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Samenvatting Jaarlijks zijn naar schatting 70.000 thuis-
wonende Nederlandse kinderen betrokken bij de schei-
ding van hun ouders. Onderzoek toont aan dat scheidings-
kinderen gemiddeld minder presteren op school, meer 
gedragsproblemen vertonen en lager scoren op sociaal-
emotioneel vlak. Preventief hulpaanbod ter ondersteu-
ning van deze kinderen is beperkt, vooral voor kinderen 
tot 8 jaar. In een pilotonderzoek van 26 kinderen, verdeeld 
over zes interventiegroepen werd onderzocht of met de 
preventieve groepsinterventie Dappere Dino’s schei-
dingskinderen van 6-8 jaar succesvol ondersteund kun-
nen worden. Proces en impact van de interventie werden 
geëvalueerd door gesprekken met deelnemende kinderen 
en vragenlijsten door ouders, leerkrachten en trainers. 
Kinderen hadden naar eigen zeggen nieuwe vrienden 
gemaakt, geleerd problemen op te lossen en te praten over 
gevoelens. Ook ouders waren enthousiast. Ouders zagen 
een positieve reactie bij hun kind en vonden dat hun 
kind positief veranderd was na de interventie. Trainers 
werkten graag met het programma. Bovendien bleek uit 
de verschillen tussen voor- en nameting een toename in 
positief functioneren van de kinderen en een afname van 
problematiek (minder emotionele problemen, gedrags-
problemen en totale problemen). De gevonden resultaten 
vormen de basis voor verdere implementatie van de inter-
ventie in de praktijk, en voor voortgaand effectonderzoek 
naar de uitkomsten van de interventie.

Trefwoorden Preventie  · Basisschool  · Echtscheiding  · 
Dappere Dino’s · Groepsinterventie

Inleiding

In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 70.000 (1,75 %) 
thuiswonende kinderen bij de scheiding van hun ouders 
betrokken [1]. Onderzoek heeft herhaaldelijk laten zien 
dat kinderen negatieve gevolgen ondervinden van de 
scheiding van hun ouders [2]. Een meta-analyse van 
Amato en Keith [3] toont aan dat scheidingskinderen 
gemiddeld minder presteren op school, meer gedrags-
problemen vertonen en lager scoren op sociaal-emotio-
neel vlak.

Ondanks genoemde risico’s en het belang van beschik-
baar hulpaanbod [4] zijn mogelijkheden voor preven-
tieve ondersteuning voor deze scheidingskinderen in 
Nederland beperkt [5, 6]. Het aanbod is erg versnipperd, 
lokaal georganiseerd, en vooral gericht op kinderen 
vanaf 8 jaar. Voorbeelden zijn de groepsinterventies KIES 
(Kinderen in EchtscheidingsSituaties) en !JES het- brug-
project (Jij en Scheiden) die staan beschreven in de data-
bank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands 
Jeugdinstituut (www.nji.nl/jeugdinterventies). Onder-
bouwd preventief aanbod voor met name jonge kinderen 
is daarom gewenst. Het Children of Divorce Intervention 
Program (CODIP) [7] is een evidencebased groepsinter-
ventie gericht op preventie van scheidingsgerelateerde 
problematiek. Dit artikel gaat over een pilotstudie naar 
Dappere Dino’s 2.0 dat gebaseerd werd op CODIP, in ver-
volg op een Nederlandse haalbaarheidsstudie naar dit 
groepsprogramma [8].

CODIP en Dappere Dino’s

CODIP is in internationaal onderzoek effectief gebleken 
met betrekking tot de preventie van zowel internalise-
rende als externaliserende problematiek (voor een over-
zicht zie CODIP in  National Registry of Evidence-based 
Programs and Practices op www.nrepp.samhsa.gov). 
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CODIP bestaat uit verschillende leeftijdsspecifieke 
modules. In samenwerking met praktijkpartners heeft 
de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwe-
tenschappelijk Onderzoek (TNO) voor kinderen van 6 
tot en met 8 jaar een Nederlandse bewerking gemaakt 
die aansluit bij deze leeftijdsgroep, genaamd Dappere 
Dino’s. In 12 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 45 
minuten wordt op speelse manier aandacht besteed aan 
het bespreken van scheidingsgerelateerde gevoelens, het 
leren omgaan met onrealistische percepties en attitu-
des ten aanzien van de scheiding, en het versterken van 
probleemoplossende vaardigheden van deelnemende 
kinderen.

In de groep worden veel creatieve materialen en spel-
vormen gebruikt zoals poppenspel, voorleesboeken, 
spelletjes, kaartjes en tekeningen. Aan het einde van 
iedere bijeenkomst krijgen kinderen een werkblad mee 
uit het 'Ik kan een heleboel'-boekje. De werkbladen zijn 
gekoppeld aan de inhoud van de bijeenkomsten. Het 
boekje is een mogelijke manier om de brug te slaan tus-
sen de training en de thuissituatie van het kind: het kind 
oefent en de ouder kan ondersteunen. Ouders worden 
verder geïnformeerd en betrokken, tijdens de individu-
ele intake, op een facultatieve groepsbijeenkomst, mid-
dels nieuwsbrieven en bij de individuele eindevaluatie.

In samenwerking met Stichting De Jutters, Centrum 
voor Jeugd-GGZ Haaglanden en Centrum Autisme 
Rivierduinen vond eerder reeds een haalbaarheidsstu-
die plaats naar de introductie van Dappere Dino’s in de 
Nederlandse setting. Dappere Dino’s versie 1.0 (toen nog 
15 sessies) werd geëvalueerd in vier pilotgroepen. Het 
onderzoek werd in 2011 afgerond en liet veelbelovende 
resultaten zien [8]. De resultaten van deze haalbaar-
heidsstudie waren basis voor de erkenning van Dappere 
Dino’s als theoretisch goed onderbouwd in de Databank 
Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdin-
stituut. Op basis van de procesevaluatie in het onderzoek 
werd een definitieve versie van het programma samen-
gesteld en voor het werkveld beschikbaar gemaakt. Deze 
versie 2.0 stond in de hier beschreven evaluatie centraal. 
Het doel was de haalbaarheid en effectiviteit van de aan-
gepaste interventie vast te stellen. Daartoe werd een 
kleinschalige pilotstudie uitgevoerd.

Methode

Design

Deze pilotstudie bestond uit een procesevaluatie, gericht 
op de haalbaarheid en tevredenheid van gebruikers, en 
een effectevaluatie. De procesevaluatie omvatte het oor-
deel van kinderen, ouders en trainers, en de mate waarin 
het interventieprotocol werd gevolgd. De effecten van 
Dappere Dino’s zijn nagegaan door een voor- en name-
ting onder trainers, leerkrachten en (gezaghebbende) 
ouders van deelnemende kinderen. Op basis van een 
poweranalyse was vastgesteld dat met deelname van 21 
kinderen, een effectgrootte van 0,64 (als gevonden in de 

haalbaarheidsstudie naar versie 1.0 [8]) aangetoond kan 
worden met een power van ,80 en een significantieni-
veau van ,05 (tweezijdig).

Onderzoekspopulatie

De afdeling Schoolmaatschappelijk Werk van Stich-
ting Jeugdformaat heeft eenmalig een bericht uit laten 
gaan naar alle basisscholen in haar werkregio (regio 
Den Haag). Geïnteresseerde scholen konden kosteloos 
gebruikmaken van Dappere Dino’s als onderdeel van de 
pilotstudie gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels 
Nederland. Er vonden uiteindelijk vijf Dappere Dino’s 
groepjes plaats met respectievelijk twee, zes, vier, zes en 
drie deelnemers, elk begeleid door één van twee gecer-
tificeerde Dappere Dino’s trainers en een co-trainer. 
Verder is een Dappere Dino’s groep (vijf deelnemers) 
uitgevoerd in het kader van een ZonMw VIMP (Versprei-
dings- en Implementatie Impuls) [9], begeleid door twee 
gecertificeerde Dappere Dino’s trainers van Stichting 
Jonge Helden. Dit maakt het totaal aantal deelnemers 
waarover gerapporteerd wordt 26.

Deelnemers waren kinderen van ouders die in de 
afgelopen drie jaar gescheiden zijn, voor wie scheiding 
een actueel thema was, in de leeftijd van zes tot en met 
acht jaar (groep 3–5 van de basisschool). Alle ouders 
werd gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen 
voor deelname aan het onderzoek en de interventie. 
Hetzelfde onderzoeksprotocol werd gevolgd zoals eerder 
door de medisch-ethische toetsingscommissie goedge-
keurd voor de haalbaarheidsstudie naar versie 1.0.

Meetinstrumenten

Het interventieproces werd geëvalueerd middels een 
logboekje dat trainers na iedere sessie invulden. In dit 
voorgestructureerde logboekje benoemden de trainers 
onder andere in hoeverre de doelen van de bijeenkomst 
behaald waren, welke werkwijzen waren uitgevoerd en 
welke materialen werden gebruikt. Er stonden ook evalu-
atievragen in de vragenlijst van de trainers op de name-
ting. Verder beantwoordden ook ouders evaluatieve 
vragen over de interventie op de nameting. Deze evalu-
atievragen zijn ingevuld door 20 moeders en 13 vaders. 
Na deelname aan Dappere Dino’s vond een evaluatiege-
sprek plaats met alle deelnemende kinderen.

Om de uitkomsten van de interventie te evalueren 
gebruikten we vijf bestaande vragenlijsten, ingevuld 
door trainers, leerkrachten en ouders. Aan ouders van 
alle kinderen bij wie geïnformeerde toestemming werd 
verkregen, is direct gevraagd om de Strengths and Diffi-
culties Questionnaire (SDQ) Parent Form (SDQ PF) [10] 
en een Parent Evaluation Form [11] bij wijze van voorme-
ting in te vullen. Die meting is herhaald na afloop van de 
interventie (na sessie 12). Trainers kennen de kinderen 
bij aanvang van Dappere Dino’s pas kort. Om een goede 
inschatting van psychosociaal functioneren te kunnen 
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komsten (bijvoorbeeld “Hij kwam altijd met verhalen 
thuis na de Dappere Dino’s. Hij voelde zich daar fijn”). 
De begeleiding door de trainers en de inhoud van het 
programma werden door de moeders het meest gewaar-
deerd. Moeders die op de ouderavond aanwezig waren 
(n = 13), vonden deze nuttig. Ook de nieuwsbrieven wer-
den positief geëvalueerd. Op de vraag wat moeders het 
meest gemist hebben tijdens de Dappere Dino’s, hebben 
14 van de 20 moeders ofwel niets ingevuld ofwel niets 
gemist. Twee moeders hadden nog wel meer informatie 
over hun kind willen ontvangen. Drie moeders hadden 
andere gedachten over ouderbetrokkenheid (“Misschien 
nog een afspraak met de ouders om ons bij te brengen 
hoe we het beste met onze kinderen over de scheiding 
moeten/kunnen praten”, en “Een één-op-één-gesprek 
met begeleider (zonder ex erbij dus).” Eén ouder gaf aan 
diepgang gemist te hebben.

De ervaringen van vaders zijn grotendeels gelijk aan 
die van moeders.

Resultaten effectevaluatie

Volgens de door de trainers ingevulde vragenlijsten was 
er een statistisch significante toename in positief functi-
oneren van de deelnemende kinderen tussen de voor- en 
nameting (GLEF; d = 0,61; p < ,01).

In Figuur 1 zijn de gemiddelde effectgroottes weerge-
geven voor het verschil tussen voor- en nameting op de 
SDQ vragenlijsten door trainers, leerkrachten, moeders 
en vaders. De trainers rapporteerden over 26 kinderen, 
en, door ontbrekende waarden, rapporteerden leer-
krachten over 18 kinderen, moeders over 19 en vaders 
over 13 kinderen. In de figuur is markering aangebracht 
voor kleine, middelgrote en grote effecten.

Trainers rapporteerden afgenomen emotionele pro-
blemen (SDQ TF; p < ,05, d = 0,49), en gedragsproble-
men na deelname (statistische trend; p < ,10, d = 0,44). 
Op basis van de rapportage door de leerkrachten leken 
deelnemende kinderen na deelname minder emotio-
nele problemen te hebben dan ervoor (p < ,10, d = 0,41). 
We zagen kleine afnames in leerkrachtgerapporteerde 
gedragsproblemen, hyperactiviteit en totale problemen 
(d > 0,20), en een kleine toename in problemen met leef-
tijdsgenoten (d < − 0,20), maar deze verschillen waren 
niet statistisch significant. Moeders rapporteerden afna-
mes in emotionele problemen (SDQ PF; p < ,05, d = 0,56), 
gedragsproblemen (p < ,10, d = 0,50), en totale proble-
men (p < ,05, d = 0,76). Voor vaders bereikte geen van de 
verschillen tussen de voor- en nameting statistische sig-
nificantie. Verder duidde vergelijking van ouder-gerap-
porteerd positief functioneren van de kinderen (PEF) op 
de voor- en nameting op een kleine (vaders; niet signifi-
cant, d = 0,48) tot middelgrote (moeders; p < ,05, d = 0,56) 
toename.

maken, vulde de trainer de Group Leader Evaluation 
Form (GLEF) [11] en SDQ Teacher Form (TF; per kind) in 
bij wijze van voormeting na de vierde sessie. Dit is con-
form onderzoek in de VS en het pilotonderzoek naar de 
eerste versie van Dappere Dino’s [8]. Deze meting werd 
door de trainer herhaald na afloop van de laatste sessie. 
De leerkracht (van ieder deelnemend kind afzonderlijk) 
werd, zoals de ouders bij aanvang en na afloop van de 
sessies, gevraagd de SDQ TF in te vullen.

Analyses

Gepaarde t-testen zijn uitgevoerd voor het meten van 
een verschil tussen de voor- en nameting op genoemde 
vragenlijsten. We hanteerden een statistisch significan-
tieniveau van ,05 (tweezijdig). De power van ons onder-
zoeksdesign is te beperkt om kleine tot middelgrote 
effecten aan te tonen, daarom presenteren we daarnaast 
verschillen met een significantieniveau van ,10 (gelijk 
aan een eenzijdig significantieniveau van ,05) als trends 
in onze uitkomsten.

Het gebruik van effectgroottes (Cohen’s d [12]) schept 
de mogelijkheid om de grootte van verschillen tussen 
voor- en nametingen inzichtelijk te maken, naast, of in 
aanvulling op, hoe statistisch significant ze zijn. De bere-
kende effectgrootte is het verschil tussen twee gemiddel-
den, uitgedrukt in aantal standaarddeviaties van de data, 
en gecorrigeerd voor de correlatie tussen de gemiddel-
den. Positieve waarden duiden op een verbetering van 
de resultaten van de interventie in de tijd. Een (absolute) 
effectgrootte van 0,00 duidt op geen effect, een d tussen 
0,20 en 0,50 op een klein effect, d tussen 0,50 en 0,80 op 
een middelgroot effect, en een d van 0,80 of hoger op een 
groot effect [12].

Resultaten

Resultaten procesevaluatie

Alle kinderen die deelnamen aan Dappere Dino’s von-
den het programma leuk en vonden het fijn om in de 
groep over hun gevoelens te praten. Ze gaven aan nieuwe 
vrienden te hebben gemaakt en te hebben geleerd over 
hun gevoelens te praten en problemen op te kunnen 
lossen. De trainers werkten graag met de interventie: ze 
waren positief over het algemene verloop van de sessies 
en vonden de afwisseling van de verschillende werkvor-
men binnen de sessies erg prettig. Het aantal sessies en 
de duur ervan werden positief geëvalueerd.

Tachtig procent van de moeders (16 van 20) zag een 
positieve verandering in gevoelens en/of gedrag van hun 
kind sinds het begin van Dappere Dino’s. Dappere Dino’s 
had verheldering gegeven, kinderen waren meer open 
geworden (meer praten/gevoelens uiten) of waren rusti-
ger na deelname aan de interventie. De meerderheid van 
de moeders (17 van 20) benoemde bovendien positieve 
reacties van de kinderen op het bijwonen van de bijeen-
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ten. De power van de analyses was beperkt. Toch vonden 
we belangrijke aanwijzingen voor de effectiviteit van de 
interventie in de vorm van een aantal positieve, klein tot 
middelgrote, statistisch significante verschillen tussen 
de voor- en nameting, op basis van meerdere informan-
ten (trainers, leerkrachten en moeders).

De gevonden resultaten zijn een mooi uitgangspunt 
voor voortgaand effectonderzoek naar de uitkomsten 
van de interventie en voor verdere implementatie van 
de interventie in de praktijk. Ze vormen eerste aanwij-
zingen voor de haalbaarheid van toepassing van deze 
tweede versie van de interventie, gegeven de tevreden-
heid van intermediaire gebruikers en eindgebruikers. 
Bovendien lijkt het haalbaar om een aantal positieve 
effecten zoals eerder gevonden in de VS, ook in de 
Nederlandse praktijk te bewerkstelligen. TNO ontving 
in 2012 subsidie van ZonMw om ook voor de leeftijds-
groep van 4 tot en met 6 jaar een groepsprogramma op 
te zetten en te evalueren. Deze interventie heet Stoere 
Schildpadden en ook hiervoor vormt het Amerikaanse 
CODIP de basis. TNO startte bovendien in 2015 nieuw 
effectonderzoek naar Dappere Dino’s (gesubsidieerd 
door ZonMw in het kader van het Nationaal Preven-
tieprogramma Alles is Gezondheid). Het betreft een 
quasi-experimenteel onderzoek met een passende 
controlegroep. Toekomstig effectonderzoek kan meer 
inzicht bieden in de effectiviteit van Dappere Dino’s en 
Stoere Schildpadden: voor wie werkt het het beste, in 
welke contexten onder welke omstandigheden?

Discussie en conclusie

Op basis van de procesevaluatie is gebleken dat de 
nieuwe praktijkversie 2.0 van de interventie Dappere 
Dino’s haalbaar is, gebaseerd op het oordeel van kinde-
ren, trainers en ouders, en de mate waarin het interven-
tieprotocol gevolgd kan worden. Kinderen, trainers en 
ouders waren enthousiast over het huidige programma.

De resultaten van de effectevaluatie duiden op een ver-
betering in psychosociaal functioneren, en een afname 
in emotionele problemen, gedragsproblemen en totale 
problemen, gemeten met vragenlijsten, door middel van 
een voor- en nameting, onder trainers, leerkrachten en 
ouders. De door trainers gerapporteerde verbetering in 
psychosociaal functioneren is kleiner dan in de eerdere 
studie naar de eerste versie van Dappere Dino’s (d = 1,03) 
[8] en het Amerikaanse onderzoek (d = 1,44) [11], maar 
betreft wel een middelgrote toename (d = 0,61). De door 
moeders gerapporteerde verbetering in psychosociaal 
functioneren is groter dan in de eerste haalbaarheidsstu-
die (d = 0,39) [8] en vergelijkbaar met het Amerikaanse 
onderzoek (d = 0,64) [11]. Op basis van de bescheiden, 
maar veelbelovende resultaten lijkt het mogelijk om met 
de interventie succesvol bij te dragen aan de preventie 
dan wel vermindering van (scheidingsgerelateerde) pro-
blematiek van deelnemende kinderen.

Het huidige onderzoek was beperkt door een kleine 
steekproefgrootte, afwezigheid van een controlegroep 
en geen beschikbaarheid van geblindeerde informan-

Figuur 1 Gemiddelde effectgroottes voor het verschil tussen voor- en nameting op de SDQ TF en PF door de trainers (n = 26), 
leerkrachten (n = 18), moeders (n = 19) en vaders (n = 13). Nota bene. *p < ,05 (tweezijdig); en, +p < ,10 (trends).
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