Feedbackvragen Casus Marco
Vraag 1
Lees de tekst Anti-sociaal gedrag. Beantwoord daarna de vraag. Voor een correct antwoord is meer dan één
keuze mogelijk.
Van welk gedrag is sprake bij Marco?
Er zijn meerdere antwoordmogelijkheden.
a. Oppositioneel-opstandig gedrag
b. Anti-sociaal gedrag
c. Agressief gedrag
Vraag 2
Bekijk scène 3 nogmaals. Daarin zie je dat Marco zijn penseel boos op de grond gooit. Waarvan is dat
gedrag een teken?
a. Een gebrekkige ik-ander-differentatie
b. Een lage frustratietolerantie
c. Een gebrek aan zelfinzicht
.
Vraag 3
Lees hoofdstuk 5 in het Basisboek Opvoedingsvraagstukken. Daarin wordt het onderwerp preventie
behandeld. Bekijk ook scène 3 nogmaals. Van welke maatregelen is sprake in de casus Marco?
Typ het antwoord in in het antwoordformulier
Vraag 4
Activiteiten die erop gericht zijn te voorkomen dat Marco in herhaling valt (wat betreft spijbelen,
winkeldiefstal, vandalisme, ...), worden gerekend tot de:
a. Primaire preventie
b. Secundaire preventie
c. Tertaire preventie
Vraag 5
Lees hoofdstuk 5 in het Basisboek Opvoedingsvraagstukken nogmaals.
Wat voor type opvoeding krijgt Marco? Voor een correct antwoord is meer dan één keuze mogelijk.
a. Autoritaire opvoeding
b. Koele opvoeding
c. Inconsequente opvoeding
d. Warme opvoeding
e. Dominante opvoeding
Vraag 6
Lees de tekst Nature-nurture en beantwoord daarna de vraag.
Klopt deze stelling:
'Bij meisjes is de co-morbiditeit van anti-sociaal gedrag met andere stoornissen groter dan bij jongens.'
Vraag 7
Wanneer is de kans op ontwikkeling van een gedragsstoornis niet groter?
a. Als het kind als baby een moeilijk temperament had.
b. Als de rechterhersenhelft beter ontwikkeld is dan de linker.
c. Als iemand een hoog testosterongehalte heeft.
Vraag 8
Lees de tekst Gezinskenmerken, over gezinnen met kinderen die anti-sociaal gedrag vertonen.
Welke kinderen hebben verhoogde kans op anti-sociaal gedrag?
a. Oudste kinderen
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b. Kinderen uit grote gezinnen
c. Kinderen waarvan beide ouders fulltime werken
Vraag 9
Lees de tekst Opvoedingsstijlen en anti-sociaal gedrag en beantwoord daarna de vraag. Voor een correct
antwoord is meer dan één keuze mogelijk.
Wanneer lopen kinderen meer kans om anti-sociale gedragsproblemen te krijgen?
Als de ouders:
a. een intolerante opvoedingsstijl hanteren
b. een onverschillige opvoedingsstijl hanteren
c. een a-sociale opvoedingsstijl hanteren
d. een te betrokken opvoedingsstijl hanteren
Vraag 10
Lees hoofdstuk 6 van het Basisboek Opvoedingsvraagstukken nogmaals door.
Daarin lees je onder andere dat vanuit de contextuele benadering van Boszormenyi-Nagy een persoon een
geheel vormt met zijn omgeving. Loyaliteit vormt binnen deze benadering een belangrijk begrip.
Is de volgende stelling waar of niet waar?
'Bij kinderen zoals Marco, met een anti-sociale gedragsstoornis, speelt loyaliteit naar de ouders toe
nauwelijks een rol, omdat zij zich doorgaans sterk afzetten tegen het ouderlijk gezag.'
Waar
Niet waar
Vraag 11
Is de volgende stelling waar of niet waar?
'Om de hulpverlening aan Marco succesvol te laten verlopen, moeten zijn ouders meewerken aan het
realiseren van de behandeldoelen.'
Waar
Niet waar
Vraag 12
Mensen met geëxternaliseerde gedragsproblemen hebben de neiging om de oorzaak van hun problemen
buiten zichzelf te leggen. Heeft de moeder van Marco die neiging ook?
a. Nee, ze legt de oorzaken van het probleem vooral bij zichzelf neer.
b. Dat wordt niet duidelijk uit de scènes.
c. Ja, ze vindt bijvoorbeeld dat de school en winkeliers mede debet zijn aan Marco’s gedrag.
d. Ja, ze vindt dat ze veel te weinig ondersteund wordt.
Slotvraag
Als je ervan uitgaat dat Marco de neiging om de oorzaak van problemen buiten zichzelf te leggen
overgenomen heeft van zijn moeder, is dat een verklaring op basis van:
a. een medisch/psychiatrisch model
b. een ontwikkelingspsychologisch model
c. een leertheoretisch model

Pagina 2 van 3

Feedback
Vraag 1
Antwoorden b en c zijn juist. Agressief, omdat hij zich ook schuldig maakt aan vandalisme.
Vraag 2
Antwoord b is juist. Frustratietolerantie houdt in dat je opgewassen bent tegen frustraties (je zin niet krijgen)
en tegenslagen.
Vraag 3
 Uithuisplaatsing: omdat er thuis geen toezicht wordt gehouden op Marco's gedrag, is de kans op
herhaling groot, zolang hij thuis aan zijn lot wordt overgelaten.
 Sociale vaardigheidstraining
 (Her)opbouw van positieve relaties (begeleider, stiefvader, stiefbroertjes)
Vraag 4
Antwoord c is juist.
Vraag 5
Antwoorden b en c zijn juist. Marco's moeder is weinig betrokken bij het kind en handelt inconsequent: ze
wordt bijvoorbeeld boos op hem als hij spijbelt/steelt en tegelijkertijd legt ze de schuld bij de school/winkels.
Vraag 6
De stelling is niet juist. Er is geen sprake van méér co-morbiditeit bij meisjes; er is wel sprake van een ander
soort co-morbiditeit.
Vraag 7
Antwoord b is juist.
Vraag 8
Antwoord b is juist. Kinderen uit grote gezinnen hebben verhoogde kans op anti-sociaal gedrag.
Vraag 9
Antwoorden a en b zijn juist. Lees de tekst nog een keer door.
Vraag 10
Deze stelling is niet waar.
Vraag 11
Deze stelling is niet waar. Het is heel fijn als de ouders meewerken en waarschijnlijk vergroot dat ook de
kans van slagen. Maar als je ouders die niet meteen willen meewerken, ziet als een 'tegenpartij', heeft dat
een negatieve invloed op de hulpverlening.
Vraag 12
Antwoord c is juist.
Slotvraag
Antwoord c is juist: een leertheoretisch model.
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