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Samenvatting
In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van de ontwikkeling van het
gevoel van eigenwaarde bij kinderen. Vervolgens worden de resultaten beschreven
van een onderzoek naar de bruikbaarheid van de Self Perception Profile for Children' (SPPC) van Susan Harter als indicator voor de eigenwaarde van kinderen
met psychiatrische problematiek. Hiertoe werd een vergelijking gemaakt tussen
de competentiebelevingsscores van kinderen die werden aangemeld op een polikliniek kinderpsychiatrie en van kinderen die basisonderwijs en speciaal onderwijs
volgden. Tussen de polikliniek-kinderen en de beide andere groepen werden geen
verschillen geconstateerd. Een onderverdeling van de polikliniek-kinderen in de
categorieën 'depressieve stoornissen', 'gedragsstoornissen' en 'overige stoornissen'
bracht eveneens betrekkelijk weinig verschillen aan het licht. De diagnostische
waarde van de SPPC als indicator voor eigenwaarde is op zich beperkt. Bij de
ontwikkeling van instrumentarium om de eigenwaarde van kinderen in kaart te
brengen dienen mede gegevens betreffende andere aspecten van eigenwaarde verzameld te worden.

Inleiding
De uitdrukking 'gevoel van eigenwaarde' is algemeen vertrouwd en
maakt deel uit van het dagelijkse taalgebruik. Ook uitspraken die in
de praktijk van de hulpverlening aan kinderen worden gedaan over
het gevoel van eigenwaarde hebben doorgaans deze `common sense'
strekking: nogal eens vindt men in dossiers opmerkingen als 'Het zelfgevoel van X is laag' of 'Y heeft een gevoel van minderwaardigheid'.
In de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt aan het gevoel van eigenwaarde diagnostische betekenis gehecht. Dit wordt weerspiegeld in
de items van een aantal DSM-III-R classificaties. Een criterium voor
de classificatie Dysthymie is 'gering gevoel van eigenwaarde'; een criterium voor de Manische Episode is 'overdreven gevoel van eigenwaarde of grootheidsideeën'. Andere voorbeelden vindt men bij de
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Depressieve Episode I.E.Z. en de Narcistische Persoonlijkheid.
Sedert enige jaren komt het concept eigenwaarde ook naar voren
in theorievorming en empirisch onderzoek op het gebied van de ontwikkelingspsychopathologie, waarin wordt getracht een brug te slaan
tussen ontwikkelingspsychologie en psychopathologie. In het kader
van de ontwikkelingspsychopathologie wordt een positief gevoel van
eigenwaarde beschouwd als een 'protectieve factor' (Rutter 1987). Een
positief gevoel van eigenwaarde vormt een belangrijk aspect van
gezond psychisch functioneren: het zou kinderen bij voorbeeld in staat
stellen allerlei situaties en problemen het hoofd te bieden en zo
bescherming bieden tegen bij voorbeeld eventuele negatieve gevolgen
van ingrijpende gebeurtenissen. Een positief gevoel van eigenwaarde
wordt in verband gebracht met onder andere 'competentie' (Garmezy
1974), 'ego-veerkracht' (Riksen-Walraven en Geerts 1988) en 'adaptatie' (Waters en Sroufe 1983). Ook in het kader van de ontwikkelingspsychopathologie is het concept eigenwaarde theoretisch en empirisch
nog maar in beperkte mate uitgewerkt.
Definitie
Een definitie van het begrip 'eigenwaarde' is gecompliceerd. Dare en
Holder (1981) omschrijven het als 'de bewuste en onbewuste zelfbeschouwende en -evaluerende aspecten van de totale gevoelstoestand'. Het gaat daarbij om 'een onderdeel van het continue, autonome controle-proces van het mentale apparaat, — een proces dat een
bijdrage levert aan de intensiteit en de richting van de motivatie'. De
definitie van Dare en Holder suggereert dat eigenwaarde een betrekkelijk stabiel begrip is. Een andere psychoanalyticus (Mack 1983) definieert eigenwaarde als 'een constant veranderende interactie tussen
het zelf-als-subject en het zelf-als-object, affectief weerspiegeld in veranderende stemmingen (....)'. Daarmee benadrukt hij juist het procesmatige karakter van het begrip.
De psychoanalytische concepten 'well-being' en 'narcisme' zijn
nauw met eigenwaarde verbonden. 'Well-being' is de ervaring, die
optreedt wanneer het evenwicht tussen de verschillende bijdragen aan
de eigenwaarde zodanig is dat de positieve kwaliteiten veel zwaarder
wegen dan de negatieve. Narcisme kan beschouwd worden als de som
van alle positief gekleurde gevoelstoestanden die aan de zelf-representatie zijn gehecht (Dare en Holder 1981).
In de psychoanalytische theorievorming wordt veel aandacht
geschonken aan de regulatie van de eigenwaarde. Het regulatieproces
heeft betrekking op `de organisatie van de multiple bronnen van eigenwaarde, dat wil zeggen de selectie van de informatie, het toekennen
van waarde aan verschillende bronnen, en de synthese van tegenstrijdige informatie van de bronnen' (Cotton 1983). Als belangrijkste
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`bronnen' van eigenwaarde noemt Cotton a. de waardering van anderen, b. de competentie en c. het 'zelf gezien als een selectief filter
van de beide eerste functies.
Ontwikkeling van eigenwaarde
In de verschillende ontwikkelingsfasen treedt er een verschuiving op
in de mate van invloed vanuit de verschillende bronnen van eigenwaarde. Nancy Cotton, wier beschrijving hier wordt gevolgd, stelt
dat de affectieve afstemming tussen ouders en kind in het eerste levensjaar de basis vormt van de eigenwaarde. Aan de kant van het kind
zelf dragen de eerste ervaringen van `effectante', de motivatie om de
omgeving zodanig te beïnvloeden dat dit leidt tot een voorspelbaar
gevolg (White 1963; Treffers 1982), in belangrijke mate bij aan de
ontwikkeling van de sensatie van 'wal being'. In de peutertijd ligt
wat betreft de regulatie van de eigenwaarde het accent nog steeds op
de attitudes van de omgeving. Geleidelijk aan gaat het kind vooral
betekenis hechten aan het oordeel van bepaalde mensen. Het verwerven van nieuwe vaardigheden op allerlei gebieden — en de bewondering die hiermee wordt geoogst — draagt bij aan de beleving van competentie. In de loop van de peutertijd wordt de regulatie van de eigenwaarde meer en meer afhankelijk van de intrapsychische structuur.
Omstreeks de leeftijd van drie jaar is het zelf in voldoende mate
gevormd, en is het kind in bescheiden mate in staat zichzelf te beoordelen. In de daaropvolgende jaren treedt er in toenemende mate differentiatie op van het gevoel van eigenwaarde. Cotton stelt dat kinderen die een goed gevoel over zichzelf hebben gewoonlijk een algemeen gevoel van competentie hebben ten aanzien van de belangrijkste
gebieden van de persoonlijkheid (b.v. de fysieke, sociale, emotionele
en psychologische ontwikkeling) met relatief sterke en zwakke punten
op specifieke gebieden. Sommige kinderen ontlenen veel aan talenten
op een bepaald gebied. Het kind ontleent de ervaringen van competentie niet alleen aan vaardigheden op bepaalde gebieden, maar ook
aan het vermogen om bijvoorbeeld beangstigende gebeurtenissen de
baas te kunnen.
De eigenwaarde wordt niet in dezelfde mate beïnvloed door alle
aspecten van het zelfbeeld. De betekenis die het al dan niet competent
zijn op een bepaald gebied heeft voor het gevoel van eigenwaarde
van een kind, hangt ook af van de waarde die een kind aan dat gebied
hecht. Een kind kan zich teleurstellingen besparen door niet veel
waarde te hechten aan gebieden waarop hij niet zo succesvol is, resp.
door het aantal gebieden waarop hij competent wil zijn, in te perken
(Maccoby 1983).
In de loop van de ontwikkeling wordt de eigenwaarde in toenemende mate bepaald door interne criteria, die betrekking hebben op
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het beeld dat het kind van zichzelf heeft, de morele eisen waaraan
het kind wil voldoen en de wensen die het kind over zichzelf koestert.
Een gezonde regulatie van de eigenwaarde hangt bijvoorbeeld af van
de kwaliteit en de intensiteit van de reacties van het kind op de onvermijdelijke discrepanties tussen het actuele en het ideale zelf.
Wanneer het kind de latentiefase bereikt, wordt het zelf in toenemende mate het belangrijkste instrument voor de regulatie van de
eigenwaarde. Dat betekent, dat kinderen soms niet in staat zijn zichzelf
als 'goed' te beleven, omdat het zelf alleen nieuwe ervaringen selecteert die een in het verleden gevormd negatief beeld versterken. Daarnaast blijft de invloed van de omgeving op de eigenwaarde groot. Het
aantal belangrijke personen, die als 'referentie' dienen, wordt uitgebreid, bijvoorbeeld met leerkrachten en leeftijdgenoten. De eigenwaarde heeft zowel op specifieke aspecten betrekking, bijvoorbeeld
sportieve kwaliteiten, als op globale aspecten: kinderen beleven zich
als goed of slecht, als gewenst of niet-gewenst en als aantrekkelijk of
niet-aantrekkelijk.
Hiërarchisch model van eigenwaarde
Er bestaat veel overeenkomst tussen de psychoanalytische opvattingen
op dit gebied en de opvattingen van andere ontwikkelingspsychologische scholen. Een belangrijke auteur op dit gebied is Epstein (1973).
Hij stelt dat de postulaten die men over het zelf heeft hiërarchisch
gerangschikt zijn. Onder een postulaat 'overall self-esteem' zijn er
tweede orde postulaten, die verwijzen naar algemene competentie,
morele zelf-goedkeuring, macht en het waard zijn geliefd te worden.
Lagere orde postulaten die georganiseerd zijn onder de competentie
omvatten beoordelingen van algemene geestelijke en fysieke capaciteiten. De laagste orde postulaten onder de competentie omvatten beoordelingen van specifieke capaciteiten.
De belangrijkste hedendaagse onderzoekster op dit gebied is Susan
Harter (1985a, 1986). Ook zij schetst een hiërarchische structuur met
de globale eigenwaarde als overkoepelende dimensie. Daaronder kan
men vier verschillende dimensies onderscheiden: competentie, macht
of controle, morele waarde en acceptatie. Onder ieder van deze
dimensies is sprake van de meer specifieke gebieden, waarin deze constructen tot uitdrukking kunnen komen. De globale eigenwaarde is
niet de 'optelsom' van de afzonderlijke dimensies: het is een afzonderlijk concept, dat verwijst naar een beeld dat een kind van zichzelf als
geheel heeft. Het vermogen hierover een uitspraak te doen is — naar
het oordeel van Harter — pas aanwezig vanaf de leeftijd van 8 jaar.
Zelf heeft Harter zich vooral gericht op onderzoek over de dimensie
competentie. Zij isoleerde vijf bij kinderen betekenisvolle aspecten:
Schoolvaardigheden, Sociale Acceptatie, Sportieve Vaardigheden,
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Fysieke Verschijning en Gedragshouding. Om de competentiebeleving van kinderen te onderzoeken ontwikkelde Harter o.a. een vragenlijst voor 8-12 jaar oude kinderen, de Self Perception Profile for
Children` (SPPC) (Harter 1985b). Deze vragenlijst bevat 6 subschalen:
één subschaal Globaal Zelfgevoel en vijf subschalen die betrekking
hebben op elk van de eerder genoemde specifieke gebieden. De eigenschappen van de lijst werden ruimschoots onderzocht. Met behulp
van de door Veerman bewerkte versie werden ook in Nederland de
eerste gegevens verkregen.'
Eigenwaarde bij kinderen met psychiatrische
problematiek
In hoeverre onderscheidt de eigenwaarde bij kinderen met psychiatrische problematiek zich van de eigenwaarde bij andere kinderen? Tal
van klinische beschrijvingen suggereren dat bij kinderen met primair
biologisch bepaalde problemen sprake is van een laag gevoel van
eigenwaarde (bijv. Aleksandrowicz en Aleksandrowicz 1987). Ook
zijn er gedetailleerde beschrijvingen van de psychoanalyse van kinderen met een laag gevoel van eigenwaarde (Marans 1984; Parsons 1987;
Ablon 1989). 2
Tot dusverre werd weinig empirisch onderzoek verricht over de
eigenwaarde van kinderen met psychiatrische problematiek. Het
onderzoek, soms geafficheerd als onderzoek over 'eigenwaarde',
beperkte zich vrijwel geheel tot onderzoek naar de competentiebeleving van kinderen. Het belangrijkste onderzoek werd verricht door
Zimet en Farley. In 1985 publiceerden zij de resultaten van een onderzoek op dit gebied bij 68 kinderen, die juist in psychiatrische dagbehandeling waren gekomen (Zimet en Farley 1985). Zij maakten daarbij
gebruik van de Piers-Harris Children's Self Concept Scale. De gemiddelde scores werden vergeleken met die van kinderen die waren aangemeld bij een polikliniek kinderpsychiatrie en bij 'normale' kinderen.
De gemiddelde scores van alle groepen bevonden zich binnen de normale range. Van de dagbehandelingskinderen beoordeelde 25% zich
uitgesproken negatief. De zelf-beoordelingen van 38% bevonden zich
binnen de normale range, terwijl 37% heel hoge scores had. De kinderen met de ernstigste psychopathologie hadden lagere scores dan
de minder ernstig gestoorde kinderen.
In 1986 publiceerde Zimet en Farley de resultaten van een onderzoek bij 34 kinderen aan het begin van een psychiatrische dagbehandeling. Zij legden aan deze kinderen de Perceived Competence Scale
for Children (PCSC) van Harter voor, — een voorloper van de SPPC.
De PCSC bevatte 4 schalen (sociale, cognitieve en fysieke competentie
en globale zelfwaardering). Tevens werd aan ouders, leerkrachten en
therapeuten gevraagd om de competentie van het kind op een verkorte
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versie van de PCSC te beoordelen. Uit dit onderzoek kwam onder
andere naar voren, dat de volwassenen de kinderen gemiddeld lager
beoordeelden dan de kinderen zichzelf. Ten aanzien van de cognitieve
competentie bleek het oordeel van de volwassenen overeenkomstig
de 'gemeten' intelligentie te zijn. De beoordelingen van de kinderen
zelf op dit gebied toonden geen verband met objectieve maten. Er
bestond geen enkel verband tussen de (zelf-)beoordelingen en sociaal
economische klasse.
In 1987 publiceerden dezelfde auteurs de PCSC-resultaten bij 34
dagbehandelingskinderen. De scores van deze kinderen onderscheidden zich slechts op één gebied van de scores van 'normale' kinderen:
de dagbehandelingskinderen beoordeelden zich op fysiek gebied hoger
dan 'normale' kinderen. Noch met sociaal economische klasse, noch
met intelligentie werd een relatie vastgesteld. De kinderen met ernstiger problemen hadden gemiddeld lagere scores. De auteurs onderscheidden kinderen die zichzelf 'kleineren' (21,3%), kinderen die zichzelf gemiddeld beoordelen (42,6%) en kinderen die zichzelf 'ophemelen' (36,1%). De betekenis van dit onderscheid is evenwel maar betrekkelijk, omdat de spreiding van de scores van de dagbehandelingskinderen zich op de meeste schalen niet significant onderscheidde van
die van de 'normale' kinderen.
In een onderzoek over 31 kinderen met encopresis (Landman, Rappaport, Fenton en Levine 1986) werd eveneens gebruik gemaakt van
de PCSC. Kinderen met encopresis hadden een significant lagere globale zelfwaarderingsscore dan de controlegroep, die bestond uit kinderen met recidiverende buikpijn, enuresis en chronische hoofdpijn.
Veerman (1989b) vergeleek de SPPC-scores van 6o kinderen (49
jongens en I meisjes), die residentieel en semiresidentieel werden
behandeld in een kinderpsychiatrisch instituut met die van 137 leerlingen van een basisschool. Hij vond bij vier van de zes schalen verschillen (Sociale Acceptatie, Fysieke Verschijning, Gedragshouding en
Globale Zelfwaardering). Deze verschillen bleken evenwel geheel te
herleiden tot de reacties van de I I meisjes, die op genoemde gebieden
de laagste scores bleken te hebben.
Matthys (199o) bracht in zijn belangrijke proefschrift over interne
objectrelaties zijdelings verslag uit van onderzoek naar de eigenwaarde
van een kinderpsychiatrische populatie. Hij verrichtte zijn onderzoek
bij 42 kinderen (afkomstig uit Riagg-en, poliklinieken kinderpsychiatrie en uit LOM- en ZMOK-scholen) met een DSM-III classificatie
uit de hoofdgroep Gedragsstoornissen, 35 kinderen met emotionele
stoornissen (angst, vermijdingsstoornis, dysthymie, obsessief-compulsieve stoornis) en 54 kinderen uit het basisonderwijs. De leeftijd van
de kinderen was 8 tot 13 jaar. Matthys maakte geen gebruik van een
vragenlijst: hij vroeg deze kinderen een vrije beschrijving van zichzelf
te geven. Uit deze beschrijvingen destilleerde hij de positief- en nega-
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tief evaluatieve uitspraken. Door deling van de ruwe scores door het
aantal uitspraken werden proportionele scores verkregen. Als maat
voor het `self-esteem' werd het verschil tussen het proportionele aantal
positief evaluatieve en het aantal negatief evaluatieve uitspraken genomen. Het `self-esteem' van de gedragsgestoorde groep was lager dan
van de beide andere groepen. We moeten ons afvragen of de resultaten
van de door Matthys gebruikte onderzoekstechniek uitspraken over
een zo complex begrip als eigenwaarde wettigen.
Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek was na te gaan of het zinvol is de SPPC voor
klinische doeleinden te gebruiken, met name als indicator voor de
eigenwaarde van kinderen met psychiatrische problematiek. Veerman
(1989c) is hierover uitgesproken positief. `Harters visie', stelt hij, 'biedt
goede aanknopingspunten voor nadere toepassing in klinische settingen. Kinderen die voor hulpverlening zijn aangemeld hebben nu juist
de faciliterende factoren (...) moeten ontberen die theoretisch nodig
worden geacht voor de ontwikkeling van een adekwate zelfwaardering'.
Om dit te onderzoeken werd allereerst onderzocht in hoeverre de
competentiebeleving van kinderen, die werden aangemeld op een
polikliniek kinderpsychiatrie verschilde van de competentiebeleving
van andere kinderen. Hiertoe werd de vragenlijst tevens afgenomen
bij een aantal kinderen die basisonderwijs en speciaal onderwijs volgden.
In de tweede plaats ging de belangstelling uit naar mogelijke verschillen in competentiebelevingsscores tussen kinderen met uiteenlopende psychiatrische problematiek. Daartoe werden de competentiebelevingsscores van kinderen met depressieve stoornissen, van kinderen met gedragsstoornissen en van kinderen met andere classificaties
onderling en met de scores van de basisschoolleerlingen vergeleken.
Methode
Onderzoeksgroepen — De onderzoeksgegevens werden verzameld bij
drie groepen kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar, te weten:
a 91 kinderen (66 jongens en 25 meisjes), die waren aangemeld bij
de polikliniek van het Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium in Oegstgeest. De gemiddelde leeftijd was 9,8 jaar.
b. 75 kinderen (66 jongens en 9 meisjes) op twee ZMOK scholen
in de regio Leiden. De gemiddelde leeftijd was 10,7 jaar (in deze
groep waren slechts Ic) kinderen 8 of 9 jaar oud).
c. 214 kinderen (98 jongens en ii6 meisjes) op twee basisscholen in
de regio Leiden. De gemiddelde leeftijd was 9,5 jaar.
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Instrument

Er werd gebruik gemaakt van Veerman's vertaling van
het Self Perception Profile for Children' (SPPC): de 'Hoe-Ik-MezelfVind'-vragenlijst (Veerman 1985). Dit instrument bestaat uit 36 items,
die zijn onderverdeeld in de hiervoor beschreven 6 subschalen. Elk
item uit de lijst bestaat uit twee min of meer tegengestelde beschrijvingen van kinderen. Het kind dat de vragenlijst invult kiest bij elk
item eerst bij welke van de twee beschrijvingen hij/zij zich het meest
vindt passen. Vervolgens kruist het kind aan of de gekozen bewering
`helemaal waar' of 'een beetje waar' is. Harter koos voor deze opzet
om sociaal wenselijke antwoordtendenties tot een minimum te beperken. Aan de antwoorden op de items kan een score van i (lage competentiebeleving) tot 4 (hoge competentiebeleving) worden toegekend.
—

Procedure In de periode oktober 1988 — februari 1990 werd bij alle
kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar, die waren aangemeld bij de
polikliniek 'Curium' de 'Hoe-Ik-Mezelf-Vind' vragenlijst afgenomen.
De gegevens verzameling vond plaats in het kader van de systematische
verzameling van patiëntgegevens (Treffers, Goedhart, Waltz en Koudijs 199o). De afname vormde een onderdeel van het psychodiagnostische onderzoek. Voor het gebruik van de vragenlijst op de polikliniek
werd de lijst overgezet op de computer. Na een instructie en enige
voorbeelditems op het beeldscherm konden de antwoorden op de
items op eenvoudige wijze door de kinderen zelf worden ingevoerd.
Bij eventuele onduidelijkheden kon aan de testleider nadere uitleg
worden gevraagd.
Bij de kinderen van de basis- en ZMOK-scholen werd de vragenlijst
in potlood-en-papier vorm groepsgewijs op de scholen afgenomen,
na een klassikale instructie en behandeling van enkele voorbeelditems. Zo nodig kon aan individuele kinderen tijdens het invullen
nog nadere uitleg worden gegeven. Vooral bij de jongere basisschoolleerlingen en bij de kinderen op de ZMOK-scholen bleek extra hulp
veelvuldig nodig te zijn. Veel kinderen hadden moeite met de wijze
waarop de vragenlijst moest worden ingevuld of met de inhoud van
bepaalde items.
Bij de statistische bewerking van de onderzoeksgegevens werd het
ontbreken van één antwoord per subschaal toegestaan.
—

Resultaten

Structuur van de vragenlijst In de eerste plaats werd de structuur van
de competentiebelevingsschaal bij de groep basisschoolleerlingen
onderzocht. Ter vergelijking met de eerdere onderzoeksbevindingen
van Harter (1985b) en Veerman (1989c) werd de interne consistentie
van de afzonderlijke subschalen en de subschaalcorrelaties vastgesteld
en werd een factoranalyse uitgevoerd. 3
—
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Betrouwbaarheidsanalyse — Op de onderzoeksgegevens van de basisschoolleerlingen werd een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd in termen van de interne consistentie van de afzonderlijke subschalen. De
Cronbach alpha coëfficiënten varieerden van .63. tot .78. Dit komt
goed overeen met de resultaten van Veerman (1989a; 1989e), die in
een vergelijkbare groep Cronbach alpha's van .68 tot .79 vaststelde.
De interne consistentie van de oorspronkelijke Amerikaanse vragenlijst
lag iets hoger, namelijk tussen .71 en .86 (Harter 1980).
Subschaalcorrelaties en factorstructuur — In overeenstemming met de eerdere bevindingen van Harter (1985b) en Veerman (1989e) vertoonden
bij de basisschoolleerlingen alle subschalen een redelijke samenhang
met elkaar. Alle correlaties waren (tenminste op 0.01 niveau) significant en varieerden van .19 tot .44, — met uitzondering van de correlatie
tussen 'Fysieke Verschijning' en 'Globaal Zelfgevoel', die veel hoger
was (r=.69).
De relatief sterke samenhang tussen de subschalen 'Fysieke Verschijning' en 'Globaal Zelfgevoel' was overeenkomstig de bevindingen van
Harter en van Veerman. Harter oppert op grond van deze bevinding
de veronderstelling, dat bij 8 tot 12 jaar oude kinderen de fysieke aantrekkelijkheid van speciaal belang is voor het globaal zelfgevoel. Ons
inziens strookt de hoge correlatie evenwel niet met Harter's opvatting,
dat het 'Globaal Zelfgevoel' een overkoepelende dimensie is over de
specifieke gebieden. Op grond van die opvatting kan weliswaar een
redelijke correlatie tussen elk specifiek gebied en 'Globaal Zelfgevoel'
worden verwacht, maar ligt een hoge correlatie niet in de lijn der
verwachting. Wellicht doen de 'Globaal Zelfgevoel'-items, waarin
bijv. gevraagd wordt naar tevredenheid met let soort kind dat je bent'
bij 8-twaalfjarigen een te groot beroep op het 'zelfinzicht'. Het gevonden sterke verband tussen 'Fysieke Verschijning' en 'Globaal Zelfgevoel' zou dan kunnen berusten op een 'verkeerde' interpretatie van
de 'Globaal Zelfgevoel' items.
Om na te gaan in hoeverre de door Harter onderscheiden subschalen gerepliceerd konden worden, werd op de resultaten van de totale
groep basisschoolleerlingen een factoranalyse toegepast, identiek aan
de wijze waarop deze door Harter (1985b) werd uitgevoerd. Ook wij
lieten in de factoranalyse (principale componenten analyse, gevolgd
door oblique factorrotatie) de items uit de 'Globaal Zelfgevoel'-subschaal buiten beschouwing. De bewerking resulteerde in vijf factoren
die exact overeenkwamen met de vijf subschalen uit de vragenlijst.
De factorladingen lagen alle boven de .37.
Vergelijking van de competentiebeleving van de basisschool-, ZMOK-schoolen polikliniek'-kinderen — De subschaalgemiddelden en standaarddeviaties van de drie onderzoeksgroepen worden voor jongens en meisjes
apart in Tabel i weergegeven.
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Tabel 1: Subschaalgerniddelden en standaarddeviaties van de competentiebelevingsschaal bij jongens en meisjes op de basisschool, de ZMOK-school en de polikliniek
kinderpsychiatrie (SV=Schoolvaardigheden; SA=Sociale Acceptatie; SP=Sportieve
Vaardigheden; FY=Fysieke verschijning; GED=Gedragshouding; GZ=Globaal
Zelfgevoel)
ZMOK

basisschool
jongens
M
SV
SA
SP

FY
GED
GZ

std

2.84 .66
2.99 .64
3.19
3.26
2.88
3.29

.55
.65
.52
.52

N=89

meisjes

jongens

M

std

m

2.70
2.95
3.01
3.08
2.92
3. 1 9

.63
.64
.57
.68
.52

2.86
2.74
2.97
3.18
2.81

.54

N=iii

std

.55
.62
.64
.75
.6o
3. 28 .59
N=6o

polikliniek

meisjes

jongens

meisjes

m

std

m

std

m

std

2.98
2.45
2.76
2.84
2.93
3.25

.84
.63
.33
.73
.66
.52

2.70
2.83
3.04
3.16
2.83
3.13

.67
.59
.62
.66
.6o
.66

2.81
2.65
3.06
3.18
2.89
3.07

.69

N=7

N=66

.75
.81
.67
.58
.49

N=25

Alvorens de competentiebeleving van de kinderen uit de drie onderzoeksgroepen onderling te vergelijken werd gekeken naar mogelijke
verschillen in subschaalgemiddelden tussen de jongens en meisjes van
de basisschool. De hiertoe uitgevoerde T-toets liet op één subschaal
een significant verschil zien: de jongens beoordeelden zichzelf hoger
op 'Sportieve Vaardigheden' dan de meisjes (T=2.25, df=198, p <.o5).
Aangezien de groep ZMOK-kinderen slechts een heel klein aantal
meisjes bevatte, werd in eerste instantie de competentiebeleving van
alleen de jongens uit de drie onderzoeksgroepen onderling vergeleken.
Variantie analyse toonde alleen op de subschaal 'Sociale Acceptatie'
een significant verschil (F=3.04, df2, p .05). Post hoc analyse met
behulp van Tukey's HSD procedure gaf als resultaat, dat de verschillen
slechts betrekking hebben op de ZMOK jongens en de basisschool
jongens: de ZMOK jongens beoordeelden zichzelf als minder 'Sociaal
Geaccepteerd' (p .o5). De polikliniek jongens weken op geen enkele
subschaal significant van de ZMOK- en basisschooljongens af.
Vervolgens werden de gemiddelden van de polikliniek-meisjes en
de basisschoolmeisjes met behulp van een T-toets met elkaar vergeleken (de ZMOK-meisjes werden om de genoemde reden buiten
beschouwing gelaten). Ook hier werd geen enkel significant verschil
gevonden.
Competentiebeleving van kinderen met verschillende
psychiatrische classificaties
Van de totale groep kinderen op de polikliniek waren op het moment
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van de gegevensverwerking van dit onderzoek van 76 kinderen de
DSM- III - R classificaties bekend. Deze kinderen werden ingedeeld
in drie groepen:
a. kinderen met de classificatie Depressie in engere zin en/of Dysthymie (N=25; 19 jongens, 6 meisjes). Bij 5 van deze kinderen was
tevens sprake van de classificatie Gedragsstoornissen.
b. kinderen met de subgroepclassificatie 'gedragsstoornissen' of oppositioneel-opstandig gedrag (in beide gevallen zonder stemmingsstoornissen) (N=14; i i jongens, 3 meisjes).
c. overige classificaties (N=37; 24 jongens, 13 meisjes).
In tabel 2 worden van deze drie groepen en van de basisschoolleerlingen de subschaalgemiddelden en standaarddeviaties op de competentiebelevingsschaal vermeld.
Door middel van een variantie-analyse werden de gemiddelden van
de drie onderscheiden categorieën polikliniek-kinderen vergeleken
met de gemiddelden van de basisschoolleerkingen. Significante verschillen tussen deze groepen werden gevonden voor de subschalen
`Sociale Acceptatie' (F=3.36, df=3, p 5_0.25), 'Gedragshouding'
en 'Globaal Zelfgevoel' (F=4.15, df=3, p
(F=5.6o, df=3, p
Bij de post hoc analyse werd gebruik gemaakt van Tukey's HSD procedure. Hierbij kwam naar voren dat de kinderen met gedragsstoornissen op twee van deze subschalen significant afweken (p .o5), zowel
van de kinderen met 'andere stoornissen' als van de basisschoolleerlingen: zij vonden zichzelf minder goed gedragen en schreven zichzelf
een lager 'Globaal Zelfgevoel' toe. De kinderen met 'depressieve
stoornissen' weken alleen van de basisschoolleerlingen af, en wel in
een lagere beoordeling op 'Sociale Acceptatie'.
Tabel 2: Subschaalgemiddelden en standaarddeviaties op de competentiebelevingsschaal bij kinderen met depressieve stoornissen, gedragsstoornissen en andere stoornissen, en bij basisschoolleerlingen.
depressieve
stoornissen

gedrags
stoornissen

andere
kinderen

basisschool

M STD M STD M STD M STD
SV

2.64

.83

2.6o

.61

2.85

.64

2.77

.64

SA
SP
FY
GED
GZ

2.55
3.11
3.15
2.77

.55
.81
.71
.52

.68
.66
.6o

2.97

.64

3.04
3.28

.45
.43

3.09
3.15
2.91
3.23

.57
.67
.52

.59

.71
.68
.69
.78
.94

2.86
3.09
3.28

3.04

2.80
2.96
2.90
2.39
2.76

N=25
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Discussie
Doorgaans worden in de discussie van een onderzoek eventuele resultaten, hoe beperkt ook, met verve naar voren gebracht. Gezien de
complexiteit van het begrip eigenwaarde verdient een meer-terughoudende toonzetting de voorkeur: weliswaar is het mogelijk met behulp
van de SPPC enige verschillen vast te stellen tussen onderscheiden
groepen kinderen, maar de resultaten stemmen tot bescheidenheid.
We vatten de bevindingen kort samen. Ten aanzien van de subschaalgemiddelden van de jongens in de drie groepen werd slechts een verschil gevonden tussen de basisschoolleerlingen en de ZMOK-jongens,
die zichzelf als minder sociaal geaccepteerd beoordeelden. Dit geldt
waarschijnlijk ook voor de meisjes. De subschaalgemiddelden van de
jongens op de polikliniek onderscheidden zich in geen enkel opzicht
van de beide andere groepen. De subschaalgemiddelden van de meisjes
op de polikliniek werden alleen met die van de meisjes van de basisschool vergeleken: ook hier werd geen enkel significant verschil
gevonden.
Op grond van het gevonden sterke verband tussen 'Fysieke Verschijning' en 'Globaal Zelfgevoel' veronderstelden wij, dat het concept
`Globale Zelfgevoel' voor kinderen in de onderzochte leeftijdsgroep
nog te hoog gegrepen was.
De polikliniekkinderen onderscheidden we in drie groepen: de
`depressieve' groep, de groep met 'gedragsstoornissen' en de 'overigen'. De kinderen met gedragsstoornissen beoordeelden zichzelf lager
op de subschalen 'Gedragshouding' en 'Globaal Zelfgevoel' dan de
basisschoolleerlingen en de categorie kinderen met 'overige classificaties'. De depressieve kinderen beschouwden zichzelf als minder sociaal
geaccepteerd dan de basisschoolleerlingen.
Bij het bespreken van de resultaten moeten we er allereerst op wijzen dat de gegevensverzameling bij de kinderen op de polikliniek
anders plaatsvond (nl. met behulp van de computer) dan op de scholen.
We weten niet in hoeverre dit van invloed is op de resultaten. Onderzoek waarin de resultaten van gecomputeriseerde afname van vragenlijsten werden vergeleken met de resultaten van potlood-en-papier
afname leverde tot dusverre evenwel geen duidelijke verschillen
(Harks en Wassing 1989). Dat we geen verschillen aantroffen tussen
de polikliniek kinderen en de andere kinderen kan verschillende oorzaken hebben. In de eerste plaats is het denkbaar dat de verschillen
met een poliklinische populatie minder groot zijn dan de verschillen
met een (semi-)residentieel behandelde populatie, die Zimet en Farley
(1985; 1986; 1987) onderzochten. Zij stelden vast dat de negatieve
scores vooral voorkwamen bij de kinderen met de ernstigste problematiek. Een tweede verklaring kan zijn, dat de kinderen op de polikliniek hun eventuele negatieve competentie-beleving afweren. Dit is
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de voor de hand liggende verklaring die Zimet en Farley gaven, toen
slechts een beperkt aantal dagbehandelingskinderen een negatieve
score bleek te hebben.
Ook de vergelijking met de drie 'categorieën' kinderen op de
polikliniek bracht betrekkelijk weinig verschillen met basisschoolleerlingen aan het licht. De duidelijkste verschillen werden gevonden bij
de kinderen met gedragsstoornissen. Deze groep kinderen beleeft zich
kennelijk als 'stouter', terwijl er ook verschillen bestaan op het gebied
dat door Harter wordt aangeduid als het globale zelfgevoel. Dit is
opvallend, omdat een 'laag gevoel van eigenwaarde' als categorie geen
deel uitmaakt van de classificatie 'gedragsstoornissen' of 'oppositioneel-opstandig gedrag'. De bevinding is in zoverre niet onverwacht,
dat er bij kinderen met gedragsstoornissen vaak sprake is van een
depressieve-dysfore grondstemming (vgl. Matthys, 199o). Die 'verklaring' is evenwel in zoverre niet bevredigend dat de kinderen, die als
depressief geklassificeerd zijn, zich niet onderscheiden op de
genoemde schalen. Bij de depressieve groep werd uitsluitend een verminderde sociale acceptatie vastgesteld. Het is opvallend, dat de
depressieve kinderen zich wat betreft het globale zelfgevoel niet
onderscheidden. Harter (1987) onderzocht bij een niet-klinische groep
kinderen het verband tussen de rapportage van kinderen over hun
stemming en hun globale zelfwaardering. Het bleek, dat een 'laag'
globale zelfwaardering in hoge mate correleerde met depressief affect.
De globale zelfwaarderingscores namen toe, naarmate een vrolijker
stemming werd gerapporteerd.
Op grond van onze bevindingen moeten we concluderen dat de
diagnostische waarde van de SPPC op zich heel beperkt is. Dit is niet
verrassend, omdat de competentie-beleving slechts een bescheiden
facet is van 'eigenwaarde'. Bij het ontwikkelen van instrumentarium
om de eigenwaarde van kinderen 'in kaart te brengen' kan de SPPC
wel van betekenis zijn. Het is daarbij evenwel vereist ook inzicht te
hebben in meer dynamische aspecten. Competentiebeleving krijgt pas
reliëf wanneer we ook over andere gegevens beschikken, bijvoorbeeld
over de 'reële' competentie van een kind op bepaalde gebieden. Ook
is het essentieel te weten hoe belangrijk het kind het vindt om op
een bepaald gebied competent te zijn. (Ook Harter (1986; 1987) heeft
hieraan aandacht geschonken.) Bovendien is het van belang het referentiekader van het kind in de overwegingen te betrekken: een kind
met leerstoornissen op een basisschool zal zich op het gebied van
schoolse vaardigheden wellicht als minder competent beleven dan een
kind met leerstoornissen op een LOM-school.
Daarnaast is het noodzakelijk geïnformeerd te zijn over andere
`dimensies' die de eigenwaarde constitueren, omdat de problemen van
kinderen bij verschillende vormen van problematiek in heel uiteenlopende dimensies naar voren kunnen komen. Een zekere volledigheid
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wordt pas bereikt wanneer ook gegevens over de regulatie van de
eigenwaarde voorhanden zijn, bijv. de mate waarin het kind voor het
beleven van voldoende eigenwaarde afhankelijk is van steun vanuit
de omgeving.
Noten
. Harter ontwierp ook instrumenten voor de bepaling van competentiebeleving
voor jongere en oudere kinderen. De adolescentenversie werd door de auteurs
van dit artikel vertaald. De vertaling en de eerste psychometrische gegevens kunnen
omstreeks april 1991 aangevraagd worden bij de eerste auteur.
2. Het artikel van Ablon verscheen in The Bulletin of the Anna Freud Centre,
vol. 12 (1989), part 3. Deze aflevering bevat de weergave van een 'International
scientific colloquium on self-esteem and shame: a psychoanalytic approach'.
3. Belangstellenden kunnen gedetailleerde gegevens met betrekking tot de
interne consistentie, subschaalcorrelaties en factorstructuur bij de eerste auteur
opvragen.
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Summary: Self-esteem and self-perception: a study of 8-12
year old children at a child psychiatric clinic
This article starts with a brief review of the development of children's self-esteem.
Next the results are presented of a study investigating the clinical utility of Susan
Harter's `Self Perception Profile for Children' (SPPC), especially as an indicator
of self-esteem of children with psychiatric problems. For this purpose a comparison
was made between the self-perception scores of children visiting a child psychiatric
clinic and those following elementary education and special education. No differences were found between the clinic-children and both other groups.
The group of clinic-children was divided into the categories `depressive disturbances' and `other disturbances'. A comparison between those groups and the group
of `elementary school children' also showed relatively few differences in self-perception.
The diagnostic value of the SPPC in itself appeared to be limited. To 'map'
children's self-esteem, the SPPC can be of use, but it is necessary to gather data
about other aspects of self-esteem as well.
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