Emotionele problemen en gedragsproblemen
bij Marokkaanse, Turkse en Nederlandse
4- tot 18-jarigen in Nederland1
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achtergrond Gezien de stress die vaak gepaard gaat met migratie, is de verwachting
dat allochtone kinderen relatief veel probleemgedrag vertonen. In internationale onderzoeken
naar de prevalentie van probleemgedrag bij allochtone en autochtone jeugdigen werden echter
geen eenduidige resultaten gevonden. Uit Nederlands onderzoek bleek daarentegen dat allochtone
scholieren doorgaans meer emotionele problemen en gedragsproblemen rapporteren dan autochtone
scholieren.
doel Inzicht verkrijgen in het niveau van emotionele problemen en gedragsproblemen bij
Marokkaanse, Turkse en Nederlandse jeugdigen van 4-18 jaar op basis van rapportage door de
ouders, de leerkrachten en de jeugdigen zelf.
methode De onderzoeksgroep bestaat uit 819 Marokkaanse, 833 Turkse en 2227
Nederlandse jeugdigen van 4-18 jaar. Er is gebruikgemaakt van de Child Behavior Checklist, de
Teacher’s Report Form en de Youth Self-Report.
resultaten Marokkaanse ouders rapporteren evenveel emotionele problemen en gedragsproblemen bij hun kinderen als Nederlandse ouders, terwijl Turkse ouders vooral meer emotionele problematiek rapporteren. Marokkaanse jongeren rapporteren minder gedragsproblemen dan
Turkse en Nederlandse jongeren. Turkse jongeren rapporteren meer emotionele problemen dan
Nederlandse en Marokkaanse jongeren. Volgens leerkrachten laten Marokkaanse  jeugdigen aanzienlijk meer gedragsproblemen zien dan Turkse en Nederlandse jeugdigen.
conclusie Het niveau van probleemgedrag bij kinderen van Marokkaanse en Turkse
migranten is nogal verschillend. Het hoge niveau van emotionele problemen is opvallend bij Turkse
kinderen; verder valt de discrepantie op in gerapporteerd probleemgedrag door Marokkaanse
jongeren, hun ouders en de leerkrachten.
[tijdschrift voor psychiatrie 47(2005)11, 779-786]
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Migratie is stressvol. Migranten worden geconfronteerd met veranderingen in hun sociale en
culturele omgeving en discriminatie en afwijzing
door de ontvangende samenleving kunnen een
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negatieve invloed hebben op hun psychisch welbevinden. Daarnaast zijn ongunstige economische
omstandigheden een bron van stress. Ook de ontwikkeling van allochtone jeugdigen wordt moge779
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lijk negatief beïnvloed door deze risicofactoren. Zo
staan jongeren voor de taak te functioneren in uiteenlopende culturele contexten, wat kan leiden tot
generatieconflicten. De verwachting is daarom dat
allochtone jeugdigen meer probleemgedrag vertonen dan autochtone jeugdigen.
Internationaal onderzoek laat echter geen
eenduidig beeld zien. In sommige onderzoeken
werd meer probleemgedrag bij allochtone kinderen gevonden (Munroe-Blum e.a. 1989), in andere
onderzoeken evenveel of zelfs minder (Davies &
McKelvey 1998; Klimidis e.a. 1994; Loo & Rapport
1998). In onderzoeken onder Nederlandse scholieren (Beker & Maas 1998; Ter Bogt e.a. 2003; Bun &
Van de Looij-Jansen 2000; Vollebergh & Huiberts
1996) scoorden allochtone jongeren minder gunstig dan autochtone jongeren wat betreft psychisch welbevinden of internaliserend probleemgedrag. De resultaten van de Rotterdamse Jeugdmonitor (Bun & Van de Looij-Jansen 2000) lieten
verder zien dat het psychisch welbevinden van
Turkse jongeren in vergelijking met andere allochtone jongeren veruit het meest ongunstig is.
Daarnaast rapporteerden Beker & Maas (1998) een
verhoogd niveau van externaliserend probleemgedrag bij allochtone jongeren. In het onderzoek van
Ter Bogt e.a. (2003) onderscheidden allochtonen
zich echter niet van autochtonen wat betreft het
niveau van externaliserend probleemgedrag.
Het Nederlandse onderzoek naar probleemgedrag bij allochtone jongeren heeft zich voornamelijk toegespitst op scholieren in de adolescentie
en er werd vaak gebruikgemaakt van korte, niet
gevalideerde vragenlijsten. Kinderen bleven buiten beschouwing, evenals adolescenten die geen
opleiding volgen. Daarnaast waren meestal geen
rapportages van ouders of leerkrachten beschikbaar.
In het in dit artikel beschreven onderzoek
worden de emotionele problemen en gedragsproblemen bij 4- tot 18-jarige Marokkaanse, Turkse
en Nederlandse jeugdigen uit de algemene bevolking vergeleken. Aan de hand van de Child Behavior
Checklist (Gedragsvragenlijst voor kinderen), the Youth
Self-Report (Zelf in te Vullen Vragenlijst) en de Tea780
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cher’s Report Form, (Gedragsvragenlijst voor kinderen Informatie Leerkracht) zijn rapportages van ouders,
leerkrachten en jongeren verkregen. Er zijn reeds
verschillende internationale artikelen verschenen
over dit onderzoek (bv. Bengi-Arslan e.a. 1997; Crijnen e.a. 2000; Murad e.a. 2003; Sowa e.a. 2000; Stevens e.a. 2003).
methode
Onderzoeksgroep
Marokkaanse jeugdigen Uit de bevolkingsregisters van Rotterdam en Den Haag werd een
aselecte steekproef getrokken van kinderen in de
leeftijd van 4-18 jaar van wie ten minste 1 van de
ouders in Marokko is geboren (Stevens e.a. 2003).
Van april 2001 tot juli 2002 vond de dataverzameling plaats. Het onderzoek werd geïntroduceerd
in een tweetalige brief aan ouders en jongeren.
Na een week bezocht een getrainde Marokkaanse
interviewster hen met het verzoek deel te nemen
aan het onderzoek. Van de 1127 ouders die zijn
benaderd, namen 819 ouders deel aan het onderzoek (respons 73%). Er werden 415 ouders geïnterviewd over een kind in de leeftijd van 11-18. Deze
jongeren werden geïncludeerd in het onderzoek
en 387 van hen participeerden vervolgens in het
onderzoek (respons 93%).
Voor de benadering van de leerkracht/leraar
gaven 663 jongeren en/of ouders toestemming. Elf
leerkrachten konden niet benaderd worden omdat
het kind niet meer op school bleek te zitten. Er vulden 541 leerkrachten/leraren (zij rapporteerden
ook voor de jongere kinderen) een vragenlijst in
over de kinderen (respons 83%). Van de ouderinterviews werd 81% afgenomen bij de moeder.
Turkse jeugdigen Ook de Turkse kinderen
zijn aselect geselecteerd uit de gemeentebestanden van Rotterdam en Den Haag (Bengi-Arslan
e.a. 1997), waarbij ten minste 1 van de ouders van
deze kinderen was geboren in Turkije. De dataverzameling vond plaats tussen februari 1993 en
juni 1994. Deze groep werd volgens dezelfde pro-
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cedure benaderd als de Marokkaanse onderzoekgroep. Van de 1199 benaderde ouders, participeerden 833 ouders (respons 70%). Aan 418 jongeren
werd gevraagd mee te doen aan het onderzoek en
382 adolescenten werden geïnterviewd (respons
91%). Ten slotte vulden 524 leerkrachten/leraren
een vragenlijst in over het kind. Van de ouderinterviews werd 63% afgenomen bij de moeder. Uit
de ouderrapportages bleek 82% van de Marokkaanse en 81% van de Turkse jeugdigen in Nederland geboren.
Nederlandse jeugdigen Voor de groep Nederlandse kinderen werden 89 gemeentes aselect
geselecteerd en vervolgens werd per gemeente
een aselecte steekproef getrokken van kinderen
met de Nederlandse nationaliteit. Kinderen van
wie de ouders geen Nederlands spraken werden
geëxcludeerd. De dataverzameling vond plaats
van april tot juni 1993. De benaderingsprocedure
was vergelijkbaar met de andere onderzoekgroepen, behalve dat afspraken voor interviews met
ouders en jongeren telefonisch in plaats van aan
de deur werden gemaakt. Er werden 2227 ouders
(respons 78%) en 1124 jongeren (respons 99%) geïnterviewd. Er vulden 1720 leerkrachten/leraren
(respons 83%) een vragenlijst in. Van de geïnterviewde ouders betrof het in 95% de moeder.
Voor meer informatie over de dataverzameling zie Verhulst e.a. (1996)
Meetinstrumenten
De Child Behavior Checklist (cbcl/4-18) meet
door ouders gerapporteerd probleemgedrag bij
kinderen (Achenbach 1991). De ouders geven op
een 3-puntsschaal aangeven in hoeverre problemen voorkwamen in de laatste 6 maanden. Internaliserend probleemgedrag wordt berekend
aan de hand van de somscore van de items op de
syndroomschalen ‘Teruggetrokken’, ‘Angstig/
Depressief’ en ‘Somatische Klachten’. Externaliserend probleemgedrag is de somscore van de
items op de syndroomschalen ‘Agressief gedrag’
en ‘Delinquent gedrag’. Voor internaliserend
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probleemgedrag gebruiken we ook wel de term
emotionele problemen; voor externaliserend
probleemgedrag gedragsproblemen. De cbcl is
vertaald in het Marokkaans-Arabisch en Turks.
Ter controle zijn deze vertalingen terugvertaald
naar het Nederlands. De vertalingen bleken betrouwbaar (Bengi-Arslan e.a. 1997; Stevens e.a.
2003; Verhulst e.a. 1996).
De jongeren vulden de Youth Self-Report (ysr)
in met betrekking tot eigen emotionele problemen en gedragsproblemen en leerkrachten vulden
de Teacher’s Report Form (trf) over een leerling uit
zijn/haar klas. De ysr en trf zijn gebaseerd op de
cbcl en werden door zowel jongeren als leerkrachten ingevuld in het Nederlands (Verhulst e.a.
1997a en b).
Statistische analyse
Aan de hand van éénvoudige variantieanalyses (one-way anova’s) werden de gemiddelde
probleemscores op internaliserend en externaliserend probleemgedrag van Marokkaanse, Turkse en Nederlandse jeugdigen vergeleken. Om te
toetsen welke groepen significant van elkaar verschilden en daarbij te corrigeren voor het aantal
post hoc vergelijkingen, voerden we éénvoudige
variantieanalyses uit, met de Bonferroni-procedure. Een onderscheid werd gemaakt tussen
kinderen van 4-10 jaar en jongeren van 11-18 jaar.
Voor de eerste groep hadden we de beschikking
over ouder- en leerkrachtrapportages, voor de
tweede groep beschikten we tevens over zelfrapportages. In elke leeftijdsgroep onderscheidden
we probleemscores van jongens en meisjes.
resultaten
In figuur 1 staan de gemiddelde scores weergegeven van ouders en leerkrachten op internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij
Marokkaanse, Turkse en Nederlandse kinderen in
de leeftijd van 4-10. Turkse ouders rapporteren een
significant hoger niveau van zowel internaliserend als externaliserend probleemgedrag voor hun
781
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figuur 1    	 Gemiddelde scores voor internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij 4- tot en met 10-jarige Marokkaanse, Turkse en Nederlandse kinderen, zoals
gerapporteerd door ouders (Child Behavior Checklist) en leerkrachten (Teacher’s Report Form)
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verschillende letters wijzen op significante verschillen tussen de betreffende groepen
j = jongens
m = meisjes
cbcl = Child Behavior Checklist
trf = Teacher’s Report Form

dochters en zonen dan Marokkaanse en Nederlandse ouders. Volgens leerkrachten vertonen Marokkaanse jongens en meisjes meer externaliserend probleemgedrag dan Turkse en Nederlandse
jongens en meisjes.
De gemiddelde scores op internaliserend en
externaliserend probleemgedrag bij 11- tot 18-jarige Marokkaanse, Turkse en Nederlandse jongeren, zoals gerapporteerd door ouders, leerkrachten
en jeugdigen, zijn weergegeven in figuur 2. Turkse
ouders rapporteren meer internaliserend probleemgedrag voor hun kinderen dan Marokkaanse
en Nederlandse ouders. Daarnaast signaleren
Turkse ouders meer externaliserend probleem
gedrag voor hun dochters dan Nederlandse ouders. Leerkrachten rapporteren meer externaliserend probleemgedrag voor Marokkaanse jongeren
dan voor Nederlandse en Turkse jongeren. Marokkaanse jongens ten slotte scoren zelf lager op internaliserend probleemgedrag dan Turkse en Nederlandse jongens; Marokkaanse meisjes scoren
lager op internaliserend probleemgedrag dan
Turkse meisjes. Turkse jongeren laten zelf een ho782
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ger niveau van internaliserend probleemgedrag
zien dan Nederlandse jongeren. Zowel Marokkaanse jongens als meisjes scoren zichzelf lager op
externaliserend probleemgedrag dan Nederlandse
en Turkse jongeren. Nederlandse jongens rapporteren meer externaliserend probleemgedrag dan
Turkse jongens.
discussie
In vergelijking met jeugdigen van Nederlandse en Marokkaanse afkomst, vertoonden
Turkse kinderen en adolescenten opvallend veel
emotionele problemen: zowel hun ouders als de
jongeren zelf rapporteerden aanzienlijk meer
emotionele problemen dan Marokkaanse en Nederlandse ouders en jongeren. Deze bevinding is
in overeenstemming met eerder onderzoek (Bun &
Van de Looij-Jansen 2000). De grote hoeveelheid
emotionele problemen is misschien het gevolg van
de druk die door Turkse jeugdigen wordt gevoeld
om zich conform allerlei regels te gedragen. Volgens Vermeulen & Penninx (1994) oefenen Turkse
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figuur 2 Gemiddelde scores voor internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij 11- tot en met 18-jarige Marokkaanse, Turkse en Nederlandse jongeren, zoals
gerapporteerd door ouders (Child Behavior Checklist), leerkrachten (Teacher’s Report Form) en jongeren (Youth Self-Report)


D

E


JHPLGGHOGHSUREOHHPVFRUHV

E

E



F

D



E

D

E
F



D
D

D

D



E

D

D

D

E

EE

D

D

E
E
E




1DURNNDQHQ
8XUNHQ
2HGHUODQGHUV


M

P

M

P

M

P

'&'0-QWHUQDOLVHUHQG 86*-QWHUQDOLVHUHQG =76-QWHUQDOLVHUHQG

M


P

M

P

M

P

'&'0)[WHUQDOLVHUHQG 86*)[WHUQDOLVHUHQG =76)[WHUQDOLVHUHQG

a b c

, , verschillende letters wijzen op significante verschillen tussen betreffende groepen
j = jongens
m = meisjes
cbcl = Child Behavior Checklist
trf = Teacher’s Report Form
ysr = Youth Self-Report

ouders meer druk uit op hun kinderen om zich te
conformeren aan heersende normen en waarden
dan Marokkaanse ouders. Ook de sociale controle
lijkt groter binnen de Turkse gemeenschap.
Het niveau van emotionele problemen bij
jeugdigen met een Marokkaanse achtergrond
bleek volgens zowel ouders, leerkrachten en jongeren vergelijkbaar met dat van Nederlandse jongeren. Opvallend was dat leerkrachten veel meer
gedragsproblemen rapporteerden bij Marokkaanse jeugdigen dan de Marokkaanse ouders en jongeren zelf. Leerkrachten rapporteerden bijna twee
keer zoveel gedragsproblemen bij Marokkaanse
jongens en meisjes in beide leeftijdscategorieën als
bij Nederlandse en Turkse jeugdigen. Ouders gaven een vergelijkbaar niveau van gedragsproblemen aan als Nederlandse ouders. Marokkaanse
jongeren scoorden zelf daarentegen lager op gedragsproblemen dan Turkse en Nederlandse jongeren.
Hoe kunnen we deze discrepantie in geraptijdschrift voo r p s y c h i a t r i e 4 7 ( 2 0 0 5 ) 1 1

porteerde gedragsproblemen verklaren? Een eerste verklaring is dat Marokkaanse jeugdigen zich
op school anders gedragen dan thuis: Marokkaanse jeugdigen zijn op school wellicht opstandiger
en ongehoorzamer. Uit kwalitatief onderzoek
blijkt dat vooral Marokkaanse jongens zich op
straat en op school veel assertiever en opstandiger
gedragen dan in het gezin, waar de verhoudingen
vaak autoritairder zijn dan in autochtone gezinnen (Pels 2002, 2003).
Een tweede verklaring is dat de negatieve
beeldvorming rondom Marokkanen de rapportage
van de leerkracht kleurt. Marokkaanse jeugdigen
worden steeds meer gezien als een probleem voor
de Nederlandse maatschappij, waardoor leerkrachten wellicht sterk gericht zijn op het gedrag
van Marokkaanse jeugdigen. Het gevolg hiervan
zou kunnen zijn dat leerkrachten relatief veel gedragsproblemen rapporteren bij Marokkaanse
jeugdigen. De negatieve beeldvorming kan ook
een ander effect hebben. Veel Marokkanen zijn
783
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zich bewust van het negatieve beeld dat in Nederland ten aanzien van hen bestaat. Vooral jongeren
ageren tegen de stigmatisering van Marokkanen
(Geense & Pels 2002). Dit resulteert mogelijk in onderrapportage van gedragsproblemen door Marokkaanse jongeren en hun ouders.
Ten slotte zou de beschreven discrepantie
verklaard kunnen worden door verschillen in wat
gepercipieerd wordt als problematisch gedrag.
Volgens Weisz & Eastman (1995) bestaan er cultuurverschillen in de verwachtingen en waarden
ten aanzien van kinderen, wat mogelijk leidt tot
een uiteenlopende beoordeling van gedrag. Een
observatieonderzoek in multi-etnische brugklassen (Pels 2002) bevatte aanwijzingen dat Nederlandse leerkrachten en Marokkaanse leerlingen
het gedrag van de laatsten niet altijd op dezelfde
wijze interpreteren. Ook wanneer Marokkaanse
jongeren het gevoel hebben actief te participeren
in de lesactiviteiten, ziet de leerkracht hun gedrag
soms als storend en uitdagend.
In dit onderzoek hadden we te maken met
een aantal methodologische beperkingen. Ook al
was het percentage deelnemers hoog, toch koos
ongeveer 25% van de ouders ervoor niet mee te
doen aan het onderzoek. Het is mogelijk dat de
jeugdigen voor wie geen rapportages beschikbaar
zijn, meer probleemgedrag vertonen dan de jeugdigen voor wie wel rapportages beschikbaar zijn.
Een tweede beperking betreft de vergelijkbaarheid
van de Marokkaanse, Turkse en Nederlandse onderzoeksgroep. De Nederlandse jeugdigen waren
woonachtig in een groot aantal gemeentes, terwijl
de allochtone groepen alleen in Rotterdam en Den
Haag woonden. Bovendien zijn de onderzoeken
onder kinderen met een Nederlandse en Turkse
achtergrond uitgevoerd in de eerste helft van de
jaren negentig, terwijl de Marokkaanse groep in
2001 en 2002 is benaderd. Gezien de veranderde
maatschappelijke situatie is het mogelijk dat leerkrachten recentelijk meer bereid zijn aan te geven
dat allochtone kinderen probleemgedrag laten
zien, terwijl allochtonen zelf misschien voorzichtiger zijn in de rapportage van probleemgedrag.
Ten slotte is het belangrijk te vermelden dat de va784
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liditeit van de cbcl en ysr voor de verschillende
culturen misschien niet hetzelfde is. Er zijn wel
verschillende aanwijzingen dat deze instrumenten in een groot aantal culturen voldoende valide
zijn (Verhulst & Achenbach 1995).
conclusie
Het niveau van emotionele problemen en gedragsproblemen bij kinderen van Marokkaanse en
Turkse migranten blijkt – ondanks een vergelijkbare migratiegeschiedenis – nogal verschillend.
Bij Turkse jeugdigen is voornamelijk de grote hoeveelheid emotionele problemen opvallend. Bij de
Marokkaanse jongeren trekt vooral de discrepantie tussen de door de verschillende waarnemers
gerapporteerde hoeveelheden gedragsproblemen
de aandacht.
Deze bevindingen leveren een aantal aanbevelingen op. Allereerst dient het hoge risico van
emotionele problemen bij Turkse kinderen voldoende aandacht te krijgen in de hulpverlening en
de preventieprogramma’s. Voor informatie over de
risicofactoren van probleemgedrag bij Turkse migrantenkinderen verwijzen we naar Sowa e.a.
(2000). Onze resultaten wijzen er daarnaast mogelijk op dat Marokkanen terughoudend zijn in het
rapporteren van probleemgedrag. Voor hulpverleners betekent dit dat Marokkanen die zich aanmelden met relatief weinig psychische klachten,
toch serieus genomen moeten worden. Ten slotte
leidt de discrepantie in gerapporteerd probleemgedrag door leerkracht, ouders en jongeren mogelijk tot frictie binnen de schoolsituatie: leerkrachten signaleren problemen die niet als zodanig
worden gezien door ouders en jongeren. Omdat de
betrokkenen het over de interpretatie van het gedrag niet eens lijken te zijn, kan dit leiden tot
moeilijkheden rondom de aanpak van het probleem en conflicten tussen leerkrachten, jongeren
en ouders. Het verdient aanbeveling om in toekomstig onderzoek uitdrukkelijk aandacht te besteden aan deze verschillende interpretaties van
probleemgedrag bij Marokkaanse jeugdigen.
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summary
Emotional and behavioural problems in Moroccan, Turkish and Dutch youth in the
Netherlands – G.W.J.M. Stevens, T.V.M. Pels, W.A.M. Vollebergh, L. Bengi-Arslan, F.C.
Verhulst, A.A.M. Crijnen –
background In view of the stress associated with migration, one expects immigrant
children to show a relatively high level of problem behaviour. International research has produced
mixed findings. In Dutch research, however, immigrant pupils have been found to have more
emotional and behavioural problems than Dutch native pupils.
aim To obtain insight into the prevalence of emotional and behavioural problems in Moroccan,
Turkish and Dutch youth, as reported by parents, teachers and adolescents.
method Our samples consisted of 819 Moroccan immigrant, 833 Turkish immigrant
and 2227 Dutch native children between the ages of 4 and 18. The Child Behavior Checklist, the
Teacher’s Report Form and the Youth Self-Report were used.
results    Moroccan parents reported just as many emotional and behavioural problems in
their children as did Dutch parents, whereas Turkish parents reported more emotional problems
in their children. Moroccan adolescents reported fewer behavioural problems than Turkish and
Dutch adolescents. Turkish adolescents reported more emotional problems than Dutch and Moroccan adolescents. The picture presented by teachers however was different: teachers reported substantially more behavioural problems for Moroccan pupils than for Dutch and Turkish pupils.
conclusion Levels of problem behaviour in Moroccan and Turkish immigrant youth
are rather different. Turkish youth showed a strikingly high level of emotional problems, whereas
the discrepancy between the reported levels of behavioural problems was most pronounced for
Moroccan youth.
[tijdschrift voor psychiatrie 47(2005)11, 779-786]
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