-
hechtheids-)pers(Hin bij wie het kind weer enige veiligheid en
vertrouwen kan vinden, is in dit verband van belang. In een op-
voedingsmilieu waarin slechts één gehechtheidspersoon intensief
met het kind omgaat, is een onverhoopte t i jde l i jke of perma-
nente separatie gezien deze laatste voorwaarde nauwelijks goed
te verwerken. In een verbreed opvoedingsmilieu daarentegen
wordt de continuïteit van het opvoedingsarrangement beter ge-
garandeerd, en dat is precies wat een kind juist bij zo'n fatale
gebeurtenis nodig heeft.
Daarbi j komt nog dat een verbreed opvoedingsmilieu een ver-
r i jk ing van de ervaringswereld van het kind zou kunnen beteke-
nen: iedere gehechtheidsrelatie is qua vorm en inhoud toch
weer enigszins verschillend, zo blijkt bijvoorbeeld uit onder-
zoek naar de rol van de vader in de gehechtheidsontwikkeling
(Vergeer en Van Uzendoorn, 1981), en het kind leert hierdoor
eerder zijn gedrag op subtiele wijze af te stemmen op dat van
de betreffende interactiepartner. Een voordeel is bovendien
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nog dat bepaalde eenzijdigheden in een relatie tussen kind en
opvoeder door andere opvoeders gecompenseerd kunnen wor-
den. Zo zijn er opvoeders die eerder geneigd zijn distale dan
proximale interactie te beginnen, hoewel het kind toch ook erg
veel behoefte aan het intensief lichamelijk contact kan hebben.
In een verbreed opvoedingsmilieu is de kans groter dat aan de-
ze behoefte door andere opvoeders voldaan kan worden. Ook
de mogelijkheid van 'smothering', van al te intensieve betrok-
kenheid van een opvoeder op het kind wordt dan kleiner. Een
'overprotectieve' opvoeder zal gedwongen worden het kind re-
gelmatig 'af te staan' aan anderen en zo wellicht eerder gecorri-
geerd worden.
Een verbreding van het opvoedingsmilieu vermindert dus niet
alleen de kans dat tijdelijke of permanente scheidingen blijven-
de schade aanrichten, maar zou ook een verrijking van de erva-
ringswereld van het kind kunnen betekenen en de mogelijkhe-
den tot compensatie van eenzijdigheden in de relatie van het
kind met zijn opvoeders kunnen verruimen. Dit alles natuur l i jk
wel op voorwaarde dat de vereiste stabiliteit voorhanden b l i j f t
ook al is er sprake van een groter aantal gehechtheidsrelaties.
In een verbreed opvoedingsmilieu zal iedere opvoeder zeer re-
gelmatig moeten kunnen interacteren met het kind, om zich de
sensitieve responsiviteit (Ainsworth et al . , 1978) die noodzake-
l i j k is voor de vorming van een veilige gehechtheid, te kunnen
verwerven. Vanuit het kind gezien moet de regelmaat de voor-
spelbaarheid van de situaties waarin het verkeert garanderen.
Het l i j k t ons niet juist te veronderstellen dat de stabiliteitswet
van Howlby alleen voor opvoedingsarrangementen geldt waarin
het kind slechts één gehechtheidsrelatie is aangegaan. Wij ver-
moeden dat ook in verbrede opvoedingsmilieus waarin van mul-
tipele attachments sprake is, de nodige stabiliteit aanwezig kan
zijn, althans wanneer de verbreding binnen bepaalde hierna
nog te bespreken grenzen b l i j f t .
Een belangri jk voordeel van een verbreed opvoedingsmilieu
voor de opvoeders tenslotte is, dat zij meer tijd en aandacht
aan de component 'werk' kunnen besteden zonder het gevoel te
hoeven hebben dat hiermee de gehechtheidsrelatie met het kind
tekort wordt gedaan. Onderzoek binnen de attachmenttheorie
heeft immers duidel i jk gemaakt dat bij een zeker kwantitatief
minimum aan interactietijd de gehechtheidsrelatie vooral be-
paald wordt door de kwaliteit van de interacties (vgl. Van IJ-
zendoorn, 1979). Daarbij komt nog dat in een verbreed opvoe-
dingsmilieu de t i j de l i jke afwezige opvoeder (bijvoorbeeld de
buitenshuis werkende moeder) de zekerheid heeft dat zijn kind
door mensen wordt opgevangen, met wie het een goede ge-
hechtheidsrelatie heeft. De mogelijk negatieve effecten van
'schuldgevoelens' van buitenshuis werkende opvoeders op op-
voeding en 'werk' kunnen in een dergelijk arrangement tot een
minimum beperkt blijven (cf. Goossens, 1982).
Onze hypothese luidt daarom, dat negatieve verstoringen van
het evenwicht in het hiervoor beschreven bowlbyaanse model
van een opvoedingssituatie effectief bestreden kunnen worden
in een verbreed opvoedingsmilieu. Verwaarlozings- nog over-
protectietendensen krijgen dan erg veel kans zich te manifeste-
ren. De gevolgen van ti jdelijke of permanente separaties van
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een opvoeder kunnen constructief verwerkt worden doordat an-
dere gehechtheidspersonen voor veiligheid en vertrouwen kun-
nen zorgen. Een verbreed opvoedingsmilieu hoeft voor het kind
geen stabiel en onvoorspelbaar milieu te zijn.

7.5. De monotropiethese

Deze verbredingshypothese is gebaseerd op de veronder-
stellingen dat vermeerdering van het aantal gehechtheidsrelaties
(binnen zekere grenzen, zie 1.6.) geen negatieve gevolgen voor
de kwaliteit van deze relaties behoeft te hebben, en dat de ver-
schillende gehechtheidsrelaties dezelfde functie van bron van
veiligheid in potentieel bedreigende situaties kunnen vervullen.
De monotropiethese van Bowlby echter staat in zekere zin
haaks op deze veronderstelling. Deze stelling luidt namelijk,
dat 'there is a strong bias for attachment behaviour to become
directed mainly towards one particular person...' (Bowlby,
1971, p. 368). Bowlby koppelt aan deze monotropiethese het
onderscheid tussen 'principal' en "subsidiary' gehechtheidsperso-
nen: het kind zou personen met wie het een gehechtheidsrelatie
opbouwt, in een hiërarchie plaatsen aan de top waarvan zich
slechts één gehechtheidspersoon bevindt, die vooral in min of
meer extreem angstige situaties voor voldoende vertrouwen, ze-
kerheid en veiligheid zal kunnen zorgen. De monotropiethese
mag dus niet zo worden geïnterpreteerd, dat het kind slechts
met één enkele opvoeder een 'echte' gehechtheidsrelatie zou
kunnen vormen, zoals zelfs Smith (1980) nog lijkt te doen.
Bowlby erkent wel degelijk het verschijnsel van de multipele
attachments. Hij ontkent echter dat in principe meerdere op-
voeders dezelfde functie als gehechtheidspersoon zouden kun-
nen vervullen, en brengt een duidelijke hiërarchie in attach-
ments aan. Maar ook deze meer liberale interpretatie van de
monotropiethese ondergraaft de hiervoor genoemde veronder-
stelling achter de verbredingshypothese, die uitgaat van de mo-
gelijkheid dat verschillende opvoeders een gelijkwaardige rol
als gehechtheidspersoon kunnen vervullen.
I let bewijsmateriaal dat Bowlby voor zijn monotropiethese aan-
voert, is echter uiterst miniem; hij beroept zich slechts op twee
veldonderzoekingen uit de zestiger jaren, namelijk de studie
van Schaffer en Emerson (1964) in Schotland en het onderzoek
van Ainsworth in Oeganda (1967). In beide onderzoekingen
werden echter op z'n minst dubieuze indicatoren van gehecht-
heid gebruikt, al thans gezien vanuit de operationalisatiediscus-
sie in de zeventiger jaren (Van Uzendoorn, 1979). Zo gebruik-
ten Schaffer en Emerson sterkte van protest bij vertrek van de
gehechtheidspersoon als indicatie van de sterkte van de band.
Het belangrijkste meetinstrument van attachment, de 'Strange
Situation', is echter vooral gebaseerd op observatie van gedrag
van kinderen bij terugkeer van de gehechtheidspersoon na een
paai minuten afwezigheid in een stressvolle situatie. Verder is
de idee van bepaling van sterkte of intensiteit van gehechtheid
op /ich al merkwaardig binnen het attachmentparadigma, waar-
in uitsluitend over atlachmcntkwalitciten wordt gesproken. Het
begrip 'sterkte van de band' hoort eerder thuis in een leertheo-
retisch paradigma zoals elders werd uiteengezet (Van Uzen-

jrg. 4 nr. i februari 1983 5'



Kind en adolescent

doorn et al., 1982, hoofdstuk 6). Ook Bowlby heeft nogal veel
kr i t iek op de twee onderzoekingen, maar dat kan hem er niet
van weerhouden met grote stelligheid over de monotropiethese
te spreken. Toch is het onzes inziens onmogelijk de monotro-
piethese binnen het attachmentparadigma te verdedigen door te
wijzen op een hiërarchie van sterktes of intensiteiten van de ge-
hechtheid, zoals bijvoorbeeld Rutter (1979, p. 286) denkt te
kunnen doen. Nogmaals, binnen het attachmentparadigma
wordt uitsluitend over gehechtheidskwaliteiten, niet over sterk-
te van de binding gesproken.
De monotropiethese wordt ook wel verdedigd door te wijzen
op de verschillende functies die de verschillende gehechtheids-
relaties van het kind vervullen. Deze verdediging loopt echter
stuk op de functionele definitie van gehechtheid: van (veilige)
gehechtheid is sprake als de relatie de functie vervult van angst-
reductor in vreemde angstaanjagende situaties en van een vei-
lige exploratiebasis. Vervult een relatie deze functie niet dan is
het géén (veilige) gehechtheidsrelatie, zelfs niet alleen maar een
subsidiaire gehechtheidsrelatie. Daarbij komt nog dat het voor-
handen empirisch materiaal de monotropiethese m.b.t. functie-
verschillen volstrekt ondergraaft. Zo heeft onderzoek naar ge-
hechtheidsrelaties van kinderen met vaders uitgewezen dat deze
dezelfde functies kunnen vervullen als de gehechtheidsrelatie
met de moeder (zie ook Rutter, 1979, p. 286). Dat in bepaalde
(stressvolle) situaties het kind wellicht eerder zijn toevlucht
zoekt bij één van de voorhanden gehechtheidspcrsonen, is geen
monotropiebewijs, omdat het kind de keuze heeft en deze keu-
ze wellicht op grond van 'toevalligheden' maakt (bij onweer
wordt moeder gezocht, omdat zij zichzelf bijv. in een dergelijke
situatie veiliger voelt - en daarom meer vertrouwen uitstraalt -
dan de vader). Alleen als het kind in een dergelijke situatie bij
afwezigheid van de moeder geen toenadering tot de vader zou
zoeken, hoewel het dat in andere minder stressvolle omstandig-
heden wél zou hebben gedaan, kan gesteld worden dat het met
de vader een subsidiaire gehechtheidsrelatie heeft. Een derge-
lijk onderzoeksresultaat is echter tot nog toe niet voorgelegd en
zou ook erg contra-intuïtief zijn. Ervaringen met jonge kinde-
ren wijzen in een andere richting.
Hiermee komt het fundament onder de monotropiethese te ver-
vallen. We kunnen daarom blijven vasthouden aan ons uit-
gangspunt dat jonge kinderen een kwalitatief gelijkwaardige ge-
hechtheidsrelatie met meerdere opvoeders kunnen vormen, en
dat daarmee een verbreding van het opvoedingsmilieu mogelijk
en in zekere zin zelfs gewenst is.

1.6. Grenzen van een verbreding van het
opvoedingsmilieu

We hebben daarbij wel als voorwaarde gesteld dat een
verbreed opvoedingsmilieu voldoende stabiel en voorspelbaar
zou blijven voor het kind. Het is niet aannemel i jk , dat een één-
jarig kind erg veel gelijkwaardige gehechtheidsrelaties kan aan-
gaan, gezien het feit dat het proces van inspelen op elkaar iede-
re keer weer de nodige tijd in beslag zou nemen. Waar de
grenzen ergens liggen is moeilijk te bepalen, mede gezien het
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feit dat dit nogal sterk van leeft i jd , cognitieve vaardigheden etc.
afhankeli jk zou kunnen zijn. Zo komt Smith (1980) mede op
basis van een literatuuronderzoek naar cultureel-antropologi-
sche gegevens hieromtrent tot de weinig verhelderende conclu-
sie dat 'shared care amongst some 20 to 80 caretakers... see-
med to make it difficult for children to make attachment rela-
t i o n s h i p s . . . ' (p. 380). Resultaten van onderzoek naar de rol van
de vader in de gehechtheidsontwikkeling (Vergeer en Van IJ-
zendoorn, 1981) en naar de invloed van crèche en kinderdag-
verblijven op attachment (zie bijvoorbeeld Kagan et al., 1978)
wijzen in de richting van minimaal 3 opvoeders die probleem-
loos een gehechtheidsrelatie met het kind kunnen vormen. On-
derzoek naar bijvoorbeeld commune-opvoeding zou meer licht
op de bovengrens in de verbreding van het opvoedingsmilieu
kunnen werpen.

2. Empirisch onderzoek naar de relatie tussen dichtheid
van het opvoedingsmilieu en Waargenomen Veiligheid*

2.1. Onderzoeksvragen

In het Leidse onderzoeksproject 'Vroegkinderlijke Op-
voeding', waarvan het hier gerapporteerde vooronderzoek deel
ui tmaakt , proberen we tot verscherping en toetsing van ge-
noemde verbredingshypothese te komen. In aansluiting op het
eerste vooronderzoek (Tavecchio en Van IJzendoorn, 19823) is
gepoogd met behulp van een vragenlijst voorgelegd aan de op-
voeder^) bepaalde 'attachmcnt-relevante' gedragskenmerken
van het kind in de alledaagse leefsituatie op het spoor te ko-
men. Hierbij hebben wij ons geconcentreerd op één aspect, na-
melijk de mate waarin het kind zich veilig voelt in min of meer
vreemde, potentieel bedreigende situaties. De antwoorden van de
moeders op een aantal vragen betreffende het gedrag van het
kind in deze situaties (zie verder 2.2.) resulteren in een score
op de schaal 'Waargenomen Veiligheid' (vgl. de noot op deze
pagina). Met betrekking tot waargenomen veiligheid hebben we
geprobeerd o.a. op de volgende vragen een voorlopig antwoord
te formuleren:
1. Hangt het bezoeken van een crèche, peuterspeelzaal, gastge-

zin, grootouders etc. samen met de bij het kind waargeno-
men veiligheid in potentieel bedreigende situaties?

2. Bestaat er samenhang tussen het aantal kortdurende schei-
dingservaringen, wals ccn paar dagen elders logeren, en de
bij het kind waargenomen veiligheid?

3. Hangt het buitenshuis werken van de moeder samen met de
bij het kind waargenomen veiligheid?

4. Is er een samenhang tussen de mate waarin de vader als
'verbreder' van het opvoedingsmilieu naar voren treedt en
waargenomen veiligheid?

5. Is er een samenhang tussen de mate van protectieve gevoe-
lens van moeders ten opzichte van hun kind en de bij hem
waargenomen veiligheid?

In het eerste vooronderzoek bleek dat meer waargenomen vei-
ligheid wat vaker samengaat met werkend moederschap en een
minder protectieve opvoedingsattitude. Verder zouden vaders

jrg. 4 nr. i februari



Kind en adolescent

die zich wat minder bemoeien met bepaalde pedagogische acti-
viteiten (als knuffelen, stoeien, voorlezen) en wier vrouwen een
grotere participatie van hun zijde aan de opvoeding niet zo
sterk op prijs stellen, kinderen hebben met een grotere mate
van waargenomen veiligheid. Ook leek het al dan niet bezoe-
ken van crèches, e.d. door het kind niet samen te hangen met
waargenomen veiligheid, terwijl er evenmin een verband bleek
te bestaan tussen het aantal kortdurende separaties, bijvoor-
beeld vanwege logeren, en de waargenomen veiligheid.
In de navolgende paragrafen zullen we herhaaldelijk de over-
eenkomsten en verschillen in opzet, operationalisaties, analyse-
methoden en resultaten tussen de twee vooronderzoekingen be-
spreken.

2.2. De opzet van het onderzoek: onderzoeksgroep en
variabelen

De onderzoeksgroep bestond uit 140 gezinnen, die op en-
kele gezinnen na (vier gezinnen, die in het eerste vooronder-
/oek tot de nonrespondenten behoorden, bleken nu wel bereid
mee te doen) deel uitmaakten van de in het eerste vooronder-
zoek onderzochte groep van 166 gezinnen (Tavecchio en Van
Uzendoorn, 19823). Evenals bij het eerste vooronderzoek wer-
den de voor de beantwoording van de in de vorige paragraaf
gestelde vragen benodigde gegevens via een post-enquête bij
deze gezinnen verzameld. De onderzoeksgroep is overigens op
de geciteerde plaats uitgebreid beschreven, zodat we hier kun-
nen volstaan met enkele summiere gegevens over sociaal-econo-
mische status (gemiddelde 4.6, standaardafwijking 1.3, op een
schaal lopend van 'ongeschoolde arbeid' ( i ) tot hogere en aca-
demische beroepen' (6)), geslacht van het kind (61 meisjes, 77
jongetjes; van 2 kinderen ontbreken hierover de gegevens), en
leeftijd van de betrokken kinderen (gemiddeld 26.7 maanden;
standaardafwijking 8.2) in de nieuwe enigszins uitgedunde on-
derzoeksgroep. Het percentage nonrespons in deze tweede on-
derzoeksronde bij grotendeels dezelfde groep is opmerkelijk ge-
ring (18%). De kinderen zijn gemiddeld maar enkele maanden
ouder dan de kinderen uit het eerste vooronderzoek, hoewel
tussen het eerste en tweede onderzoek 18-20 maanden zijn ver-
streken; het gaat hier in de meeste gevallen (ruim 70%) om de
broertjes of zusjes van de eerste groep kinderen.
Bij de constructie van de variabelen is in dit tweede vooronder-
zoek een enigszins andere strategie toegepast dan in het eerste
vooronderzoek. In plaats van de in het eerste onderzoek ge-
volgde procedure van item-selectie op basis van test-hertestge-
gevens is nu een optimale schalingsmethode (Gifi, 1981) toege-
past op de belangrijkste variabelen, waarna een Cronbach's alfa
als maat voor de betrouwbaarheid werd berekend. Dit resul-
teerde in aanmerkelijk betrouwbaardere schalen dan in het eer-
ste onderzoek. Aangezien de optimale schalingsmethode, die
naar een idee van o.a. Guttman (1951) door de Leidse vak-
groep Datatheorie verder is ontwikkeld, nog relatief weinig toe-
gepast wordt en van groot belang kan zijn bij het oplossen van
het probleem van verantwoord meten van sociale verschijnselen
(met name attituden, schrif tel i jk gerapporteerde observaties
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e.d.) op ordinaal of interval niveau, is in Appendix 2 een voor-
beeld van de/e sdialingsmethode beschreven. Het betreft hier
de in dit onderzoek gehanteerde 'afhankelijke' variabele 'Waar-
genomen Veiligheid'. Deze variabele is geeonstrueerd op basis
van 13 items (zie Appendix i) , waarmee moeders gevraagd
\verd aan te geven hoe angstig of veilig hun kind zich doorgaans
voelt:
a. in een onbekende omgeving,
b. in de nabijheid van een onbekende persoon, en
c. als het alleen gelaten wordt.
Dit zijn de drie elementen die ook in de 'Strange Situation'
(Ainsworth et al., 1978) centraal staan, waarbij classificatie van
kinderen in het laatstgenoemde geval vooral geschiedt op basis
van hun gedrag (nabijheid zoeken, afweren, vermijden e.d.) na
terugkeer van de gehechtheidspersoon. De in dit onderzoek ge-
hanteerde schaal is in principe continu en operationaliseert
slechts een dimensie van het construct 'gehechtheid', te weten
waargenomen veiligheid in potentieel bedreigende situaties. De
alfa-betrouwbaarheid van het optimaal geschaalde meetinstru-
ment bedroeg .84 (10 items). De in dit onderzoek gebruikte
'onafhankelijke' variabelen ('predictoren') waren de volgende:
- Als indicatoren voor 'kwalitatieve dichtheid' werd gekozen

voor:
1 . 'l'ed(if>of>isclie betrokkenheid', gebaseerd op een schaal van

Schneewind (1976) (a = .78: n items). Een voorbeeld van
een item luidt: 'Wat mijn kind doet, denkt en voelt, interes-
seert me meer dan alle andere dingen'.

2. 'Rolopvattingen', een nieuwe variabele geconstrueerd op ba-
sis van de schaal van Slade en Jenner (1978), operationali-
seerde de opvatting over de maatschappelijke rol van vrou-
wen versus hun rol als huismoeder (a = .89; 14 items).
Voorbeelden van items zi jn: 'Een goede moeder behoort
thuis te zijn, als / i j een kind van onder de 5 jaar heeft', en
'Een situatie waarin de vrouw werkt terwijl de man thuis
blijft en voor de kinderen zorgt, kan ik mij heel wel inden-
ken'.

yA. Attitude ten aanzien van werkend moederschap, waarover
evenals in het eerste vooronderzoek een aparte vraag aan de
moeders werd gesteld.

T,b.Attitude ten aanzien van korter werken van de vader, die ook
in het eerste vooronderzoek in de reeks onafhankelijke va-
riabelen was ondergebracht.

- Als indicatoren voor 'kwantitatieve dichtheid' werd gekozen
voor:
1. 'Omgang nict-oudcrs', een somscore van het aantal uren dat

het kind volgens de moeder gemiddeld per week in een crè-
che, b i j buren, grootouders, oppas e.d. doorbracht.

2. Aantal nachten logeren, duidel i jk onderscheiden van de vol-
gende variabele.

3. Aantal nachten ziekenhuisverhlijf. dat het kind na zijn ge-
boorte om welke reden dan ook had meegemaakt.

4. Werkend moederschap, een dichotome variabele waarmee
slechts onderscheiden kan worden tussen (parttime of fullti-
me) werkend moederschap en fulltime huisvrouw-zijn.

5. Crechehezoek. het aantal malen per week dat een kind een
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crèche of peuterzaal bezoekt. Ondanks overlap met 'Om-
gang niet-ouders' zijn deze twee laatstgenoemde variabelen
toch in het vooronderzoek opgenomen omdat ze in het eer-
ste vooronderzoek een rol als onafhankelijke variabele
speelden.

6. Taakvervulling, waarmee geprobeerd werd de feitelijke in-
breng van de vader in de opvoeding en verzorging van de
kinderen, en in de huishouding nader te bepalen voor de be-
trokken moeders naar de taakverdeling met betrekking tot
taken als voorlezen ('pedagogische activiteiten'), bedden op-
maken ('vrouwelijke taakvervulling') en een band plakken
( 'manneli jke taakvervulling') te vragen. Een principale com-
ponentenan;ilyse liet zien dat inderdaad een drietal dimen-
sies m.b.t. de verdeling van gezinstaken tussen man en
vrouw kan worden onderscheiden, te weten 'vrouwelijke
taakvervulling' (a = .80; 8 items); 'pedagogische activitei-
ten' (a = .50; 3 items); en 'mannelijke taakvervulling (a =
.59; 4 items) (cf. Tavecchio en Van Uzendoorn, I982b).

Tenslotte werden evenals in het eerste vooronderzoek nog en-
kele variabelen van secundair belang geoperationaliseerd zoals
'ouderschapfitnotivatie' (a = .75; n items) en werden een paar
vragen gesteld naar de frequentie van bepaald strafgedrag van
moeders, dat volgens Bowlby van belang kan zijn voor het ont-
staan van angstige gehechtheid ('straffen door het kind alleen te
laten', 'door liefdesonthouding', en 'door een pak voor de
broek').

2.3. Resultaten

Zoals gezegd hebben we in dit onderzoek geprobeerd
nogmaals een beeld te krijgen van de mate waarin en de wijze
waarop waargenomen veiligheid in potentieel bedreigende si-
tuaties samenhangt met een aantal hiervoor genoemde theore-
tisch en praktisch relevant geachte variabelen. Uitgaande van
de globale verwachting dat een kwantitatieve en kwalitatieve
verbreding van het opvoedingsmilieu de gevoelens van veilig-
heid bij jonge kinderen kan vergroten, is nagegaan in hoeverre
middels indicatoren van een verbreding van het opvoedingsmi-
lieu (zoals de deelname van andere volwassenen dan de moe-
ders aan de opvoeding; een minder grote emotionele betrok-
kenheid van de ouders op het kind; etc.) groepen kinderen bij
wie meer of juist minder veiligheid wordt waargenomen in be-
dreigende situaties van elkaar kunnen worden onderscheiden.
Wij z i jn er niet van uitgegaan dat de dichtheid van het opvoe-
dingsmilieu de enige determinant zou zijn voor de gevoelens
van angst of veiligheid van jonge kinderen in bedreigende situa-
ties. Het eerste vooronderzoek heeft er geen twijfel over laten
bestaan dat een 'verbreding' van het opvoedingsmilieu slechts
een deelverklaring voor deze gevoelens van veiligheid kan ge-
ven. In dit tweede vooronderzoek hopen we met wat optimaler
gemeten variabelen en via een andere statistische analyse - dis-
criminantanalyse - laatstgenoemde globale verwachting nog-
maals te bevestigen en zo mogelijk ook enigszins aan te scher-
pen. Dit vanuit het principe van de 'triangulatie': slechts een
reeks onderzoekingen met ongeveer dezelfde vraagstellingen
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maar min of meer verschillend van opzet en uitvoering kan eni-
ge zekerheid geven over de juistheid van de gekoesterde ver-
wachtingen.
In dit tweede vooronderzoek is discriminantanalyse gebruikt om
aan te tonen in hoeverre de genoemde indicatoren voor dicht-
heid van het opvoedingsmilieu in staat zi jn een onderscheid te
maken tussen kinderen die zich volgens de moeder in het aantal
bedreigende situaties nogal angstig of integendeel juist nogal
veilig voelen. Rekening houdend met de mogelijkheid dat tus-
sen verschillende moeders lichte verschuivingen in referentieka-
der kunnen optreden zodat eenzelfde gedrag als angstig of juist
als minder angstig kan worden beoordeeld, hebben we met na-
me gefocusseerd op verschillen tussen de ongeveer 25% kinde-
ren die als nogal 'angstig' wordt beoordeeld en de 25% kinde-
ren die juist als erg 'veilig' wordt beoordeeld. Deze twee groe-
pen kinderen op de twee uiteinden van de schaal 'Waargeno-
men Veiligheid' zijn in ieder geval door de betrokken moeders
heel duidel i jk van elkaar onderscheiden, ook al zouden zich
lichte verschuivingen in referentiekader hebben voorgedaan.
Daarentegen zou de plaatsing van kinderen in de resterende
middengroep weieens meer door toevallige verschuivingen in
beoordelingscriteria van de moeders veroorzaakt kunnen zijn
dan door reële verschillen in gedrag van deze kinderen in ver-
gelijking tot de kinderen in één van de twee 'extreme' groepen.
Discriminantanalyse op een gedichotomiseerde of getrichotomi-
seerde variabele 'Waargenomen Veiligheid' kan gekritiseerd
worden vanwege het feit dat niet van alle aanwezige informatie
over de precieze plaats van ieder kind op de schaal 'Waargeno-
men Veiligheid' gebruik gemaakt wordt, dit in tegenstelling tot
de multipele regressietechniek die in het eerste vooronderzoek
gehanteerd werd. Wij gaan er zoals gezegd hier echter van uit
dat het verlies van informatie gecompenseerd wordt door de
vermindering van het risico dat kinderen met dezelfde waarge-
nomen veil igheid op verschillende schaalpunten terechtkomen
doordat hun ouders een enigszins verschillend referentiekader
hebben van waaruit ze gedrag van hun kinderen beoordelen.
Genoemde informatie zou dan tot 'ruis' bestempeld moeten
worden. Overigens moet de discriminantanalyse in ons geval
ui ts lui tend als een middel opgevat worden om tot een beschrij-
ving van de verschillende groepen kinderen te komen. De tech-
niek is hier beslist niet van voorspellende waarde en kan daar-
om niet als grondslag dienen voor indeling van kinderen die
niet tot onze steekproef behoren in een bepaalde klasse van
'Waargenomen Veil igheid ' op basis van hun scores op de discri-
minerende variabelen (vgl. Nunnally, I9782; Kerlinger en Ped-
hazur, 1973).
De eerste discriminantanalyse* is op de drie groepen uitgevoerd
(± 2S% kinderen met overwegend veilige gevoelens, ± 25%
kinderen met overwegend angstige gevoelens in bedreigende si-
tuaties; en een middengroep, die de resterende 50% kinderen
omvatte). De analyses zijn m.b.v. SPSS, versie 8.2 (Nie et al..
1975) uitgevoerd. De resultaten zi jn in tabel i weergegeven.
De resultaten van de discriminantanalyse op de drie groepen
wijzen erop dat op basis van een v i j f t a l va r iabe len in ieder ge-
val een onderscheid kan worden gemaakt tussen de groep 'veili-
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Tabel i. Discriminantanalyse op
de 'veilige' (n = 32), 'angstige'
(n = 35> en 'midden' groep
(n = 68).
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i . Omgang niet-

oudcrs

2. Mannelijke

taakvervulling

3. Aantal nachten

logeren

4. Straffen door

alleen laten

5 Korter werken

vader

Eigenwaarde'

kanonische

correlatie'
Wilk's lambda '

P

GtmicUtldtH

functie I Functie 2 'angstig' 'veilig' 'midden' 'totaal'

.38' .-it) 6.0' 11.6 9.9 9.3

.14 .80 6.6 7.4 7.9 7.4

.64 -.28 6.9 14.4 6.9 8.6

-.43 .08 3.7 3.4 3.6 3. h

-.42 "9 4.1 3.8 4 .1 4.0
.17 .07

.38 .25 .234 6X .20 (Ccntroïdc FO

.80 .94 -.48' .15 . 18 (Ccntroïdc F2)

, ( X > 2 .07

Toelichting
i . gestandaardiseerde canonische discriminantfunctiecoëfficiëntcn
2. gemiddelden van de discriminerende var iabelen in de drie groepen

en in de totale groep
3. informatie over het onderscheidend vermogen van de twee functies
4. de twee canonische discriminantfuncties geëvalueerd op groepsge-

middelden, c.q. centroïden.

ge' kinderen en de twee resterende groepen. Dit is het onder-
scheid dat door de eerste functie (p = .002) beschreven wordt,
die ongeveer 14% variantie verklaart (de gekwadrateerde cano-
nische correlatie is r|2). De tweede functie (p = .07, n. s.) be-
schrijft het onderscheid tussen de 'angstige' groep en de rest.
maar verklaart slechts 6% van de variantie. De verschillen tus-
sen de 'veilige' groep en de rest zijn de volgende: de 'veilige'
groep wordt gekenmerkt door het feit dat de kinderen een gro-
ter aantal nachten buitenshuis doorbrengen, bijvoorbeeld van-
wege logeren. Verder is er een lichte tendens bij deze groep
constateerbaar dat. de ouders de kinderen relatief wat vaker
straffen door ze enige t i j d alleen te laten. Tenslotte vinden de
moeders in deze groep kinderen het iets minder belangrijk dan
de overige moeders dat de vader in verband met de deelname
aan de opvoeding wat korter zou gaan werken. De verschillen
tussen de 'angstige' groep en de rest zijn de volgende: de ang-
stige groep kinderen brengt minder tijd door bij andere volwas-
senen dan de eigen ouders ( b i j buren, kennissen, oppas, crèche-
leidsters etc.). De moeders van 'angstige' k inderen zeggen wat
vaker dan de overige moeders dat de taakverdeling m. b. t. de
zgn. 'mannelijke' klussen relatief wat meer traditioneel is.
In beide gevallen zijn de verschillen k l e in . Alleen de omgang
met andere volwassenen dan de eigen ouders en het aantal
nachten buitenshuis logeren (deze twee variabelen correleren
niet significant met elkaar: r = .12 , P! = .15) worden geken-
merkt door een relatief groot verschil in gemiddelden in de drie
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groepen en deze variabelen zorgen dan ook voor een groot deel
van het onderscheid tussen de 'veilige' groep versus de rest, en
de 'angstige' groep versus de rest. De niet in de tabel opgeno-
men variabelen zijn niet in staat enigerlei bijdrage van beteke-
nis aan het onderscheid tussen de drie groepen te leveren. Dat
geldt bijvoorbeeld dus ook voor variabelen die in het eerste
vooronderzoek een belangrijke rol speelden, te weten 'werkend
moederschap', 'pedagogische betrokkenheid' en de taakverde-
ling tussen de ouders ten aan/ien van 'pedagogische activitei-
ten'. De 'midden'groep blijkt zich niet apart te onderscheiden
van de twee extreme groepen. Slechts de vergelijking van een
extreme groep met de middengroep en de andere extreme
groep levert enig resultaat op. Naar aanleiding van de resulta-
ten van een recent uitgevoerd valideringsonderzoek, waarbij
ook de variabele 'Waargenomen Veiligheid' betrokken was (Ta-
vecchio et al., 1983) is echter nog een tweede discriminantana-
lyse uitgevoerd. Alvorens de resultaten van deze tweede ana ly-
se te bespreken volgt nu eerst een korte samenvatting van voor-
noemd valideringsonderzoek. In essentie wijzen de resultaten
van dit onder/oek er op dat de schaal 'Waargenomen Veilig-
heid' vooral onderscheid maakt tussen het gedrag van kinderen
die op basis van Ainsworth's 'Strange Situation' als 84 of C ge-
classificeerd worden en het gedrag van kinderen die tot de ove-
rige subgroepen behoren (A, en Bi t/m 83). De schaal lijkt
geen onderscheid te maken tussen liet schijnbaar onverstoorde,
onaangedane gedrag /oals dat door de kinderen uit de A-groep
in stressvolle omstandigheden wordt vertoond ('avoidant a t tach-
ment ' ) en gedrag waaru i t vertrouwen in de gehechtheidsper-
soon blijkt, zoals dat in dergelijke situaties door de Bi t/m 83-
kinderen wordt ten toon gespreid ("secure attachment ') . De
kinderen uit de 'borderline'-groep 84 en de C-groep (de laat-
sten aangeduid als 'ambivalent-resistent' gehecht) gedragen zich
daarentegen erg verdrietig, onzeker, angstig, boos of juist erg
passief in scheidingssituaties en dat zijn precies de situaties
waarover 'Waargenomen Veiligheid' informatie verschaft. Van
de (12 bij het valideringsonderzoek betrokken kinderen bleken
er 13 lot deze 'B4/("-groep' te behoren: zoals gesteld scoorden
zij s ignif icant lager (d.w.z. 'onveiliger') op de schaal 'Waarge-
nomen Veiligheid'. Met het oog op de resultaten van dit val ide-
ringsonderzoek werd de tweede discriminantanalyse daarom uit-
gevoerd ovei île :s'( laagst-scorenden op 'Waargenomen Vei-
ligheid' versus de rest in de (op basis van het valideringsonder-
zoek plausibele) verwachting dat eerstgenoemde groep overwe-
gend uit B4/C'-kinderen zou bestaan en juist déze tweedeling de
verschillen op Waargenomen Veiligheid zou maximaliseren.
De hiërarchische discr iminantanalyse op deze twee groepen
(verder aangeduid als de 'B4/C-groep' en de 'rest') met dezelf-
de onafhankel i jke variabelen is in tabel 2 weergegeven. De re-
sultaten van deze tweede analyse bevestigen voor de eerste
twee variabelen het beeld van de eerste analyse: de 'B4/C-
gioep' onderscheidt zich van de 'rest' onder meer door 'omgang
niet niet-omlerx' en mannelijke taakvervulling. Kinderen uit de
'B4-/C'-groep' brengen aanmerkelijk minder uren door bij ande-
re volwassenen dan hun eigen ouders dan de andere kinderen
(zie tabel 2 onder 'gemiddelden').
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Tabel 2. Discriminantanalyse op
de 'BJC-groep' (n = 35) en de
'restgroep' (n = ion).

Dicriminerende
variabelen

i . Omgang niet-
ouders

2. Mannelijke
taakvervulling

3. Betrokkenheid
op opvoeding

4. Pedagogische
activiteiten

Eigenwaarde1

Canonische corre-
latie1

Wilk's lambda1

P

Gemiddelden

Functie i 'Bj/C-groep' 'rest-groep' totaal

.60' ft. o2 n. o 9

.44 ft. 6 7.8 7

.42 26.2 28.1 27

.29 9.1 9.4 9

.1 1

.31 --5ft4 . 19 (Centroïde)

.90

. I K K )

7

6

ft

3

'Overigens wordt de in te rpre ta t i e
van de relatieve gewichten van de
verschillende variabelen in de dis-
criminantfunct ie mede gesteund
door de vergelijking van de 'ge-
poolde' binnengroepcorrelaties
tussen de canonische discrimi-
nantfunctie en de discriminerende
variabelen met elkaar; dit geldt
zowel voor de eerste als de twee-
de analyse (cf. Klecka. 1980).
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Ook lijkt de taakverdeling tussen de ouders bij eerstgenoemde
groep ten aanzien van een aantal 'mannelijke' klussen wat tra-
ditioneler te zijn dan bij de 'rest'-groep (hoe lager de score op
deze variabele, hoe geringer het aandeel van de vrouw in deze
activiteiten). Van de overige discriminerende variabelen uit ta-
bel i draagt geen enkele verder bij aan het onderscheid tussen
deze groepen, hoewel het verschil in gemiddelde op 'aantal
nachten buitenshuis ' d u i d e l i j k in dezelfde richting wijst (6.7
voor 'B4/C' versus 9.6 voor de 'rest').

Voor toelichting, zie toelichting op tabel i .

Interessanter is echter dat bij deze tweede analyse twee varia-
belen tot het onderscheid bijdragen die ook bij het eerste voor-
onderzoek een rol speelden, namelijk 'pedagogische betrokken-
heid' en, in mindere mate, 'pedagogische activiteiten'. De ge-
middelden op de eerstgenoemde variabele, een belangrijke in-
dicator voor 'kwalitatieve dichtheid', laten zien dat de moeders
van de 'B4/C-groep' wat sterker emotioneel betrokken zijn op
de opvoeding van hun kinderen dan de moeders van de 'rest'
(hoe hoger de score op deze variabele, hoe 'relativerender' de
opvoedingsattitude, vgi. Tavecchio en Van IJzendoorn, 19823),
een resultaat dat overeenstemt met dat uit het eerste vooron-
derzoek. Ook de gemiddelden op de tweede 'nieuwkomer', pe-
dagogische activiteiten, wijzen op overeenstemming met eerder
gevonden resultaten en duiden er op dat de vaders uit de 'B4/C-
groep' een wat actievere rol zouden spelen dan de vaders van
de 'rest' (het gaat, zoals tabel 2 laat zien, in dit geval overigens
om minieme verschillen).*
Het is du ide l i jk dat de resultaten van de tweede analyse, naast
een gedeeltelijke bevestiging van het beeld uit de eerste analy-
se, tevens een gedeeltelijke ondersteuning betekenen voor het
in het eerste vooronderzoek gevonden patroon. In de volgende
paragraaf wordt nader op de hierboven gerapporteerde bevin-
dingen ingegaan.
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2.4. Discussie

In een grootschalig survey-onderzoek is het niet mogelijk
een nauwkeurige beschrijving te maken van de samenhangen
tussen de hiervoor beschreven theoretisch en praktisch relevan-
te constructen en waargenomen veiligheid in potentieel bedrei-
gende situaties. De globale onderzoeksvraag naar het verband
tussen een kwantitatieve en kwalitatieve verbreding van het op-
voedingsmilieu en waargenomen veiligheid kan slechts zeer
voorlopig beantwoord worden. Vergelijking van resultaten van
het eerste en het tweede vooronderzoek laat echter zien dat het
merendeel van de gevonden samenhangen bestand lijkt te zijn
tegen variaties in onder/oeksopzet en data-analysemethoden.
Overigens is in dit tweede vooronderzoek een aantal variabelen
zonder twijfel nauwkeuriger gemeten dan in het eerste vooron-
dcr/oek. Zo is de meting van de afhankeli jke variabele, 'Waar-
genomen Veiligheid' aanmerkelijk betrouwbaarder geschied.
Ook zijn diverse o n a f h a n k e l i j k e variabelen wat meer gediffe-
rentieerd geoperationaliseerd. We hebben bijvoorbeeld in dit
vooronderzoek de variabele 'aantal nachten buitenshuis' onder-
scheiden naar 'aantal nachten logeren' en 'aantal nachten zie-
kenhuisverblijf ; vanuit de globale onderzoekshypothese zou lo-
geren een gunstige verbreding van het opvoedingsmilieu bete-
kenen, terwijl ziekenhuisverblijf zoals bekend soms een nogal
negatieve invloed op de 'Waargnomen Veiligheid' van jonge
kinderen kan uitoefenen (Löschenkohl, 1981). Een belangri jke
differentiatie is voorts toegepast op de variabele 'werkend moe-
derschap', die in het eerste vooronderzoek dienst deed als indi-
cator van kwantitatieve dichtheid. Dit construct is nu veel di-
recter geoperationaliseerd door de variabele 'aantal uren om-
gang met anderen dan de eigen ouders'. De vroegere dichoto-
me variabele 'werkend moederschap', die geen onderscheid toe-
stond tussen diverse vormen van part-time en full-time werkend
moederschap en ook geen indicatie vormde van de mate waarin
moeders hun tijd met niet-betaalde activiteiten buitenshuis vul-
len, is aangevuld met een continue variabele die aangeeft hoe-
veel tijd het kind spendeert aan interacties met anderen dan de
eigen ouders. Tenslotte is de attitude t.a.v. het werkend moe-
derschap, of breder geformuleerd: de maatschappelijke rol van
de vrouw in vergelijking tot haar rol als huisvrouw en moeder
beter geoperationaliseerd met een hiertoe speciaal gevalideerde
schaal (Hubbard, Van IJzendoorn en Tavecchio, 1982).
Naast betrouwbaardere en meer gedifferentieerde metingen van
de verschillende variabelen is in dit tweede vooronderzoek te-
vens een andere analysemethode toegepast - discriminantanaly-
se - waarbij rekening werd gehouden met mogelijkerwijze op-
tredende lichte verschuivingen in referentiekader tussen de ver-
schillende moeders bij de beoordeling van het gedrag en de ge-
voelens van hun kinderen in potentieel bedreigende situaties.
We kunnen meer zekerheid hebben over de juistheid van een
indel ing van kinderen in van elkaar te onderscheiden groepen.
dan over de correctheid van de plaats van ieder kind op een
continue schaal. Verder is de uitgevoerde discriminantanalyse
minder a f h a n k e l i j k gemaakt van vooronderstellingen m.b.t . het
model van hiërarchische relaties tussen de verschillende onaf-
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hankelijke variabelen, zoals gepresenteerd in het eerste vooron-
derzoek.
In dit onderzoek is slechts van een hiërarchische, i.e. causale
relatie uitgegaan tussen enerzijds de drie achtergrondvariabelen
- geslacht, leeftijd en SES - en anderzijds de overige variabe-
len, waartussen voor de analyse geen hiërarchie verondersteld
werd.
Het tweede vooronderzoek wordt kortom gekenmerkt door ge-
differentieerder en betrouwbaarder gemeten variabelen en door
een minder van theoretische vooronderstellingen en verschui-
vingen in referentiekader afhankelijke opzet en analyse. Dat
heeft natuurlijk gevolgen voor de resultaten die dan ook niet
op alle punten met de resultaten van het eerste vooronderzoek
convergeren.
In het eerste vooronderzoek bleek 'pedagogische betrokkenheid'
als indicator van 'kwalitatieve dichtheid' in de verwachte rich-
ting met waargenomen veiligheid samen te hangen: meer pro-
tectieve ouders signaleerden bij hun kind wat meer angst in po-
tentieel bedreigende situaties. Afgezien van de vraag naar oor-
zaak en gevolg in een dergelijke samenhang, werd dit resultaat
als een eerste bevestiging van de theoretische verwachting be-
schouwd.
Ook in dit onderzoek bleek 'pedagogische be t rokkenhe id ' in de
verwachte richting te differentiëren tussen de 'B4/C-groep' en
de 'rest', hoewel het verschil in de gemiddelden van de twee
groepen betrekkelijk gering genoemd moet worden. Men kan
vermoeden dat een meer overtuigend resultaat met een meer
valide, betrouwbare en meer directe meetmethode (i.e. obser-
vatie) behaald kan worden. In dat geval zou tevens de kloof
tussen attitude en gedrag overbrugd kunnen worden. In over-
eenstemming met de resultaten uit het eerste vooronderzoek
kon ook nu enige samenhang tussen de taakverdeling i .v.m. /;<•-
dugogische activiteiten en 'waargenomen veiligheid' worden
vastgesteld, in die zin dat een wat geringere inbreng van de va-
der op het vlak van voorlezen, stoeien e.d. samenging met een
wat grotere waargenomen veiligheid. In dit onderzoek bleek
overigens ook een tweede indicator voor de taakverdeling in
het gezin van belang, namelijk de verdeling van wat men door-
gaans als 'mannelijke' klussen beschouwt, zoals een band plak-
ken, een stop verwisselen e.d. lien minder traditionele taakver-
deling op dit punt bleek samen te hangen met meer waargeno-
men veiligheid, hoewel ook deze samenhang /.wak genoemd
moet worden. Uit de discriminantanalyse op de drie groepen
kwam tevens nog naar voren dat de attitude ten opzichte van
korter werken van de man ten behoeve van zijn bijdrage aan de
opvoeding op vergeli jkbare wijze de 'veilige' groep van de twee
overige groepen onderscheidt als in het eerste vooronderzoek
het geval was. Ook nu speelt deze variabele een uiterst beschei-
den rol, die verder ook niet erg goed interpreteerbaar is. Moe-
ders van de 'veilige groep' zeggen iets minder prijs te stellen op
korter werken van de vader, zodat hij een grotere inbreng kan
hebben op de opvoeding. Twee verklaringen zijn mogelijk: wel-
licht participeert de vader in deze gezinnen naar het oordeel
van de moeder al erg actief aan de opvoeding; of de betreffen-
de moeders menen dat de uitspraak van Parke juist is, namelijk
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dat 'meer' inbreng in dit geval geen 'betere' inbreng hoeft te be-
tekenen en /eIt's een bedreiging voor het bevredigend geachte
evenwicht tussen vader en moeder zou kunnen inhouden (Par-
ke, 1979).
Uit de analyse op de drie groepen bleek verder, en dit in tegen-
stelling tot het vorige onderzoek, dat het straf gedrag van de
ouders een bijdrage leverde aan het onderscheid tussen de 'vei-
lige' en 'angstige' groep. Hoewel de ouders over de gehele linie
relatief zelden zeggen te straffen door het kind even alleen te
laten in een ander vertrek, bleek dat de ouders van de 'veilige'
groep dit naar hun eigen oordeel iets vaker doen dan de ouders
van de 'angstige' groep. Dit lijkt volledig in tegenspraak met
Bowlby's theorie dat straffen door (dreiging met) separatie kin-
deren j u i s t onzekerder maakt over de toegankelijkheid van hun
ouders in tijden van nood, en daarmee dus angstige gehecht-
heid bevordert. Alvorens echter het bowlbyaans interpretatie-
kader ontoereikend te verklaren voor dit resultaat, is het goed
te wijzen op de relatief geringe spreiding van antwoorden op de
vraag naar de frequentie van dit type strafgedrag. Er wordt
b l i j kbaa r over het algemeen zelden gestraft door kinderen een
ogenblik alleen te laten. Misschien gebeurt het wel bijna uitslui-
tend bij kinderen die tegen dergelijke straffen opgewassen zijn,
d.w.z. bij veilig gehechte kinderen. Daarbij komt nog dat op
basis van de vragenlijstniethode juist in dit geval geen definitief
oordeel geveld kan worden. De rapportage van strafgedrag im-
mers zou als gevolg van moderne sociale taboes sterk onderhe-
vig k u n n e n /i j n aan de tendens sociaal wensel i jke antwoorden
te formuleren en daarmee de weieens pijnlijke werkelijkheid te
verdoezelen. Zo veronderstelt Bowlby dat met name dreiging
met separatie een even wijd verbreid als sterk verzwegen straf-
maatregel vormt. Dergelijk gedrag laat zich overigens eveneens
uiterst moeizaam via andere methoden zoals observatie opera-
tionaliseren, omdat ook dan de aanwezigheid van de onder/oe-
ker of het onderzoeksinstrument (video bijvoorbeeld) sociaal
onwenselijke gedragingen zal onderdrukken. Hier ligt een even
interessant als methodisch moeilijk probleem.
Aanmerkelijk belangrijker is echter dat ook in dit vooronder-
zoek een bevest iging kon worden verkregen van ons vermoeden
dat 'kwantitatieve dichtheid' samenhangt met waargenomen vei-
ligheid. Hoewel de variabele 'werkend moederschap' niet meer
terugkeert in de discriminantfuncties bl i jkt de meer gedifferen-
tieerde en in dezelfde richting wijzende variabele 'omgang met
imileren dan de eigen ouders' in beide analyses een duidelijke
rol te spelen in het onderscheid tussen de diverse groepen. Ook
de tweede indicator voor 'kwantitatieve dichtheid', namelijk
'aantal nachten logeren' blijkt nu 'althans bij de analyse op drie
groepen in de verwachte richting te differentiëren tussen de
groepen, dit in tegenstelling tot het eerste vooronderzoek waar-
in de variabele 'aantal nachten buitenshuis' weliswaar geen rol
van betekenis speelde maar toen ook ziekenhuisverblijf omvat-
te. Deze resultaten convergeren dus met de eerder gevonden
samenhang tussen 'werkend moederschap' als indicator van
'kwantitatieve dichtheid ' en 'waargenomen veiligheid', ondanks
het feit dat sprake is van hier en daar forse divergenties in on-
derzoeksopzet, operationalisaties en analysemethoden. Het be-
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* Het zal duidelijk zijn dat de he-
grippen 'harde' en 'zachte' metho-
den hier enigszins onconventio-
neel gehanteerd worden.
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treft hier tevens variabelen die 'hard' genoemd kunnen worden,
in die zin dat niet om opinies, attituden of observaties van ge-
compliceerd gedrag werd gevraagd; de ouders hoefden slechts
een relatief simpel optelsommetje te maken van het aantal uren
dat hun kind onder de hoede van andere opvoeders verblijft en
van het aantal nachten logeren. Zelfs meting via een 'zachte'
methode als de vragenlijst kan bij dit soort harde variabelen
geen al te grove vertekeningen opleveren, zo vermoeden we.
Daarentegen kan worden verondersteld dat onderzoeksresulta-
ten onder divergerende onderzoeksomstandigheden minder sta-
biel zijn, wanneer 'zachte' variabelen op een 'zachte' manier
geoperationaliseerd worden.*
Het principe van de 'triangulatie' waarin slechts op basis van
een reeks divergerende onderzoekingen naar dezelfde proble-
men aan convergerende resultaten enige waarde wordt toege-
kend, kan voorkomen dat onderzoeksartefacten een 'werkelijk-
heid' met elkaar verward worden. Het is daarom nog prema-
tuur op basis van het hier gerapporteerde onderzoek definitieve
conclusies over de relatie tussen kwantitatieve en kwalitatieve
dichtheid, en waargenomen veiligheid te trekken. Met name de
deelprojecten over werkend moederschap (zie Goossens, 1982)
en over de rol van de vader in de opvoeding van jonge kinde-
ren (zie Vergeer en Van IJzendoorn, 1981) waarin van observa-
tiemethoden gebruik gemaakt wordt, zullen hierover wellicht
meer uitsluitsel kunnen geven.

2.5. Conclusie

De vraag naar de relatie tussen dichtheid van het opvoe-
dingsmilieu en 'Waargenomen Veiligheid' van jonge kinderen is
ook in dit tweede vooronderzoek niet afdoende beantwoord.
Toch is er duidelijk sprake van convergentie in de resultaten uit
beide vooronderzoekingen. De eerder gevonden relatie tussen
'kwalitatieve dichtheid' en waargenomen veiligheid kon, al thans
in één analyse, wederom worden aangetroffen. Óók de in het
eerste vooronderzoek gevonden samenhang tussen 'kwantitatie-
ve dichtheid' en waargenomen veiligheid kon opnieuw worden
aangetoond. De indicaties voor laatstgenoemde samenhang wa-
ren echter talrijker en duidel i jker aanwezig. Hieruit komt naar
voren dat een kwantitatieve verbreding van het opvoedingsmilieii
wat vaker blijkt samen te gaan met een grotere mate van waarge-
nomen veiligheid van het kind in potentieel bedreigende situaties,
een bevestiging van wat al eerder werd vastgesteld. Hier dient
echter onmiddelli jk aan te worden toegevoegd dat de discrimi-
nerende variabelen die zich in beide discriminantanalyses aan-
dienden slechts een relatief gering deel van de variantie van het
verschil tussen de diverse groepen konden verklaren (analyse i:
14%; analyse 2: een kleine 10%), óók een bevestiging van het
beeld uit het eerste vooronderzoek. De samenhangen zijn dus
niet sterk en zeggen ook weinig over de wijze waarop ouders
en kinderen een verbreding van het opvoedingsmilieu ervaren.
De constatering dat relaties van kinderen met anderen dan de
eigen ouders niet hoeven te resulteren in minder waargenomen
veiligheid bij het kind, geeft wel aan dat een exclusieve moe-
der-kindband geen noodzakelijke voorwaarde voor een veilige
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gehechtheidsontwikkeling is. Het geeft echter nog geen k i j k j e
achter de schermen van een dergelijke kwantitatieve verbreding
van het opvoedingsmilieu. Belangrijker dan de puur kwantita-
tieve tijdsduur zijn de aard en de kwaliteit van de relatie(s) van
het kind met de verschillende personen buiten het gezin. De
wij /e waarop het kind contacten met de crèche, de oppas, bu-
ren of grootouders beleeft blijft ongewis zolang 'zachte' metho-
den worden ingezet om dergelijke 'zachte' gegevens te verza-
melen.
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De 'Waargenomen Veiligheid'schaal

1. Stelt u zich voor, dat u met i =
uw echtgeno(o)tc een paar da- 2 =
gen op vakant ie gaat. Uw 3 =
kind logeert deze paar dagen 4 =
bij kennissen. Zou uw kind
heimwee naar u hebben of
niet?

2. Kunt u aangeven hoe bang uw i =
kind doorgaans is voor alleen 2 =
zi jn? 3 =

helemaal geen heimwee
een beetje heimwee
vrij veel heimwee
erg veel heimwee

heel erg bang
tamel i jk bang
een beetje bang
helemaal niet bang
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* Deze items werden verwijderd
naar aanleiding van een analyse
m. h. t . de interne consistentie van
de 13 items (Appendix 2).

Kind en adolescent

3. Hoe hang is uw kind door-
gaans in een voor hem onbe-
kende omgeving?

4*. Hoe onverschillig is uw kind
als u terugkomt na een half
uurtje te zijn weggeweest?

5*. Hoe onverschillig is uw kind
als u terugkomt na een paar
uur te zijn weggeweest?

6*. Hoe onverschillig is uw kind
als u terugkomt na een dagje
te zijn weggeweest?

7. Beweegt uw kind zich vrij in
vreemde omgeving?

8. Hoc onplezierig vindt uw kind
het een half uurt je alleen ge-
laten te worden in een voor
hem onbekende omgeving?

9. Hoe verlegen is uw kind door-
gaans voor onbekende perso-
nen, die hij u thuis op bezoek
komen?

to. Hoe snel voelt uw kind zich
doorgaans op z'n gemak als
een onbekende bij u op be-
/ock is.

1 1. Hoe prettig vindt uw kind het
om een ha l l u u r t j e alleen ge-
lalen te worden met een voor
hem onbekende bezoeker'.'

12. Kind in huiskamer/ moeder in
keuken/ deur tussen keuken
en huiskamer gesloten. Zou
uw kind proberen naar u toe
te komen, of door huilen, roe-
pen e. d. uw aandacht probe-
ren te trekken?

13. Hoe vaak is uw k ind bang?
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i = heel erg bang
2 = tamelijk bang
3 = een beetje bang
4= helemaal niet bang

i = erg onverschillig
2 = tamelijk onverschillig
3 = een beetje onverschillig
4 = helemaal niet onverschillig

i = erg onverschillig
2 = tamelijk onverschillig
3 = een beetje onverschillig
4 = helemaal niet onverschillig

i = erg onverschillig
2 = tamelijk onverschillig
3 = een beetje onverschillig
4= helemaal niet onverschillig

i = heel vrij
2 = tamelijk vrij
3 = niet zo vrij
4 = helemaal niet vrij

t = heel erg onplezierig
2 = tameli jk onplezierig
3 = maakt hem niets uit
4 = niet zo onplezierig
5 = helemaal niet onplezierig

i = helemaal niet verlegen
2 = niet zo verlegen
3 = tamelijk verlegen
4 = heel erg verlegen

i = direct
2 = na 5 minuten
3 = na een kwartier
4 = na een uur
5 = helemaal niet

l = erg prettig
2 = tamelijk pre t t ig
3 = maakt hem niets uit
4 = niet zo prettig
5 = helemaal niet prettig

i = heel vaak
2 = tamelijk vaak
3 = soms
4 = (bijna) nooit

i = heel vaak
2 = tamelijk vaak
3 = soms
4 = (bijna) nooit
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Appendix 2

Tabel ;. Resultaten homogeniteit}-
analyse en principale componen-
tenanalyse.

* De principale componentenana-
lyse op de itemset nadat de ho-
mogeniteitsanalyse was uitge-
voerd.

Kind en adolescent

Psychometrische analyse

Het construct 'waargenomen veiligheid' werd in eerste instantie d.m.v.
13 items multipel geoperationaliseerd. Om tot een psychometrisch on-
derbouwde schaal te komen werd een andere strategie toegepast dan in
het eerste vooronderzoek. In laatstgenoemd onderzoek vond een eerste
selectie van items plaats door te k i j k e n naar de stabiliteit van elke item
d.m.v. test-hertestanalyse. De geselecteerde items werden verder mid-
dels Cronbach's geëvalueerd op interne consistentie.
In dit onderzoek is als eerste stap een homogeniteitsanalyse uitgevoerd
op de verzameling van 13 items, waardoor meer zicht werd verkregen
op de interne structuur o.g.v. de antwoordpatronen in de steekproef.
De als nominaal opgevatte antwoordcatcgorieén worden hierbij naar
een idee van o.a. Guttman (1951) zodanig geschaald, dat de gemiddel-
de item-totaalcorrelatie gemaximaliseerd wordt (Gifi, 1981). Inspectie
van de aldus toegekende optimale schaalgewichten (verder aan te dui-
den met categoriekwantificaties) biedt de mogelijkheid om middels her-
coderingen van de apriori toegekende simpele schaalgewichten, de
beoogde homogeniteit beter te benaderen. Categoriekwantificaties van
items, die echt niet passen in een homogene itemconfiguratie, gedragen
zich verre van monotoon.

Categorie
Kwantificaties

Marginale frequentie-
verdeling (n — 140)

PC A*

Item

i
2

3
4
3
6
7
8
9
10

II

12

13

ƒ

_I

-I

-1

-O

-O

-O

-I
-I
-I
o

-I

2

I -0.5

3-0.8
6-1.4
i -0.4
2-0.1

I 0. 2

8-1. i
I -0.2

5 -0-7
O -I. I

O -0. 2

-0.4 -o.i
00-1.3

3

0.1

-o.I
-O.l

0.6
0.7
o.H

O.I

1.2

0. 2

-O.y

1.2

0. 2

-0. 2

4 5

o.I
0.6
0.8
0.8

1.9

1.9
1.0

0.9 I.I

0.9
0.3 0.8
I. O O. O

1.2

0.6

ƒ

18

9
2

73
89
IK)

2

29

8
0

3«
34
0

2

18
'7
15
30
26
20

3«
67
38
1 1

7'
51
8

3

76
64
79
31
23
8
80
20

6l

43
33
47
«3

4 5

28
50
44
6
2

2

28

21 3

33
61 25
6 o
8
49

Factor
I

•55
.58
.65
.40
.40
•34
.70
•79
.69
.64
.78
•35
•48

Factor
11

.12

-.20

-•15

.70

.82

.76

-.19

.()6

-•33
-•35
-.00
.01

-•37

In tabel 3 zijn de categoriekwantificatie o.g.v. een primais analyse op
de 13 items weergegeven. De volgende hercoderingen werden uitge-
voerd: item 4 (2 = i) ; item 8 (3 = 4) (5 = 4); item 10 (2 = i ) (3 = 2)
(4 = 3) (5 = 4); item 11 (5 = 4) (3 = 4).
Vervolgens werd een 2-factoriéle principale componentenanalyse uitge-
voerd op de 13 items. De items 4, 5 en 6 laden substantieel hoger op
de tweede dimensie. Gezien de 2-factoriéle structuur komen de 10
items die op de eerste dimensie laden in aanmerking voor de schaal
'waargenomen veiligheid'. De betrouwbaarheid van deze schaal, bere-
kend met Cronbach's o is .84.
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