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NAAM EXPERIMENT 

Vansteenkiste 
et al 

DOEL: behoeftebevrediging bij Chinese 
studenten? 
 
OPZET: correlationeel onderzoek 
 
UITKOMST: 
➢ De essentiële vitamines (ABC) zijn zwak 

positief gecorreleerd met 
psychologisch welbevinden 

➢ Autonomie en verbondenheid zijn 
matig negatief gecorreleerd met 
depressieve symptomen, competentie 
heeft geen correlatie 

➢ De essentiële vitamines (ABC) zijn zwak positief gecorreleerd met vitaliteit 

Banting et al DOEL: autonomie in de 
fitnesszaal? 
 
OPZET:  
➢ Conditie 1: 

autonomiebevredigend 

• Participanten 
werden geprimed 
met zinnen met 
‘vrijwillig’ en 
‘keuze’ erin 

➢ Conditie 2: autonomiefrustrerend 

• Participanten werden geprimed met zinnen met ‘druk’ en ‘moeten’ erin 
➢ Priming vond plaats via een sentence-scrambling/zinnen-sorteer taak 
➢ Iedereen moest 20 minuten fietsen 

• Achteraf kon men kiezen om (maximum) 10 minuten langer te fietsen 
➢ Achteraf een nameting over hoe moeilijk de proef was en of ze het weer zouden doen 
 
UITKOMST: 
➢ Conditie 1: participanten fietsten langer en voelden zich minder uitgeput na afloop 
➢ Conditie 2: participanten fietsten minder en voelden zich meer uitgeput na afloop  

Oefening DOEL: Zelf Determinatie Theorie vs het 
Motieven Dispositie Perspectief 
 
OPZET: ? Rol van behoeftesterkte in het 
verband tussen behoeftebevrediging en 
welzijn 
 
UITKOMST: 
➢ Interacties zijn vaker gradatieverschillen: 

er zijn interacties tussen behoeftesterkte 
en behoeftebevrediging, maar niet in de 
mate dat wanneer iemand een lage behoeftebevrediging heeft, die absoluut niet zou baten bij de 
bevrediging van die behoeften 

➢ Hoofdeffect van behoeftebevrediging is robuust 
➢ Moderatie is beperkt tot domeinspecifieke uitkomsten 
➢ Moderatie is beperkt tot impliciete metingen van behoeftesterkte 
➢ Universaliteitsclaim blijkt stand te houden! 
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Illustratie DOEL: Hoofdeffecten van 
behoeftebevrediging op welbevinden 
aantonen in verschillende culturen 
 
OPZET: cross-cultureel onderzoek in China, 
Peru, VS en België 
 
UITKOMST: 
➢ Hoofdeffect van behoeftebevrediging op 

welbevinden 
➢ Interindividuele verschillen in: 

• Verlangen naar deze behoeftes 

• Deze behoeftes waarderen 
➢ Geen interactie-effecten: deze metingen spelen géén modererende rol 

• = ook al verlangt men niet naar autonomie, toch haal je er voordeel uit als die behoefte bevredigd 
wordt! 

Illustratie DOEL: effect van behoeftebevrediging op 
welbevinden; autonomie in de gevangenis 
 
OPZET: ? 
 
UITKOMST: welbevinden wordt deels voorspeld door bevrediging van autonomie 
➢ Géén interactie-effecten: mensen verschillen in hun nood aan autonomie, maar dat speelt geen 

modererende rol 

Illustratie DOEL: hoe fluctueert de nood aan 
behoeftebevrediging doorheen de week? 
 
OPZET: ? 
 
UITKOMST: er is meer behoeftebevrediging in 
het weekend dan in de week 
➢ Meer mogelijkheden tot autonomie en 

verbondenheid 
➢ Inter- en intra-individuele fluctuatie 

• Belangrijk: meer intra-individuele 
variabiliteit dan inter-individuele! 
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Illustratie DOEL: Blijft de nood aan behoeftebevrediging 
constant doorheen het leven? Hoe zit het bij 
senioren? 
 
OPZET: Hoe is het kernconflict van Erikson (Ego-
Integriteit vs Wanhoop) gelinkt aan 
behoeftebevrediging? 
➢ Geaccumuleerde behoeftebevrediging 

(doorheen het leven) linken aan ego-
integriteit en wanhoop 

 
UITKOMST: 
➢ Geaccumuleerde behoeftebevrediging is matig positief gecorreleerd met ego-integriteit 

• Ego-integriteit is zwak positief gecorreleerd met doodsaanvaarding 
➢ Geaccumuleerde behoeftebevrediging is matig negatief gecorreleerd met wanhoop 

• Wanhoop is matig negatief gecorreleerd met doodsangst 
➢ Conclusie: geaccumuleerde behoeftebevrediging is ook relevant op oudere leeftijd! 

Illustratie DOEL: negatieve effecten van contingente 
zelfwaardering 
 
OPZET: correlationeel? 
 
UITKOMST: 
➢ Contingente zelfwaardering 

• Zwakke negatieve correlatie met 
genot 

• Matige positieve correlatie met 
spanning 

• Matige negatieve correlatie met doorzettingsvermogen 
➢ Wanneer men positieve feedback krijgt 

• Matige positieve correlatie met genot 

• Matige negatieve correlatie met spanning 

• Matige positieve correlatie met doorzettingsvermogen 

Studie DOEL: Maslow’s behoeftenpiramide vs ZDT: 
hoe verhouden de basisbehoeftes zich tov 
fysieke veiligheid? 
 
OPZET: correlationeel? 
 
UITKOMST:  
➢ Hoe groter de bedreiging van fysieke 

veiligheid, hoe groter het verlangen 
naar psychologische 
behoeftebevrediging 

• Positief verband 

• Maslow voorspelt het omgekeerde 
➢ Beperkte operationalisatie van prepotency principe 
➢ Geen interactie-effecten! (laatste rij) 

Studie DOEL: Maslow’s behoeftenpridamide vs ZDT: hoe verhouden de basisbehoeftes zich tov financiële veiligheid? 
 
OPZET: correlationeel? 
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UITKOMST: 
➢ Bovenop de nood aan financiële 

veiligheid in deze steekproef, 
zullen de 3 psychologische 
basisbehoeftes toch een positief 
effect hebben 

• Ondanks dat de nood aan 
veiligheid niet voldaan is 

➢ Geen interactie-effecten! (laatste 
rij) 

Studie DOEL: intrinsieke werk motivatie en hogere-orde behoeftebevrediging 
 
OPZET: correlationeel? 
 
UITKOMST: 
Interactie-effect? Geen uitleg… 

Onderzoek DOEL: Behoeftebevrediging en slaap: wat is de rol van fysiologische behoeftes? Hoe is behoeftebevrediging 
doorheen de dag gelinkt aan functioneren, slaapkwaliteit en slaapkwantiteit? 
 
OPZET: correlationeel? 
 
UITKOMST: 
➢ Behoeftebevrediging is 

matig negatief 
gecorreleerd met 
dagelijkse dysfunctie 

➢ Behoeftebevrediging is 
matig negatief 
gecorreleerd met 
slecht slaapkwaliteit 

➢ Behoeftebevrediging is 
zwak positief 
gecorreleerd met 
slaapkwantiteit 

➢ Het effect op kwaliteit 
is sterker dan op 
kwantiteit! 

• In welke richting gaat de correlatie? 

• Functioneren we slechter door minder slaap? Of omgekeerd… 
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Campbell et 
al 

DOEL: Wat is het effect van stress op 
slaap tijdens de examenperiode? 
 
OPZET: ? 
 
UITKOMST: ??? 

Illustratie DOEL: wat 
gebeurt er met 
je 
psychologische 
behoeftes als je 
te weinig 
slaapt? 
 
OPZET: 
experimenteel 
design met een 
steekproef van 
54 jongeren 
 
UITKOMST: 
➢ Systematische covariantie van behoeftefrustratie, stress en slaapproblemen 
➢ SlaapKWALITEIT hangt meer samen met behoeftebevrediging dan slaapkwantiteit 
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➢ Energieniveau is niet enkel 
afhankelijk van aantal uren slaap, 
maar ook van ons psychisch 
functioneren 

➢ Psychologische en fysiologische 
behoeften haken op elkaar in 

 

Sheldon et al DOEL: verdient de lijst van basisbehoeftes uitbreiding? 
 
OPZET: experimenteel onderzoek waarin men 10 behoeftes lied wedijveren met elkaar in Amerikaanse en Zuid-
Koreaanse steekproeven 
➢ “We vragen je om even na te denken over de afgelopen maand. Denk even na over de belangrijke 

gebeurtenissen die tijdens deze periode plaats vonden. Wat we je vragen om te doen is de voor jou de 
meeste prettige/bevredigende gebeurtenis voor de geest te halen. We zijn expliciet vaag over wat we 
verstaan onder een ‘bevredigende gebeurtenis’ omdat we graag willen dat je jouw eigen definitie hanteert. 
Je kan hier compleet zelf invulling aan geven.” 

➢ Daarna kreeg men een vragenlijst die peilde naar het belang van elke behoefte 
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UITKOMST: 
➢ ZDT-behoeftes zijn in beide culturen in 

de top 4 

• Amerikaans: hoger voor 
eigenwaarde 

• Zuid-Koreaans: hoger voor 
verbondenheid 

➢ ZDT-behoeftes zijn uniek positieve 
voorspellers van affect-balans 

• Andere behoeftes hadden niet zo 
een cruciale rol 

 
 

Studie DOEL: acuut behoefteherstel? 
 
OPZET: deelnemers mochten 48u niet meer 
op facebook 
➢ Na deprivatieperiode mochten ze 

facebook vrijuit gebruiken voor 48u 
 
UITKOMST: vooral studenten die zich 
eenzaam voelden tijdens deprivatie periode gebruikten nadien veel facebook 
➢ Dus mensen met een hogere nood aan verbondenheid 

Kochanska et 
al 

DOEL: hoe evolueert toegewijde 
gehoorzaamheid doorheen de tijd bij 
kleuters en peuters? 
 
OPZET: 103 moeders en peuters worden 
structureel geobserveerd op 2 tijdstippen 
➢ 1 keer wanneer de peuter 2-3j is 
➢ 1 keer wanneer de kleuter 3,5-4,5j is 
➢ Moeder en peuter gaan naar het labo 

en spelen samen 

• 2 specifieke taken: gebodstaak 
en verbodstaak 
▪ Gebod: speelgoed opruimen voor 15 minuten 
▪ Verbod: aantrekkelijk speelgoed niet aanraken 

➢ Alles wordt geregistreerd op camera en gescoord 

• Gebruik van private taal tijdens een van de 2 taken wijst op toegewijde gehoorzaamheid 

• Moeder moet herhaaldelijk het kind bijsturen wijst op situationele gehoorzaamheid 
 
UITKOMST:  
➢ Toename in toegewijde gehoorzaamheid naarmate peuters kleuters worden 
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➢ Afname in situationele gehoorzaamheid naarmate peuters kleuters worden 
➢ Er is veel meer toegewijde gehoorzaamheid in de verbodstaken dan in de gebodstaken 

Gralinski & 
Kopp 

DOEL: hoe evolueert het soort verzoek 
dat ouders maken doorheen de tijd? 
 
OPZET: moeders van peuters van 13, 18, 
24 en 30 maand oud kregen een 
checklist met verschillende 
voorschriften gesorteerd per categorie 
die ouders aan hun peuters kunnen 
voorleggen 
➢ Moeders duiden dan aan welke 

verzoeken zij maken van hun peuter 
➢ Per categorie werd de 

proportiescore berekend die aangaf 
hoeveel procent van de eisen de 
moeder oplegde aan haar peuter 

 
UITKOMST: 
➢ Er is een algemene toename in het 

aantal eisen dat moeders stellen in 
elke categorie 

➢ Hoe ouder de peuter, hoe meer divers 
de eisen 

➢ De eisen uit de prudentiële en morele 
domeinen komen eerder aan bod dan 
het conventionele domein 

Kochanska et 
al 

DOEL: wat is het effect van (gebrekkige) 
gehoorzaamheid op moreel functioneren? 
 
OPZET: 58 moeders en peuters (1,5-3,5j) 
spendeerden samen 1,5u aan verschillende 
activiteiten waarbij de moeder verschillende 
verzoeken deed 
➢ Scoren van (gebrekkige) gehoorzaamheid 

aan de hand van observaties 
6j later komen de moeders en kinderen (8-10j) terug 
➢ Er worden de kinderen verhalen voorgelegd waarin morele overtredingen plaatsvinden 

• Er wordt hen gevraagd zich in te leven in de situatie, hoe zou jij je gevoeld hebben? (etc) 
➢ Alles op tape nemen en scoren in termen van: 

• Empathie en schuldgevoel als indicatoren voor hoge moraliteit 

• Negatieve gevoelens: ervaren ongemak bij begaan van morele overtreding 
 
UITKOMST: peuters die gehoorzamer waren, waren op latere leeftijd meer empathisch en ervaarden meer 
negatieve gevoelens bij een morele overtreding (AKA gewetensvoller) 
➢ Omgekeerde resultaat voor ongehoorzame kinderen 

Kochanska et 
al 

DOEL: wat is het effect van toegewijde vs situationele gehoorzaamheid op moreel functioneren? 
 
OPZET: 103 moeders en peuters gaan op twee tijdstippen naar het labo: op leeftijd 2-3j en op leeftijd 3,5-4,5j 
➢ Internalisatie en moreel gedrag worden gemeten op 3 manieren 

1) Tijdens opruimtaak wordt peuter plots alleen gelaten 
▪ In welke mate gaat de peuter door met opruimen? 
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2) Oudere peuters worden 12 
minuten alleen gelaten in het labo 
tegenover een tafel met 
aantrekkelijk speelgoed 

▪ Ze moeten een saaie taak 
uitvoeren: bestek sorteren 

▪ Ze mogen het speelgoed 
niet aanraken 

▪ Na 3 minuten komt een 
volwassene binnen die 
speelt met het speelgoed en na 1 minuut weer weggaat 

▪ Scoren in welke mate peuters verder gaan met het sorteren van bestek en speelgoed niet 
aanraken 

3) Fairheidstest via een gisspel: peuter moet raden welke knuffel onder het deken zit door het deken aan 
te raken met 1 vinger 

▪ Eerste maal: “om te proberen” (gelukte poging) 
▪ Tweede maal: “voor echt” 

o Drie dieren bedekt 
o Peuter kan eerst twee dieren niet raden 

▪ Proefleider verlaat lokaal voor 3 minuten 
▪ Moreel gedrag werd gescoord op 3 indicatoren 

o Latentietijd tot transgressie: snelheid waarmee regels werden overtreden 
o Mate van transgressie: doel optillen? 2 handen gebruiken? 
o Mate van normcompatibel gedrag: werden de regels nog steeds gevolgd? 

 
UITKOMST: toegewijde gehoorzaamheid hing in alle gevallen samen met moreel functioneren 

Studie DOEL: effect van beloning op intrinsieke motivatie 
 
OPZET: kinderen belonen voor activiteiten? 
 
UITKOMST: wanneer beloning wegvalt, beleeft men geen plezier meer aan de voordien intrinsiek gemotiveerde 
activiteit 
➢ Nuancering: effect is afhankelijk van welk soort beloning 

• Aangekondigd vs onaangekondigd 

• Verbaal vs materieel 

• Prestatiegericht vs taakgericht 

Lepper et al DOEL: leerplezier bij scholieren, hoe 
evolueert schoolse motivatie bij 
kinderen? 
 
OPZET: ? 
 
UITKOMST: leerlingen ervaren zeer 
weinig leerplezier en dat neemt alleen 
maar af hoe ouder men wordt 
➢ Intrinsieke motivatie brokkelt af 

tijdens schoolloopbaan (vooral voor 
wiskunde en wetenschap) 

➢ Extrinsieke motivatie blijft relatief stabiel 

Van Petegem 
et al 

DOEL: in welke mate nemen adolescenten onafhankelijke beslissingen en hoe correleert dit beslissingspatroon 
met de leeftijden zelfwaarde, depressieve symptomen, levenstevredenheid en probleemgedrag? 
 
OPZET: correlationeel 
 
UITKOMST: 
➢ Vrijwillig functioneren: 
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• Positief verband met 
leeftijd 

• Positief verband met 
zelfwaarde 

• Negatief verband met 
depressieve 
symptomen 

• Positief verband met 
levenstevredenheid 

• Negatief verband met 
probleem gedrag 
➔ Vrijwillig functioneren is doorslaggevend voor psychosociaal functioneren van jongeren 

➢ Meer onafhankelijkheid: weinig verbanden gevonden 

• Geen verband met leeftijd, zelfwaarde of depressieve symptomen 

• Negatief verband met levenstevredenheid 

• Positief verband met probleem gedrag 
➔ Meer onafhankelijkheid zorgt voor minder levenstevredenheid en meer probleemgedrag 

Ryan & 
Connell 

DOEL: als motivatie 
werkelijk een continuüm 
vormt, dan moeten de 
regulatietypes die naast 
elkaar liggen correleren 
➢ We moeten een 

geordend patroon aan 
correlaties vinden 

 
OPZET: correlationeel 
➢ Leerlingen van 9-12j 

vragen in welke mate 
ze uit externe, geïntrojecteerde, geïdentificeerde of intrinsieke motivatie studeren 

 
UITKOMST: 
➢ Leren uit externe regulatie hangt samen met geïntrojecteerde regulatie 
➢ Leren uit geïntrojecteerde regulatie hangt samen met geïdentificeerde regulatie 
➢ Leren uit geïdentificeerde regulatie hangt samen met intrinsieke motivatie 
➢ Externe motivatie hangt negatief samen met intrinsieke motivatie 

Chandler & 
Connell 

DOEL: is er een spontane evolutie naar meer autonoom functioneren over tijd? 
 
OPZET: selectie van 6 oninteressante activiteiten via pilotinterviews met kinderen van verschillende 
leeftijdsgroepen 
➢ 5-7j, 7-9j, 9-11j, 11-13j 
➢ Kinderen van deze 4 leeftijdsgroepen werden gevraagd waarom ze deze activiteiten uitvoeren 

• Scoren op extern, geïnternaliseerd (=identificatie) of intrinsiek 
 



11 
 

UITKOMST: 
➢ Afname in externe 

motieven naarmate 
men ouder wordt 

➢ Toename in 
geïnternaliseerde 
motieven naarmate 
men ouder wordt 

➢ Geen 
leeftijdsverschillen 
voor intrinsieke 
motieven 

• Ook niet de reden 
waarom de activiteiten in de eerste plaats moeten uitgevoerd worden 

➢ Nuancering: om hier echt een uitspraak over te kunnen doen, zouden we een longitudinaal design nodig 
hebben 

Sheldon et al DOEL: is er een spontane evolutie naar meer autonoom functioneren over tijd? Dit maal gemeten bij 
volwassenen 
 
OPZET: alle regulatietypes gemeten (behalve geïntegreerde regulatie) adhv vragenlijst: waarom voer je activiteit 
x uit? 
➢ 3 relevante activiteiten 

• Belastingen betalen 

• Fooi geven 

• Gaan stemmen 
➢ Motivatie werd geconceptualiseerd adhv RAI: 

relatieve autonomie index 

• Kent aan de verschillende types regulatie 
een gewicht toe 

o (intrinsiek * 2) 
o (identificatie * 1) 
o (introjectie * -1) 
o (extrinsiek * -2) 

• Deze scores optellen om tot de uiteindelijke score te komen 

• Hoge score indiceert vrijwilligere motivatie 

• 0 scoren indiceert dat men in dezelfde mate autonoom als gecontroleerd gemotiveerd is 

• Lage score indiceert meer gecontroleerde motivatie 
 
UITKOMST: 
➢ Mensen geven eerder op vrijwillige wijze fooi dan dat ze belastingen betalen of gaan stemmen 
➢ Er is een positieve samenhang tussen RAI en leeftijd 

• Hogere scores hoe ouder men wordt 

Vosch DOEL: zijn er verschillen in het type 
motivatie afhankelijke van het 
domein in de Sociale Domein 
Theorie? 
 
OPZET: adolescenten (12-18j) vullen 
2 vragenlijsten in 
➢ Persoonlijk domein: waarom 

volg je regels van je moeder 
omtrent vriendschappen? 

➢ Moreel domein: waarom volg je regels van je moeder omtrent wangedrag? 
 
UITKOMST: motivatie om morele regels te volgen is hoger 
➢ Zowel bij gecontroleerde als autonome motieven 
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Illustratie 
 

DOEL: schoolse prestaties en het soort motivatie? 
 
OPZET: type motivatie 
voor inzet voor school 
werd gemeten en 
verschillende 
uitkomstmaten 
➢ Attitude, 

concentratie, 
tijdsmanagement, 
faalangst 

➢ Proactief gedrag in 
de klas en passief 
gedrag in de klas 

➢ Examen resultaten 
➢ Uitval (van school) 
 
UITKOMST: 
➢ Autonome motivatie: 

• Positief verband met attitude, concentratie, tijdsmanagement, proactief gedrag in de klas en examen 
resultaten 

• Negatief verband met faalangst en passief gedrag in de klas 

• Nul verband met dropout 
➢ Gecontroleerde motivatie: 

• Positief verband met faalangst, passief gedrag in de klas en dropout 

• Negatief verband met attitude, concentratie en tijdsmanagement 

• Nul verband met examen resultaten en proactief gedrag in de klas 

Aelterman et 
al 

DOEL: hoe hard spant iemand zich in tijdens de les LO 
en hoe heeft dit te maken met het soort motivatie? 
 
OPZET: correlationeel? 
 
UITKOMST: 
➢ Autonoom gemotiveerd 

• Matig/heel fysiek actief in de les 

• Als meer betrokken beoordeeld door de 
leerkracht 

➢ Gecontroleerd gemotiveerd 

• Geen verband met fysieke activiteit 

• Als minder betrokken beoordeeld door de leerkracht 

Pelletier et al DOEL: hoe verhoudt het persistentiegedrag bij topzwemmers na 1 
en na 2 seizoenen zich tot het soort motivatie? 
 
OPZET: correlationeel gekeken naar de verschillende soorten 
gedragsregulaties 
 
UITKOMST: 
➢ Autonome motivatie (identificatie en intrinsiek) 

• Positief verband op korte termijn en op lange termijn 
➢ Externe regulatie 

• Nul verband met volharding op korte termijn 

• Negatief verband op lange termijn 
➢ Introjectie 

• Positief verband op korte termijn 

• Nul verband op lange termijn 
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De Naeghel 
et al 

DOEL: hoe verhoudt leesmotivatie in het 5e en 6e leerjaar zich tot leesgedrag in de vrije tijd en scores op 
gestandaardiseerde leestoetsen? Soort motivatie 
 
OPZET: correlationeel? 
 
UITKOMST: 
➢ Autonoom gemotiveerd 

• Meer lezen in de vrije tijd 

• Betere scores op de toets 

• Actiever betrokken in de les volgens 
leerkracht 

➢ Gecontroleerd gemotiveerd 

• Meer lezen in de vrije tijd 

• Slechtere scores op de toets 

• Minder betrokken in de les volgens leerkracht 

Weinstein & 
Ryan 

DOEL: hulpgedrag en welzijn in verhouding 
met motivatie 
 
OPZET: dagboekstudies waarin men moest 
rapporteren in welke mate men een vreemd 
persoon had geholpen en om welke reden 
➢ Ook metingen van subjectief welbevinden, 

vitaliteit en zelfbeeld 
 
UITKOMST: 
➢ Autonoom gemotiveerd 

• Hoger subjectief welbevinden, 
vitaliteit en zelfbeeld 

• Geholpen persoon ervaart meer 
verbondenheid en beoordeelt de hulp 
als kwalitatief beter 

➢ Gecontroleerd gemotiveerd 

• Lager subjectief welbevinden, vitaliteit 
en zelfbeeld 

➢ OPMERKING: mensen die geen hulp 
boden aan een vreemde deden het op de 3 indicatoren beter dan zij die vanuit gecontroleerde motivatie 
(schuldgevoelens etc) hulp boden! 

• Autonome motivatie speelt in op de basisbehoeftes van de helper dus het welzijn gaat omhoog 

• Autonome helpers spelen ook in de op basisbehoeftes van de geholpen persoon 

Illustratie DOEL: is sterk gemotiveerd zijn 
beter? Wat is de ideale 
combinatie van autonome en 
gecontroleerde motivatie? 
 
OPZET: er zijn 4 soorten 
motivatieprofielen 
geïdentificeerd 
➢ Hoge kwaliteit: hoge 

autonome motivatie en lage 
gecontroleerde motivatie 

➢ Sterke motivatie: hoge 
autonome motivatie en 
hoge gecontroleerde 
motivatie 
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➢ Lage kwaliteit: lage autonome motivatie en hoge gecontroleerde motivatie 
➢ Lage motivatie: lage autonome 

motivatie en lage gecontroleerde 
motivatie 

• Welke van de 4 groepen zal 
het minst goed functioneren 
op school? 

 
UITKOMST: 
➢ Uitstelgedrag 

• Hoge kwaliteit profielen 
stellen het minste uit 

• Lage kwaliteit profiele stellen 
het meeste uit 

➢ Testangst 

• Sterk gemotiveerde en lage 
kwaliteit profiele hebben het 
meeste testangst 

• Vreemd genoeg geen verschil 
tussen hoge kwaliteit en lage 
motivatie profielen 

➢ Schoolresultaten 

• Hoge kwaliteit profielen behalen de 
hoogste schoolresultaten 

• Lage kwaliteit profiele behalen de 
laagste schoolresultaten 

• Vreemd genoeg zijn lage motivatie 
profielen niet het laagste! 

➢ Conclusie: zwakke kwaliteit groep doet 
het niet beter dan de weinig 
gemotiveerde groep 

• Integendeel; als er verschillen zijn, 
dan zijn deze er in het voordeel van 
de weinig gemotiveerde groep! 

• Het is dus beter dat je leerlingen 
niet gemotiveerd zijn, dan dat ze 
onder druk studeren! 

Muraven et al DOEL: Welk soort motivatie is het beste? Egouitputting door zelfbeheersing afhankelijk van het soort motivatie? 
 
OPZET: deelnemers krijgen een bord met 
eten voorgeschoteld 
➢ Ofwel een bord met radijzen, ofwel 

een bord met chocolade koekjes 

• In de assumptie dat men 
moeilijker kan weerstaan aan de 
koekjes 

➢ Men krijgt de instructie om niet aan 
het voedsel te komen (manipulatie 
van de drijfveer) 

• Autonomie ondersteunende conditie: vind je het oké als we vragen om niet te eten? 
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• Controlerende conditie: je moet van het eten af blijven 
➢ Hierna een concentratietaak uitvoeren waarop men gescoord werd 
 
RESULTAAT: 
➢ Autonomie conditie: geen verschil, men maakte niet meer of minder fouten na de zelfbeheersingstaak voor 

zowel de koekjes al de radijzen 
➢ Controlerende conditie: na voorschoteling van de chocoladekoekjes maakte men meer fouten op de 2e taak 
➢ Autonomie-ondersteunende instructie zorgde ervoor dat mensen meer vrijwillig gehoorzaamden, vormde 

een soort buffer voor de 2e taak 

Weinstein et 
al 

DOEL: schuldgedreven of vrijwillig hulpgedrag? Welk is beter? 
 
OPZET: dagboekstudies waarin men moest 
rapporteren in welke mate men een vreemd 
persoon had geholpen en om welke reden 
➢ Ook metingen van subjectief welbevinden, 

vitaliteit en zelfbeeld 
 
UITKOMST: 
➢ Autonoom gemotiveerd 

• Hoger subjectief welbevinden, 
vitaliteit en zelfbeeld 

• Geholpen persoon ervaart meer 
verbondenheid en beoordeelt de hulp 
als kwalitatief beter 

➢ Gecontroleerd gemotiveerd 

• Lager subjectief welbevinden, vitaliteit 
en zelfbeeld 

➢ OPMERKING: mensen die geen hulp 
boden aan een vreemde deden het op de 
3 indicatoren beter dan zij die vanuit 
gecontroleerde motivatie (schuldgevoelens etc) hulp boden! 

• Autonome motivatie speelt in op de basisbehoeftes van de helper dus het welzijn gaat omhoog 

• Autonome helpers spelen ook in de op basisbehoeftes van de geholpen persoon 

Illustratie DOEL: schuldgedreven of vrijwillig hulpgedrag? Welk is 
beter? Is alle hulp even behulpzaam? 
 
OPZET: ?? 
 
UITKOMST: 
➢ Helper autonoom gemotiveerd om te helpen: 

• Positief gecorreleerd met welbevinden 

• Negatieve gecorreleerd met relationeel conflict 
en burn-out 

➢ Patiënt wordt geholpen door autonoom 
gemotiveerde helper: 

• Positief gecorreleerd met tevredenheid over hulp 

• Negatief gecorreleerd met relationeel conflict 

Illustratie DOEL: kunnen we prosociaal gedrag bij kinderen zien als het slachtoffer geen emotionele signalen uit? (geen 
emotionele besmetting) 
 
OPZET: proefleider 1 is slachtoffer, proefleider 2 is dader, bij peuters van 18m 
➢ Fase 1: proefleider 1 is zeer uitgelaten over iets dat ze gemaakt heeft of bezit 
➢ Fase 2:  

• Experimentele conditie: proefleider 2 neemt bezit af of maakt creatie stuk 

• Controle conditie: proefleider 2 maakt iets anders stuk 
➢ Fase 3: de reactie van het kind gedurende 15 seconden observeren en coderen 
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• Kwalitatief: 
▪ Bezorgdheid meten: gelaatsuitdrukking, wenkbrauwen 
▪ Checken: nagaan hoe proefleider 1 reageert 

• Kwantitatief: 
▪ Latentietijd van de eerste blik naar proefleider 1 
▪ Duur van de blik gericht op proefleider 1 

➢ Fase 4: mate waarin peuters prosociaal gedrag vertonen 

• Proefleider 2 geeft peuter 2 ballonnen met lucht en proefleider 2 een ballon met helium 

• Proefleider 1 laat haar ballon schieten en toont verdriet 

• Reactie van het kind voor 2 minuten meten en verschillende scores voor gedrag toekennen 
▪ 0: kind negeert de situatie 
▪ 1: kind heeft aandacht voor de situatie 
▪ 2: kind toont een gestresseerde reactie op de situatie 
▪ 3: kind helpt proefleider 1 of deelt zijn/haar ballonnen 

 
RESULTAAT: 
➢ Fase 3: 

• Experimentele 
conditie: 
▪ Kwalitatief: 

kinderen 
vertoonden 
significant 
meer 
bezorgdheid en 
checking 

▪ Kwantitatief: kinderen keken sneller en langer naar 
proefleider 1 

➢ Fase 4: kinderen uit de experimentele conditie vertoonden veel 
meer prosociaal gedrag 

➢ Conclusie: er is geen zichtbare emotionele expressie nodig opdat 
peuters bezorgdheid zouden tonen en helpen, dus emotionele 
besmetting is geen alternatieve verklaring voor inherent prosociaal 
gedrag 

• Alternatief: perspectief inname van de peuters in afwezigheid 
van emotioneel signaal (cognitief) 

• Alternatief: ingebouwd script in de kinderen waardoor ze 
reageren op een wijze die aangeleerd is 

Van den 
Broeck et al 

DOEL: welk motivatieprofiel ervaart 
het meeste stress op het werk? 
 
OZPET: 4 soorten motivationele 
profielen 
➢ HA-HC: high autonomous, high 

controlled  
➢ HA-LC: high autonomous, low 

controlled 
➢ LA-HC: low autonomous, high 

controlled 
➢ LA-LC: low autonomous, low 

controlled 
 
RESULTAAT:  
➢ Mensen die voornamelijk 

autonoom gemotiveerd zijn ervaren minder stress op het werk 
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Illustratie DOEL: is druk (gecontroleerde 
motivatie) nodig? Wat is de 
interne samenhang van 
motieven? 
 
OPZET: ?? 
 
RESULTAAT: druk hang negatief 
samen met vrijwillig 
functioneren 

De Naeghel 
et al 

DOEL: wat is het effect van druk 
(gecontroleerde motivatie) op 
prestatie? 
 
OPZET: ?? 
 
RESULTAAT: extra druk is weinig 
zinvol om kinderen een gedrag aan 
te leren 

Illustratie DOEL: zijn er bepaalde subgroepen van de populatie waarbij druk wel nodig/nuttig is? 
 
OPZET: agemotiveerde studenten 
beoordelen LO-les en de stijl van 
instructie geven van de leerkracht 
➢ Verzet ook meten 
➢ Instructie was ofwel autonomie-

ondersteunend of controlerend 
 
RESULTAAT: alle leerlingen waren 
gebaat bij autonomie-
ondersteunende instructie 
(gemotiveerd of agemotiveerd), maar bij gecontroleerde instructie toonden de leerlingen met hoge amotivatie 
juist het meeste verzet 
➢ Dit is dus NIET beter 

Kaler & Kopp DOEL: is er een ontwikkeling in de mate waarin 
kinderen een verzoek van de ouders begrijpen?  
 
OPZET: moeders en peuters van 3 
leeftijdsgroepen: 12-13m, 14-16m, 17-18m 
➢ Moeder en proefleider formuleren tal van 

verzoeken 
➢ Evaluatie: 

• Begrijpt het kind wat er wordt gevraagd? 

• Doet het kind wat er wordt 
gevraagd? 

➢ Dit is afhankelijk van begrip en 
gehoorzaamheid: 

• Onbegrip en ongehoorzaam 

• Onbegrip en gehoorzaam 

• Begrip en gehoorzaam 

• Begrip en ongehoorzaam 
 
RESULTAAT:  
➢ Begrip neemt toe met leeftijd 
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➢ Ongehoorzaamheid door onbegrip neemt af 
➢ Goed begrepen gehoorzaamheid neemt sterk toe 
➢ Goed begrepen ongehoorzaamheid neemt licht toe 
➢ Vooral in de vroege peuterfase is er vaak sprake van onkunde 

• Niet elke vorm van gebrekkige gehoorzaamheid is een demonstratie van onwil, soms ook gewoon 
onkunde 

Kuczynski et 
al 

DOEL: is er een leeftijdsgebonden 
evolutie waarneembaar in de 
verschillende types gebrekkige 
gehoorzaamheid? 
 
OPZET: moeder-kind paren van 2 
leeftijdsgroepen: 15-44m en 5j 
➢ Ze doen verschillende activiteiten 

samen 

• Aankomen in labo (10m) 

• Samen eten en tafel opruimen 
(25m) 

• Moeder telefoneert (10m) 

• Vrije tijd (10m) 

• Uitrusten moeder (10m) 

• Verhaaltje (10m) 
➢ Evaluatie: is er ongehoorzaamheid of niet en welk type ongehoorzaamheid? 
 
RESULTAAT: 
➢ Toename in assertiviteit 
➢ Afname in rebellie 
➢ Sterke afname in passieve ongehoorzaamheid 

Kuczynski & 
Kochanska 

DOEL: vertonen bepaalde types ongehoorzaamheid een sterkere relatie met externaliserende en 
internaliserende 
gedragsproblemen? 
 
OPZET: correlaties tussen types 
gebrekkige gehoorzaamheid en 
probleemgedrag berekenen op 
peuterleeftijd en op 5j 
 
RESULTAAT: 
➢ Geen samenhang met 

internaliserende gedragsproblemen 
➢ Wél samenhang met externaliserende problemen 

• Voornamelijk voor rebellie, maar ook voor passieve ongehoorzaamheid 

• Niet voor assertiviteit 

Studie DOEL: als opstandig verzet een soort gedwongen 
motivatie is, welke correlaties kunnen we dan 
verwachten tussen opstandig verzet en de 
verschillende types regulatie op het 
internalisatiecontinuüm? 
 
OPZET:? 
 
RESULTAAT: opstandig verzet correleert matig met 
externe regulatie 
➢ Maar: opstandig verzet correleert negatief met geïntrojecteerde regulatie en zeer negatief met 

geïdentificeerde 
➢ Dit is een verwacht correlatiepatroon 
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Aelterman et 
al 

DOEL: zijn rebelse jongeren kwetsbaar voor 
probleemgedrag? (wat zijn de gevolgen van 
gedwongen ongehoorzaamheid) 
 
OPZET:? 
 
RESULTAAT: gedwongen ongehoorzaamheid 
in de klas is een unieke voorspeller van kwaadheid tov de leerkracht 
➢ Grotere kans op de ontwikkeling van delinquent en/of antisociaal gedrag 

Van Petegem 
et al 

DOEL: levert opstandig verzet het gewenste resultaat op? (meer autonomie) 
 
OPZET:? 
 
RESULTAAT: 
➢ Ja: meer afstand in de ouder-kind relatie 
➢ Nee: minder psychologische vrijheid, want het is reactieve autonomie, niet reflectieve autonomie 

Podd DOEL: verband tussen identiteitsstatussen en 
stadia moreel redeneren 
 
OPZET: 
➢ Identiteitsstatus: onafhankelijke variabele 
➢ Moreel redeneren: afhankelijke variabele 
 
RESULTAAT: 
➢ Achievement en moratorium hebben een 

heel kleine proportie mensen in 
preconventioneel stadium 

➢ Diffusion heeft een grotere proportie 
mensen in preconventioneel stadium 

➢ Foreclosure stadium heeft de grootste 
proportie mensen in conventioneel 
stadium 

➢ Foreclosure en diffusion hebben de 
kleinste porportie postconventioneel 
stadium 

Orlofsky et al DOEL: verband tussen identiteitsstatussen en 
intimiteitsstatus; is het soort relatie afhankelijk 
van de identiteitsstatus? 
 
OPZET: ? 
 
RESULTAAT: 
➢ Moratorium en achievement: vaker intieme 

relaties 

➢ Foreclosure en diffusion: vaker stereotiepe en 
geïsoleerde relaties 
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Kroger et al DOEL: tonen mensen van oplopende leeftijd steeds 
meer achievement? Is er een natuurlijke 
progressieve tendens? 
 
OPZET: cross-sectionele meta-analyse 
 
RESULTAAT: 
➢ Ja: achievement neemt toe met de leeftijd en 

diffusion daalt 
➢ Curvilineair verband voor moratorium: stijgt en 

daalt met een piek rond 19-20j 

Luyckx et al DOEL: welke identiteitsclusters worden teruggevonden als we 
data analyseren met een clusteranalyse (bottom-up) in plaats 
van vragenlijsten en interviews (top-down)? Vinden we ze 
terug? 
 
OPZET: clusteranalyse maar nog steeds gebruik makend van 
Marcia’s 2 klassieke identiteitsdimensies (binding en 
exploratie) 
 
RESULTAAT: de 4 clusters/statussen worden teruggevonden 

Luyckx et al DOEL: welke 
identiteitsclusters worden 
teruggevonden als we data 
analyseren met een 
clusteranalyse en gebruik 
maken van 4 
identiteitsdimensies? 
 
OPZET: 
➢ Exploratie opdelen in 

exploratie in de diepte 
en breedte 

➢ Binding opdelen in 
identificatie met binding 
en maken van bindingen 

 
RESULTAAT: 
➢ Kwantitatieve 

uitbreiding: diffusion wordt opgedeeld in 2 groepen 

• Troubled diffusion: moeite met exploratie en binding 

• Carefree diffusion: geven niet om exploratie en binding 
➢ Kwalitatieve verfijning: 

• Achievement: veel exploratie in de breedte en duidelijkere identificatie met binding 
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• Foreclosure: weinig exploratie in de breedte, maar wel nog in de diepte 
➢ Het is dus wél zinvol om deze distincties te maken in de 2 klassieke dimensies van Marcia 

Luyckx et al DOEL: voegt deze 
uitbreiding en verfijning iets 
toe in de voorspelling van 
uitkomsten zoals 
welbevinden en 
persoonlijkheid? 
 
OPZET: ? 
 
RESULTAAT: 
➢ Troubled diffusion:  

• Laagste op 
algemeen 
welbevinden (academische 
aanpassing en eigenwaarde) 

• Hoogste op depressieve 
symptomen 

➢ Carefree diffusion:  

• Even hoog op algemeen 
welbevinden als achievement en 
foreclosure 

• Even hoog op academische 
aanpassing als achievement en 
foreclosure 

➢ Beide diffusion clusters vertonen 
dezelfde mate van middelengebruik 

➢ Geen verschillen in persoonlijkheid gevonden 

Luyckx et al DOEL: welke clusters kunnen we 
verwachten als we ook een 
ruminatieve exploratie dimensie 
toevoegen?  
 
OPZET: ? 
 
UITKOMST: 
➢ We bekomen 6 clusters 
➢ Nieuw: 

• Ongedifferentieerd 

• Ruminerend moratorium 
➢ Besluit: moratorium is niet altijd zo 

positief als voordien gedacht, 
mensen kunnen er in blijven 
hangen (rumineren) 

➢ Achievement: hoog op binding, 
identificatie met binding, 
exploratie in breedte en diepte 
en laag op ruminerende 
exploratie 

➢ Troubled diffusion: laag op 
binding en identificatie met 
binding, weinig exploratie in 
diepte of breedte en hoog op 
ruminerende exploratie 

➢ Carefree diffusion: laag op alles 
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➢ Ruminerend moratorium: laag op binding en identificatie met binding; hoog op exploratie in breedte, 
diepte en ruminerend exploreren 

➢ Foreclosure: hoog op binding en identificatie met binding, laag op exploratie in breedte, diepte en 
ruminerend exploreren 

➢ Ongedifferentieerd: matig op alles, niets dat er uitspringt 

Luyckx et al DOEL: hoe hangen deze 6 
identiteitsstatussen samen met uitkomst 
maten? 
 
OPZET: ? 
 
UITKOMST:  
➢ Troubled diffusion, piekerend 

moratorium en ongedifferentieerd 
scoren hoger op depressieve symptomen 
en angst 

➢ Careless diffusion scoort 
even goed als achievement 
en foreclosure 

➢ Dus: er is ook een slecht 
moratorium en een goede 
diffusion 

Klinische 
reflectie 

DOEL: link tussen 
identiteitsstatus en 
psychopathologie? 
 
OPZET: groep patiënten met een 
eetstoornis vergelijken met 
controle groep 
➢ Proporties identiteitsstatus 

in elk groep vergelijken 
➢ Is er een verstoorde 

identiteitscluster? 
 
RESULTAAT: 
➢ Verstoorde identiteit: zeer 

laag op binding en 
exploratie en zeer hoog op 
ruminerende exploratie 

➢ Proporties binnen elke cluster 
patiënt vs controle vergelijken: 

• Verstoorde identiteit komt 
nagenoeg enkel voor bij 
eetstoornisgroep 

• Achievement en 
foreclosure komt vaker 
voor bij controle groep 

• Moratiorium en diffusion 
komt vaker voor bij 
eetstoornis groep 

➢ We kunnen dus bij bepaalde patiënten een identiteitsstoornis identificeren 
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Vallerand et 
al 

DOEL: verschillen in obsessieve n harmonieuze passie in winterfietsers en niet-winterfietsers 
 
OPZET: ? 
 
RESULTAAT: 
➢ Harmonieuze passie: geen verschil in 

fietsen of het nu winterfietsers zijn of 
niet 

➢ Obsessieve passie: vaker 
winterfietsers dan niet-winterfietsers 

➢ Illustratie dat een passie harmonieus 
of obsessief kan zijn 

Luyckx et al DOEL: verschillen in ervaren 
behoeftebevrediging tussen 
identiteitsstatussen 
 
OPZET: ? 
 
RESULTAAT: 
➢ Achievement: 

• Meeste behoeftebevrediging 

• Sterkste ontwikkeld intern kompas 

• Meeste competentie 
➢ Foreclosure: 

• Ervaren minder autonomie en competentie in het dagelijkse leven 

• Keuzes maken op zich (=binding) is niet genoeg voor behoeftebevrediging! 
➢ Beide diffusions: 

• Minste behoeftebevrediging: vooral autonomie en competentie 
➢ Piekerend moratorium 

• Verwarde jongeren zoeken leeftijdsgenoten op waar ze steun van kunnen krijgen, daarom hebben ze 
nog veel relationele verbondenheid 

Studie DOEL: hoe ontwikkelt ons intern 
kompas zich naargelang de leeftijd? 
 
OPZET: steekproef van 17-82 jarigen 
➢ Peilen naar 10 persoonlijke doelen: 

zijn deze doelen zelfconcordant? 
➢ De doelen hadden betrekking tot: 

identiteit, intimiteit, generativiteit 
of ego-integriteit (Erikson) 

 
RESULTAAT: 
➢ Zelfconcordantie, generativiteit en 

ego-integriteit nemen toe met de leeftijd 
➢ Intimiteit kwam in alle leeftijdsgroepen in dezelfde mate voor; blijft dus doorheen ons leven een uitdaging 
➢ Identiteit werd veel minder vermeld als doel door ouderen 
➢ Toenemende maturiteit en welbevinden: meer doelen nastreven waarin men zich kan vinden, 

ondersteunende rol naar anderen (generativiteit) en verzoening met gemaakte keuzes (ego-integriteit) 

Kasser & 
Ryan 

DOEL: relatief belang van waarden? 
 
OPZET: ? 
 
RESULTAAT: 
➢ Intrinsieke waarden: 

• Positieve correlatie met zelfactualisatie en vitaliteit 
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• Negatieve correlatie met depressie, narcisme en fysieke symptomen 
➢ Extrinsieke waarden: 

• Positieve correlatie met depressie, narcisme en fysieke symptomen 

• Negatieve correlatie met zelfactualisatie en vitaliteit 

Dittman et al DOEL: meta-analyse: intrinsieke vs extrinsieke identiteit effecten op welbevinden, alcohol- en druggebruik en 
consumptiegedrag 
 
OPZET: ? meta analyse 
 
RESULTAAT: 
➢ Extrinsieke identiteit 

• Positieve correlatie met disfunctioneel koopgedrag, koopverslaving, schulden, roken en druggebruik 

• Zelfmedicatie: frustratie die gepaard gaat met extrinsieke doelen nastreven proberen wegwerken 

• Negatieve correlatie met welbevinden 

Experiment DOEL: ondermijnt het zich spiegelen aan 
leeftijdsgenoten het leerproces? 
 
OPZET: 10-11 jaren een video tonen van een 
leeftijdsgenoot die zich voorstelt 
➢ Materialistische conditie: leeftijdsgenoot 

houdt van shoppen, gadgets verzamelen, de 
verjaardag is een moment om dingen te 
krijgen en later wilt hij/zij rijk worden 

➢ Intrinsieke waarden conditie: 
leeftijdsgenoot houdt van tekenen en spot, 
de verjaardag is een moment om plezier te 
maken en later wilt hij/zij vriendschappen 
opbouwen 

➢ Daarna mogen ze kiezen uit 2 puzzels om op te lossen (eigenlijk 2x dezelfde puzzel maar op 2 manieren 
geïntroduceerd) 

• Puzzel A: ‘niet zo eenvoudig, maar je kan er iets van leren’ 

• Puzzel B: ‘puzzel geeft aan hoe goed je bent in puzzels oplossen, je zal er niet veel van leren, maar je 
kan je vaardigheid tonen in vergelijking met leeftijdsgenoten’ 

 
RESULTAAT: 
➢ Kinderen gaven sneller op in de materialistische conditie 
➢ Materialistische conditie: 40% kiest voor puzzel A 
➢ Intrinsieke waarden conditie: 79% kiest voor puzzel A 
➢ Intrinsieke waarden kunnen dus worden geactiveerd door de omgeving of door manipulatie 
➢ Kinderen die zich spiegelen aan ‘coole’ peers staan de eigen ontwikkeling in de weg om anderen te 

imponeren 

Studie DOEL: intrinsieke vs extrinsieke waarden en agressie, prosociaal gedrag en objectiverende houding 
 
OPZET: ? 
 
RESULTAAT: 
➢ Intrinsieke waarden 

• Nulcorrelatie/negatieve correlatie met agressie 

• Positieve correlatie met prosociaal gedrag en 
objectiverende houding 

➢ Extrinsieke waarden 

• Positieve correlatie met agressie en objectiverende 
houding 

• Nulcorrelatie/negatieve correlatie met prosociaal 
gedrag 
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Studie DOEL: leertaak en het soort doelkadering? 
 
OPZET: drie soorten doelkadering bij het uitleggen 
van een taak 
➢ Intrinsieke doelkadering: vooral intrinsieke 

doelen benadrukken  
➢ Dubbele doelkadering: zowel intrinsieke als 

extrinsieke doelen benadrukken 
➢ Extrinsieke doelkadering: vooral extrinsieke 

doelen benadrukken 
 
RESULTAAT: 
➢ Effect op taakoriëntatie vs prestatieoriëntatie 

• Intrinsieke doelkadering: meer taakoriëntatie 

• Extrinsieke doelkadering: meer 
prestatieoriëntatie 

• Dubbele doelkadering: evenveel taak- als 
prestatieoriëntatie 

➢ Effect op prestatie 

• Intrinsieke doelkadering: hoogste prestatie 

• Extrinsieke doelkadering: laagste prestatie 
➢ Effect op persistentiegedrag 

• 0: percentage dat 0 taken deed was hoogste 
bij extrinsieke doelkadering 

• 1: percentage dat 1 taak deed was 
hoogste bij dubbele doelkadering 

• 2: percentage dat 2 taken deed was 
hoogste bij intrinsieke doelkadering 

Vansteenkiste 
et al 

DOEL: welke waarden vinden economiestudenten vs 
lerarenopleidingstudenten belangrijk? 
 
OPZET: correlationeel? 
 
RESULTAAT: 
➢ Economiestudenten hebben een 

materialistischere oriëntatie 

• Hoger op financieel succes, populariteit en 
fysieke aantrekkelijkheid 

• Lager op zelfontwikkeling, 
samenlevingsbijdrage en affiliatie 

➢ Omgekeerd patroon voor lerarenopleidingstudenten 
➢ Extrinsieke waarden (financieel succes, populariteit en fysieke aantrekkelijkheid) 

• Negatieve correlatie met welzijn  
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• Positieve correlatie met druggebruik 
en depressieve symptomen 

➢ Intrinsieke waarden (zelfontwikkeling, 
samenlevingsbijdrage en affiliatie) 

• Positieve correlatie met welzijn 

• Negatieve correlatie met 
druggebruik en depressieve 
symptomen 

➢ Mediatie: het soort levensdoel van 
studenten speelt een verklarende rol 
tussen studierichting en mate van 
aanpassing (welbevinden/druggebruik) 

➢ Verklaring kan door selectiemechanisme 
(economische richtingen trekken 
studenten aan met bepaalde waarden) 
of socialisatiemechanisme (studenten 
worden tijdens de opleiding materialistischer) 

Studie DOEL: bereikte doelen bij senioren en 
welbevinden? 
 
OPZET: ? 
 
RESULTAAT: 
➢ Vooral extrinsieke doelen bereikt 

• Positieve correlatie met wanhoop 

• Negatieve correlatie met 
doodsaanvaarding en ego-integriteit 

➢ Vooral intrinsieke doelen bereikt 

• Positieve correlatie met welbevinden, ego-integriteit en doodsaanvaarding 

• Negatieve correlatie met depressieve symptomen, wanhoop en doodsangst 

Studie DOEL: speelt de aard van 
aankopen een rol? 
 
OPZET: materiële vs 
ervaringsgerichte aankopen 
➢ Participanten moeten 8 

verschillende, 
belangrijke aankopen 
aangeven uit de laatste 
4 jaar 

➢ 4 ervan moeten 
materieel zijn, 4 ervan 
ervaringsgericht 

➢ Die moeten ze tekenen op een blad dat aangeeft hoe dicht die ervaring bij het ‘zelf’ ligt 
 
RESULTAAT:  
➢ Materiële aankopen liggen verder dan het zelf 
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➢ Ervaringsgerichte aankopen zijn beter 

Twenge, 
Campbell & 
Freeman 

DOEL: financieel succes en ecologisch gedrag waardering per generatie 
 
OPZET: ? 
 
RESULTAAT: 
➢ Sterke stijging in waardering van financieel succes bij de jongere generaties 
➢ Daling in zorg voor milieu bij jongeren 

generaties 

• Grootste daling tussen babyboomers 
en generatie X 

➢ Opmerkingen: 

• Er zijn grote verschillen tussen 
mensen: een Amerikaanse steekproef 
kan niet zomaar gegeneraliseerd 
worden naar de rest van de wereld 

• Dit is geen cohort-sequentieel design, 
dus is het niet mogelijk om te zien of 
deze waarden niet ook 
gestegen/gedaald zijn voor de babyboomers 

• Er is binnen de levensloop een evolutie naar meer intrinsieke waarden, dus dat zou kunnen verklaren 
waarom de oudste generatie meer ecologisch gedrag waardeert en financieel succes minder 

Trifan et al DOEL: is er bewijs voor een historische 
slingerbeweging in opvoedingsstijlen? 
 
OPZET: 3 generaties jongvolwassenen laten 
rapporteren over de opvoedingsstijl van 
hun ouders 
➢ 1958, 1981 en 2011 
➢ Van autoritair, naar permissief, naar 

terug autoritair? 
 
RESULTAAT: 
➢ Opeisen van gehoorzaamheid stijgt in 1981 en daalt weer in 2011 
➢ Boosheid mogen uiten daalt in 1981 en stijgt weer in 2011 
➢ In 1981 kwam er een reactie op de permissieve opvoeding: meer gehoorzaamheid opeisen 
➢ In 2011 kwam er terug meer responsiviteit (kindgericht, warm en betrokken), maar we weten niet of het 

meer permissief is want dit werd niet gemeten 
➢ Verschuiving in autoritaire loopt parallel met verschuiving in man-vrouw rolverdeling: meer 

gelijkwaardigheid 

Studie DOEL: hoe zien kinderen vs ouders de 
opvoedingsstijl? 
 
OPZET: 
➢ Mate van correspondentie: correlatie tussen 

beoordeling ouder en beoordeling kind 
➢ Mate van discrepantie: gemiddelde verschillen 
 
RESULTAAT: 
➢ Correspondentie: 

• Vrij beperkt: correlaties 0.2 tot 0.3 

• Geen verschil tussen moeder-kind dyade of 
vader-kind dyade (moeder en kind tonen 
dus niet meer correspondentie dan vader en kind) 
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• Samenhang voor controle ligt nog lager dan die voor responsiviteit (dus ouder en kind beoordelen 
controle nog meer verschillend dan responsiviteit) 

➢ Discrepantie: ouders zeggen meer responsief te zijn dan wat kinderen beweren 

• Voor dimensie van controle zijn er geen verschillen 

Studie DOEL: wat zijn 
de effecten 
van de 
verschillende 

opvoedingsstijlen op het functioneren van kinderen? 
 
OPZET: ? 
 
RESULTAAT: 
➢ Internaliserende problemen 

• Manifesteren zich het meest bij afwijzend/verwaarlozend 

• Manifesteren zich het minst bij gezaghebbend 
➢ Sociale competentie 

• Manifesteert zich het meeste bij permissieve opvoeding (en gezaghebbend) 

• Manifesteert zich het minste bij autoritair (en afwijzend) 
➢ Externaliserende problemen 

• Manifesteert zich het meest bij permissief en afwijzend 

• Manifesteert zich het minst bij autoritair en gezaghebbend 
➢ Schoolresultaten 

• Zijn verre uit het beste bij gezaghebbende stijl (en autoritair…) 

• Zijn het slechtste bij afwijzend (en permissief…) 
➢ Autoritaire stijl is dus iets slechter dan gezaghebbend, en beter dan afwijzend 

• Minder externaliserend dan permissief 

• Minder sociale competentie dan permissief 

• Voorspellend voor minder normovertredend gedrag, maar nadelig voor persoonlijk en sociaal 
functioneren 

Pinquart DOEL: houden de vastgestelde effecten van opvoedingsstijl op functioneren stand over de tijd? 
 
OPZET: ? 
 
RESULTAAT: 
➢ Verband tussen opvoedingsstijlen en 

externaliserende problemen 

• Gezaghebbend: negatief verband met 
externaliserende problemen 
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• Alle andere stijlen: positief verband met externaliserende problemen 
➢ Deze resultaten worden ook longitudinaal gerepliceerd 

Studie DOEL: lokt opvoedingsstijl van de ouders een bepaald gedrag uit bij kinderen of lokt het gedrag van kinderen 
een bepaalde opvoedingsstijl uit bij de ouders? 
 
OPZET:  
➢ Eenzelfde variabele (vb gezaghebbend opvoeden of 

externaliserende problemen) op 2 tijdstippen meten 

• Rangorde stabiliteit meten 
➢ In welke mate in opvoedingsstijl op T1 voorspellend voor het 

gedrag van het kind op T2? 

• Ouder-kind effect of kind-ouder effect? 
 
RESULTAAT: 
➢ Positieve samenhang tussen dezelfde variabele op 2 tijdstippen: hetzelfde construct werd dus gemeten 

• Rangorde stabiliteit 
➢ Evidentie voor ouder-kind effect: gezaghebbend opvoeden op T1 was een voorspeller voor externaliserende 

problemen op T2 

• Opvoedingsstijl heeft dus invloed op het functioneren van het kind 
➢ Evidentie voor kind-ouder effect: bepaald gedrag van kinderen op T1 was een voorspeller voor 

opvoedingsstijl op T2 

• Gedrag van kinderen heeft dus een invloed op de opvoedingsstijl van de ouders 
➢ We kunnen concluderen dat er sprake is van een bidirectionele of wederkerige relatie 

Hoeve et al DOEL: wat zijn de effecten van 2 verschillende 
opvoedingsstijlen op een kind? (als moeder en 
vader een verschillende opvoedingsstijl hebben) 
➢ Delinquentie in functie van verschillende 

combinaties van ouderlijke opvoedingsstijl 
 
OPZET: 
➢ 3 hypotheses waar we vanuit kunnen gaan:  

1) Accentuatiehypothese: de opvoedingsstijl 
van de ene ouder gaat de verschillen met 
de opvoedingsstijl van de andere ouder uitvergroten (negatief effect) 

2) Compensatiehypothese: de opvoedingsstijl van de ene ouder gaat compenseren voor de opvoedingsstijl 
van de andere ouder (positief effect) 

3) Matchhypothese: beide ouders die dezelfde opvoedingsstijl hanteren is altijd beter 
➢ Longitudinale studie van 5j bij laat-adolescenten  

• Moeder en kind rapporteren de opvoedingsstijl 

• Kind rapporteert probleemgedrag/delinquentie 
➢ Kijken hoe delinquentie (op y-as) staat in relatie tot de verschillende combinaties van ouderlijke 

opvoedingsstijlen (x-as) 
 
RESULTAAT: 
➢ Er is een positieve maar beperkte samenhang tussen de opvoedingsstijl van de moeder en de 

opvoedingsstijl van de vader: dit betekent dus dat er verschillende combinaties mogelijk zijn 
➢ Matchhypothese:  

• Er is minder delinquentie wanneer beide ouders een gezaghebbende stijl hebben, maar juist véél meer 
delinquentie als beide ouders een afwijzende stijl hebben 

• Kan dus niet kloppen! 
➢ Compensatiehypothese: 

• Naarmate het aantal gezaghebbende ouders toeneemt, neemt gerapporteerde delinquentie af 

• Een gezaghebbende ouder is altijd beter, zelf als dit betekent dat er een inconsistentie is tussen beide 
ouders!! 

• Evidentie voor compensatiehypothese 
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Illustratie DOEL: wat is de motivationele kracht van positieve 
feedback? 
 
OPZET: 110 10-jarigen mogen 3D-puzzels (SOMA) 
maken 
➢ Testfase: onbeperkte tijd om 2 puzzels op te 

lossen (trein en toren) 
➢ Experimentele fase: random toewijzing aan 2 

condities 

• Positieve feedback: ‘je doet het beter in 
vergelijking met leeftijdsgenoten’ 

• Negatieve feedback: ‘je doet het minder 
goed in vergelijking met leeftijdsgenoten’ 

➢ Registratie van hoe competent ze zich voelen en 
hoe leuk ze het vonden 

➢ Daarna mochten de kinderen kiezen of ze 
1) Nog een puzzel van hetzelfde level wilden maken 
2) Nog een puzzel van een hoger level wilden maken 
3) Niets gingen doen 

 
RESULTAAT: 
➢ Negatieve feedback conditie: kinderen 

voelen zich minder competent en vonden 
de puzzels ook minder leuk om te doen 

➢ Positieve feedback conditie: kinderen 
ervaren meer autonomie en competentie bevrediging 

• Kinderen in deze conditie gingen ook vaker een puzzel van een hoger level nadien maken 

• Leidt tot meer plezier  

• Leidt tot het opzoeken van meer uitdaging 

Illustratie DOEL: verfijning en integratie van structuur en autonomie-
ondersteuning 
 
➢ 4 belangrijke zones spatiaal georganiseerd via het afnemen 

van vignettes bij ouders 

• We komen tot 2 belangrijke dimensies 
▪ Hoog directief vs laag directief 
▪ Behoefte-ondersteunend vs behoefte-

ondermijnend 

• Hoog directief en behoefte-ondersteunend: structuur 

• Hoog directief en behoefte-ondermijnend: controle 

• Laag directief en behoefte-
ondersteunend: autonomie-
ondersteunend 

• Laag directief en behoefte-
ondermijnend: chaos 

➢ Deze 4 zones kunnen verder verfijnd 
worden tot 8 zones 

• Structuur: 
▪ Begeleidend: gepaste hulp, 

vertrouwen, motiverende 
feedback, direct 

▪ Verhelderend: verwachtingen 
communiceren en het 
consequent opvolgen ervan 

• Controle: 
▪ Eisend: roepen, bevelen, dreigen met straffen, deadlines, externe controle 
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▪ Dominerend: interne controle, psychologisch controleren, schuld en schaamte, kind als persoon 
aanvallen 

• Autonomie-ondersteunend: 
▪ Participatief: inspraak en keuze 
▪ Afstemmend: duiding, perspectief innemen, taakvreugde 

• Chaos: 
▪ Opgevend: irritatie van de ouder, ‘trek je plan’, kind overlaten aan lot 
▪ Afwachtend: uitstel van reactie om te zien hoe het kind het zelf oplost 

➢ Hierin zitten ook compatibele en conflicterende opvoedingszones 

Studie DOEL: hangen de opvoedingszones samen met externe 
variabelen? 
 
OPZET: beoordeelde kwaliteit van een leerkracht 
correleren met de stijl van opvoeding die ze hanteren 
 
RESULTAAT: 
➢ Afstemmend en begeleidend: beste beoordeling 

• Iets minder voor participatief maar nog steeds 
goed 

➢ Opgevend: vooral heel slecht gecorreleerd met 
positieve beoordeling 

Studie DOEL: welk soort verbod introduceren 
ouders? 
 
OPZET: adolescenten vragen welke regels 
hun moeders opleggen mbt… 

1) Persoonlijk domein (soort vrienden 
dat ze mogen hebben etc) 

2) Morele domein (wat goed en fout is 
etc) 

➢ Kwantiteit/frequentie van verbieden 
aangeven 

➢ Legitimiteit van verbieden aangeven 
➢ Adolescenten rapporteren over 

moeders, en moeders rapporteren ook 
over zichzelf 

 
RESULTAAT: 
➢ Adolescenten en moeders zijn het eens: er zijn meer 

regels over morele kwesties 
➢ Adolescenten vinden verbod op moreel domein meer 

legitiem dan op persoonlijk domein 
➢ Interactie: 
positief verband 
tussen mate van 
verbieden en 
waargenomen 
legitimiteit 

• Dit is enkel zo 
voor het moreel 
domein (niet in 
het persoonlijk 
domein) 
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Studie DOEL: hoe communiceren 
ouders grenzen? Stijl van 
verbieden en identificatie met 
verboden 
 
OPZET: longitudinaal 
onderzoek tussen stijl van 
verbieden en identificatie met 
verboden op moreel en 
persoonlijk domein 
 
RESULTAAT: 
➢ Autonomie-

ondersteunende stijl van 
verbieden op moreel en 
persoonlijk domein 

• Positieve samenhang 
met geïdentificeerde 
regulatie 

➢ Geïdentificeerde regulatie 

• Positieve samenhang 
met autonomie-
ondersteunende stijl van verbieden op 
moreel en persoonlijk domein 

➢ Er is dus een bidirectionele relatie en de 
verbanden zijn onafhankelijk van het 
domein 

➢ Autonomie-ondersteunende stijl van 
verbieden op moreel domein 

• Negatieve samenhang met opstandig 
verzet 

➢ Controlerende stijl van verbieden op 
moreel domein 

• Positieve samenhang met opstandig 
verzet 

➢ Opstandig verzet 

• Negatieve samenhang met autonomie-ondersteunende stijl van verbieden op moreel domein 

Studie DOEL: verklarend 
mechanisme achter 
stijl van opvoeding en 
opstandig verzet 
 
OPZET: ? 
 
RESULTAAT: 
dwingende opvoeding 
voorspelt 
behoeftefrustratie 
➢ Behoeftefrustratie voorspelt opstandig verzet 

• Opstandig verzet voorspelt internaliserende en externaliserende problemen 

Studies DOEL: groeibevorderende rol van behoefte-ondersteunende opvoeding: evidentie voor vitamines voor de groei 
 
OPZET: ?? 
 
RESULTAAT: 
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➢ Schoolse en cognitieve ontwikkeling bevordert: meer autonoom gemotiveerd, betere kwaliteit van 
studeren en meer schoolse aanpassing 

➢ Sociale en emotionele ontwikkeling bevordert: betere communicatievaardigheden en meer adaptieve 
emotie-regulatie 

➢ Morele en identiteitsontwikkeling bevordert: eerlijker en hulpvaardiger, prosocialer 
➢ Dwingend opvoeden is slecht: geen ontwikkeling van intern kompas 

• Onzekerder en vervreemd van voorkeuren 

Vansteenkiste 
et al 

DOEL: effect van soort 
communicatie op het leergedrag 
en persistentiegedrag (maakt het 
woordgebruik van moeten en 
verwachten vs kunnen en willen 
echt een verschil?) 
 
OPZET: 376 eerste jaar studenten 
economie (19-20j) 
➢ Tekst lezen rond ‘hoe goed 

communiceren’ (30 min) 
➢ Instructie bij tekst lezen 

worden gemanipuleerd 

• Dwingende, 
controlerende instructies 

• Autonomie-
ondersteunende 
instructies 

➢ 3 indicatoren werden 
gemeten 

• Diepgaand leren: hoeveel woorden werden onderstreept? 

• Test over de tekst: meet ook diepgaand leren 

• Persistentie/volharding: welke studenten komen opdagen naar een vrijblijvende sessie door een 
communicatie-expert? 

 
RESULTAAT: 
➢ Dwingende, controlerende instructies 

• Minder woorden onderstrepen 

• Slechter presteren op test 

• Kwamen minder opdagen naar de vrijblijvende sessie 
➔ Minder diepgaand leren en minder persistentie 

Studie DOEL: effect van communicatiestijl (autonomie-ondersteunend vs controlerend) in feedback op 
persistentiegedrag 
 
OPZET: kleuters mogen SOMA puzzel 
maken 
➢ Autonomie-ondersteunende 

communicatie van de taak 

• Taalgebruik: 
uitnodigend/informerend 

• Presentatie taak: uitdaging 

• Type betrokkenheid: 
taakbetrokkenheid 

➢ Controlerende communicatie van de 
taak 

• Taalgebruik: dwingend/evaluatief 

• Presentatie taak: test 

• Type betrokkenheid: ego-
betrokkenheid 
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RESULTAAT: 
➢ Uit vorig onderzoek weten we dat negatieve feedback het plezier van kinderen ondermijnt 

• Effect wordt versterk bij dwingende instructie 
➢ Autonomie-ondersteunende taal = buffer tegen dalend plezier bij kinderen 

Jang DOEL: effect van duiding op betrokkenheid 
 
OPZET: studenten lerarenopleiding 
een cursus statistiek geven 
➢ Conditie 1: uitleg/duiding 

waarom deze cursus zinvol is 
➢ Conditie 2: geen uitleg 
➢ 6 indicatoren worden gemeten: 

• Autonomie 

• Identificatie met leerstof 

• Betrokkenheid 

• Oppervlakkig leren 

• Diepgaand leren 
 
RESULTAAT: 
➢ Op alle indicatoren presteert 

men beter als er een uitleg mbt zinvolheid wordt gegeven 

• Juist voor oppervlakkig leren is er geen significant verschil tussen beide condities 
➢ Zinvolle uitleg = buffer tegen dalende betrokkenheid 

Deci, Eghrari, 
Patrick & 
Leone 

DOEL: effect van behoefteondersteunende factoren 
(empathie, geen controlerende taal en rationale 
aanbieden) op internalisatie (vervelende taak 
uitvoeren) 
 
OPZET: participanten moeten op een toets drukken 
als er een lichtje verschijnt op het scherm 
➢ Heel lang, saaie taak 
➢ 8 condities: 2 x 2 x 2 design 

• Empathie, geen controlerende taal en 
duiding: 3 bouwstenen 

• Empathie, geen controlerende taal en geen duiding: 2 bouwstenen 

• Empathie, controlerende taal en duiding: 2 bouwstenen 

• Geen empathie, geen controlerende taal en duiding: 2 bouwstenen 

• Empathie, controlerende taal en geen duiding: 1 bouwsteen 

• Geen empathie, geen controlerende taal en geen duiding: 1 bouwsteen 

• Geen empathie, controlerende taal en duiding: 1 bouwsteen 

• Geen empathie, controlerende taal en geen duiding: 0 bouwstenen 
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 RESULTAAT: 
➢ 3 bouwstenen toegepast: langere volharding, meer gepercipieerde keuze en meer het nut ervan inzien 
➢ Interessant: meer persistentie als er geen bouwstenen werden toegepast dan bij 1 bouwsteen 

• Verklaring: het is niet omdat je doorzet, dat dit ook gepaard gaat met positieve gevoelens 
➢ Geen verschillen in intrinsieke motivatie tussen condities: dit is logisch want het is een oninteressante 

activiteit dus er is sowieso geen intrinsieke motivatie 

Dominguez, 
Gamiz, Gil, 
Moreno, 
Zamora, Gallo 
& de Brugada 

DOEL: effect van keuze op het uitvoeren van een vervelende taak (groenten opeten) 
 
OPZET: kinderen moeten courgetten of bonen eten 
➢ Conditie 1: keuze maken voor de maaltijd 
➢ Conditie 2: keuze maken tijdens de maaltijd 
➢ Conditie 3: geen keuze 

➔ Meten hoeveel groenten de kinderen 
eten 

 
RESULTAAT: 
➢ Beide keuzecondities (1 en 2): significant 

verschil met conditie 3 

• Meer groenten gegeten als dekinderen 
een keuze hadden 

➢ Geen significant verschil tussen conditie 1 en 2 

Studie DOEL: effect van beloningen voor een taak indien je al intrinsiek gemotiveerd bent voor die taak 
 
OPZET: kinderen make intrinsiek motiverende taak: SOMA puzzels 
➢ Conditie 1: beloning geven voor het maken van de puzzel 
➢ Conditie 2: geen beloning 
 
RESULTAAT: 
➢ Beloningen ondermijnen de intrinsieke motivatie 

• Minder persistentie in de beloon-conditie 

• Minder plezier 

Deci, 
Koestner & 
Ryan 

DOEL: effect van alle 
soorten beloningen op 
persistentiegedrag 
 
OPZET: soorten 
beloningen en hun effect 
op persistentie meta-
analyse 
➢ Verbale beloning 
➢ Materiële beloning 

• Onverwachte 
materiële 
beloning 

• Verwachte 
materiële 
beloning 
▪ Beloning niet 

gerelateerd 
aan de taak(?) task noncontingent 

▪ Beloning voor betrokkenheid bij de taak 
▪ Beloning voor het volbrengen van de taak 
▪ Beloning voor de prestatie op de taak 

 
RESULTAAT: 
➢ Voor alle types beloningen: negatieve effectgrootte 
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• Beloning heeft ALTIJD een slecht effect op persistentiegedrag 
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