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HOOFDSTUKKEN EXTRA 

Hoofdstuk 1: Een stevig theoretisch fundament 

❖ 1.1: PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTES: HET HART VAN DE ZDT 

- De ZDT beschouwt de bevrediging van de basisbehoeftes als essentiële psychologische vitamines 
voor de groei 

➢ Autonomie: psychologische keuzevrijheid, zichzelf kunnen zijn 
➢ Verbondenheid: warme en hechte band met anderen, voor anderen zorg dragen en geliefd zijn 
➢ Competentie: effectiviteit, succesvolheid, gevoel bekwaam te zijn 

- De ZDT-behoeftes zijn inherente psychologische vereisten en een katalysator van groei 
➢ Psychologisch (niet fysiologisch) 
➢ Inherent (aangeboren) 
➢ Essentieel (draagt bij tot groei) 
➢ Niet noodzakelijk expliciet gewaardeerd (zelfs als je er zelf geen belang aan hecht, ben je 

gebaat bij de bevrediging ervan) 
➢ Universeel (van toepassing op alle mensen) 

- Empirisch onderzoek toont aan dat de bevrediging van deze behoeftes leidt tot verschillende 
voordelen 

➢ Persoonlijk welbevinden 
➢ Energie en veerkracht (bij het omgaan met negatieve gebeurtenissen) 
➢ Beter cognitief functioneren 
➢ Prosociaal functioneren 

- EXPERIMENT 
➢ 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 
- EXPERIMENT 
➢ 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 

- Autonomie 
- Verbondenheid 
- Competentie 
- Dispositionele 

Motieven 
Perspectief (DMP) 

- Zelf-Determinatie 
Theorie (ZDT) 

- MATCH-hypothese 
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• Conditie 2: participanten fietsten minder en voelden zich meer uitgeput na afloop 
- We kunnen het dispositionele motieven perspectief (DMP) en de ZDT vergelijken 

 DMP ZDT 

Behoeftes - Macht 
- Prestatiebehoefte 
- Affiliatie 

- Autonomie 
- Verbondenheid 
- Competentie  

Aard Psychologisch Psychologisch 

Kenmerken - Niet noodzakelijk universeel 
- Aangeleerd via socialisatie 
- Interindividuele verschillen in de 

waardering van elke behoefte 
- Focus op verschillen in de 

sterkte van de behoefte 

- Universeel 
- Inherent en aangeboren 
- Mate van bevrediging voor elke 

behoefte 
- Focus op verschillen in bevrediging 

en frustratie van de behoeftes 

Effect Behoeftebevrediging is positief voor 
zover iemand die behoefte belangrijk 
vindt 
- MATCH hypothese: competitie is 

goed voor mensen met een 
sterke prestatiebehoefte 

Maximaliseer de satisfactie van de drie 
basisbehoeftes, zelfs als mensen ze niet 
waarderen 
- Behoeftebevrediging bevordert 

welzijn voor iedereen, er is geen 
plafond 

- EXPERIMENT 
➢ 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! 

❖ 1.2: UNIVERSELE VITAMINES VOOR GROEI EN LEVENSGELUK 

- Haalt iedereen voordeel uit de bevrediging van de behoeftes? Ongeacht cultuur of setting?  
- EXPERIMENT 
➢ 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 van behoeftesterkte spelen géén modererende rol 
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• = ook al verlangt men niet naar autonomie, toch haal je er voordeel uit als die behoefte 
bevredigd wordt! 

- EXPERIMENT 
➢ 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 

- Moeten we de criteria/kenmerken van psychologische basisbehoeften uitbreiden? 
➢ Basisbehoeftes zijn: psychologisch, inherent, universeel, fundamenteel 

• Nieuw criterium: niet 
noodzakelijk expliciet 
verlangen ernaar 

- EXPERIMENT 
➢ 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! 

- EXPERIMENT 
➢ 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! 
- Take home 
➢ Behoeftebevrediging is de motor van ons dagelijks levensgeluk 
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➢ Er zit geen vervaldatum op 
➢ Iedereen, los van de culturele bagage, is gebaat met behoeftebevrediging 

❖ 1.3: BEHOEFTEFRUSTRATIE, PROBLEEMGEDRAG EN PATHOLOGISCH FUNCTIONEREN 

- Behoeftefrustratie is een 
soort van vergif dat het 
slechtste in een mens naar 
boven haalt 

➢ Wakkert kwetsbaarheden 
aan waardoor men defensief 
gaat reageren 

• Actief 
dwarsbomen/beknotten 
van de behoeftes 

• Vb zich uitgesloten 
voelen vs geen warmte 
ervaren 

• Vb zich in een keurslijf gedwongen voelen vs geen dingen doen die men graag doet 

• Vb zich mislukt voelen vs een activiteit niet goed kunnen uitvoeren 
➢ Belangrijk; niet hetzelfde als behoeftedeprivatie: de afwezigheid van behoeftebevrediging 
➢ Behoeftebevrediging; fungeert als een vitamine of voedingsstof voor groei 

• Haalt het beste uit mensen 
➢ Asymmetrische relatie tussen behoeftebevrediging en -frustratie 

• Deprivatie betekent niet frustratie 

• Frustratie betekent wél deprivatie 
- Hoe kunnen we de sociale context typeren? 

➢ We zien dat 
behoeftebevrediging en 
behoeftefrustratie sterk 
negatief gecorreleerd zijn 

• Welbevinden en vitaliteit 
zijn positief gecorreleerd 
met bevrediging 

• Depressieve symptomen 
zijn positief gecorreleerd 
met frustratie 
▪ Frustratie is ook zwak 

negatief gecorreleerd met 
welbevinden 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: interactie tussen 

emotioneel eten en 
behoeftefrustratie? 

➢ OPZET: ? 
➢ UITKOMST: we zien dat mensen 

met een lage behoeftefrustratie 
veel minder gaan eten dan 
mensen met een hoge 
behoeftefrustratie 

- Behoeftefrustratie 
- Behoefte-

deprivatie 
- Behoefte-

bevrediging 
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• Interactie: mensen die sowieso 
emotionele eters zijn, gaan bij 
behoeftefrustratie nog meer eten dan 
mensen die geen emotionele eters zijn 

- Concluderend 
➢ Als mensen, los van hun culturele 

achtergrond, geslacht, opleidingsniveau 
of leeftijd, zich psychologisch vrij voelen, 
vertrouwen hebben en zich verbonden 
weten met anderen, dan zal zowel hun 
persoonlijk als interpersoonlijk 
functioneren hiermee gebaat zijn  

➢ De ervaring van behoeftefrustratie doet het kwalijke in de mens ontwaken: we betalen er een 
onmiddellijk welzijnsprijs voor, de kans neemt toe dat we ons antagonistisch opstellen en op 
zoek gaan naar compensatie. 

Hoofdstuk 2: Prangende vragen, recente ontwikkelingen en een heldere mensvisie 

❖ 2.1: WAAROM DEZE BEHOEFTES? DE ELEGANTIE VAN SPAARZAAMHEID 

- Waarom specifiek autonomie, verbondenheid en competentie? Zijn er geen andere cruciale 
behoeftes? 

➢ Vb eigenwaarde, uniciteit, betekenis, macht, veiligheid, slaap? 
➢ We bespreken een paar behoeften die ook fundamenteel lijken (maar het niet zijn) 

- We kunnen spreken over enkelvoudige en multi-behoeftentheorieën 
➢ Enkelvoudige behoeftetheorie: beperkt zicht tot 1 essentiële behoefte 

• Vb: Terror Management Theory, Sociale Identiteitstheorie 
➢ Multi-behoeftetheorieën: er zijn meerdere behoeftes die een onderlinge verhouding kunnen 

hebben 

• Vb: behoeftepiramide van Maslow, ZDT 
- Wat is de rol van eigenwaarde als drijfveer? 
➢ Een positief zelfbeeld kan een drijfveer zijn, maar het is geen basisbehoefte 

• Voorwaardelijke eigenwaarde: mate waarin een positief zelfwaardegevoel afhankelijk is van 
het succesvol uitvoeren van een activiteit 
▪ Valkuil voor spanning, testangst, verminderd welzijn en zelfs verminderde 

behoeftebevrediging 

• Eigenwaarde = beoogde doel/ambitie 
▪ Kwaliteit (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk) van eigenwaarde 
▪ Kwantiteit (hoeveelheid) van eigenwaarde 

➢ We zien dat contingente/voorwaardelijke eigenwaarde vooral slecht is 

• Negatief gecorreleerd met 
genieten en 
doorzettingsvermogen 

• Positief gecorreleerd met 
spanning 

• Als men positieve feedback 
krijgt echter, dan draaien 
deze correlaties om! 

➢ Een positief zelfbeeld 
nastreven heeft een omgekeerd effect op het zelfbeeld 

• Hoe meer we er ons op toespitsen, hoe minder we het gewenste resultaat boeken 
➢ Hoe kan iemand eigenwaarde verwerven als deze niet mag nagestreefd worden? 

• Eigenwaarde als DRIJFVEER is maladaptief 

• Eigenwaarde als UITKOMST is (uiteraard) positief 
- Wat is de rol van eigenwaarde als uitkomst? 
➢ Eigenwaarde is geworteld in behoeftebevrediging 

• Het is een bijproduct van behoeftebevrediging: eigenwaarde groeit en wordt versterkt bij 
het uitvoeren van behoeftebevredigende activiteiten 

- Enkelvoudige 
behoeftetheorie 

- Multi-
behoeftetheorie 

- Voorwaardelijke 
eigenwaarde 

- Veilige 
eigenwaarde 

- Behoeftepiramide 
van Maslow 

- Relatieve 
dominantie 

- Fysiologische 
driften theorie 

- Drive 
- Consommatory 

behaviour 
- Energieroute 
- Emotionele route 
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• Dit soort eigenwaarde is beter van kwaliteit: minder afhankelijk van de reactie van anderen 
bij bereikte resultaten = veilige eigenwaarde 

- Wat is de rol van veiligheid? 
➢ Basisbehoeftes bevorderen de groei, maar kunnen ze dat nog als iemand in armoede/onveilige 

buurt leeft? Zijn dit geen fundamentelere behoeftes? 
➢ We hebben toch zeker een behoefte aan veiligheid/zekerheid?! 

- De behoeftepiramide van Maslow is een hiërarchische structuur van behoeftes die zich onderling 
verhouden 

➢ Focus op bevrediging van behoeftes en de affectieve gevolgen ervan 
1) Fysiologische behoeftes: homeostatische principe 
▪ Slaap, voedsel, drinken, seks 

2) Fysieke veiligheid: stabiele en veilige omgeving 
3) Liefde: wederkerige zorg en intimiteit 
4) Eigenwaarde: 
▪ Waardering voor zichzelf 
▪ Ervaren waardering vanuit de buitenwereld 

5) Zelfactualisatie: tendens tot zelfvervulling 
▪ Opties maximaal benutten 

- Wat betekent het dat de behoeftes in een piramidale structuur worden geplaatst? 
➢ Onderlinge verhouding van de behoeftes: 

• Relatieve dominantie: mensen kunnen zich pas richten op hogere orde behoeftes als aan 
lagere orde behoeftes is voldaan (relative prepotency principe) 
▪ Hoe meer de lagere behoeftes zijn voldaan, hoe meer: 

o Belang men hecht aan hogere orde behoeftes 
o Tijd en energie men kan stoppen in de bevrediging ervan 

• Sturen bewust en onbewust ons gedrag 

• Verschuiving is niet plots, maar gradueel 

• Behoeftes worden meer/minder saillant in functie van de contextuele omstandigheden 
➢ Predictieve kracht van de verschillende behoeftes 

• Het effect van hogere-orde behoeftes op welbevinden is afhankelijk van de mate waarin aan 
lagere-orde behoeftes is voldaan 
▪ Is de bevrediging van lagere-orde behoeftes een voorwaarde? 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: Maslow’s 

behoeftenpiramide vs ZDT: 
hoe verhouden de 
basisbehoeftes zich tov 
fysieke veiligheid? (zijn 
behoeftes onderaan 
fundamenteler dan de 
behoeftes bovenaan?) 

➢ 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) 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: Maslow’s behoeftenpridamide vs ZDT: hoe verhouden de basisbehoeftes zich tov 

financiële veiligheid? (is de bevrediging van lagere-orde behoeftes een voorwaarde?) 
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➢ OPZET: correlationeel? 
➢ 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) 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: wat is het effect van nood aan 

behoeftebevrediging op intrinsieke 
werkmotivatie? 

➢ OPZET: ? 
➢ UITKOMST: er is een interactie-effect 

tussen nood aan behoeftebevrediging 
en intrinsieke motivatie 

• De intrinsieke motivatie stijgt veel 
meer als de behoeftes zijn bevredigd 
bij mensen met een hoge nood aan 
behoeftebevrediging 

- We hebben dus evidentie voor de 
uitbreiding van criteria voor de 
basisbehoeftes 

➢ Psychologisch, inherent, universeel, 
fundamenteel, niet noodzakelijk 
expliciet verlangen ernaar 

• Nu ook: niet reduceerbaar tot een andere behoefte (niet veiligheid of eigenwaarde) 
- Belangrijke kanttekeningen 
➢ Psychische onzekerheid/onveiligheid is vaak geworteld in de frustratie van de psychologische 

behoeftes 

• Onzekerheid dat 1 van de 3 vitamines gefrustreerd zal zijn 
➢ Fysieke veiligheid is de basis voor psychologische behoeftebevrediging 

• Zit niet in behoeftebevrediging geworteld 

• Heeft wel een effect op het welbevinden 
▪ Psychische behoeftes hebben wel een mediërende rol 

o Als men fysiek veilig is, is het gemakkelijker die behoeftes na te streven 
▪ Zelfs al is men fysiek onveilig, toch blijft het belangrijk de basisbehoeftes na te streven 
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- Wat is de rol van fysiologische behoeftes (laagste niveau in de piramide van Maslow)? 

➢ Fysiologische driften theorie: door fysiologische deprivatie ontstaat er een drive (onrust en 
spanning) 

• Consommatory behaviour: die drive spoort ons aan om doelgericht gedrag te stellen dat 
onze fysiologische behoeftes vervult 
▪ Drive (onrust) is gereduceerd 

- Effect van dagelijkse behoeftebevrediging op slaap: 2 routes 
➢ Energieroute: behoeftebevrediging fungeert als energieleverancier 

• Behoeftefrustratie is als een energievreter, leidt tot: 
▪ Avondvermoeidheid 
▪ Verminderde ochtendalertheid 

➢ Emotionele route: behoeftebevrediging gaat met positief affect gepaard 

• Behoeftefrustratie ontlokt stress, leidt tot: 
▪ Slaaplatentie tijd (trager in slaap vallen) 
▪ Wakker 

worden en 
rumineren 

- EXPERIMENT 
➢ 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 
▪ Beter functioneren bij behoeftebevrediging 

• Behoeftebevrediging is matig negatief gecorreleerd met slecht slaapkwaliteit 
▪ Slechter slapen bij behoeftebevrediging 

• Behoeftebevrediging is zwak positief gecorreleerd met slaapkwantiteit 
▪ Meer slapen bij behoeftebevrediging 

• Het effect op kwaliteit is sterker dan op kwantiteit! 
▪ In welke richting gaat de correlatie? 
▪ Functioneren we slechter door minder slaap? Of omgekeerd… 

- EXPERIMENT 
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➢ DOEL: Wat is het effect 
van stress op slaap 
tijdens de 
examenperiode? 

➢ OPZET: ? 
➢ UITKOMST: tijdens de 

examens slapen we 
langer en hebben we 
meer stress 

• We zien ook dat deze 
periode gepaard gaat 
met een lagere 
behoeftebevrediging 

➢ Lagere behoeftebevrediging = meer slapen en meer stress 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: wat gebeurt er met je psychologische 

behoeftes als je te weinig slaapt? 
➢ OPZET: experimenteel design met een 

steekproef van 54 jongeren 
➢ UITKOMST: 

• Systematische covariatie van 
behoeftefrustratie, stress en 
slaapproblemen 

• SlaapKWALITEIT hangt meer samen met behoeftebevrediging dan slaapkwantiteit 

• Energieniveau is niet enkel afhankelijk van aantal uren slaap, maar ook van ons psychisch 
functioneren 
▪ Avondvitaliteit daalt naarmate we meer slaapdeprivatie ervaren (en we ervaren 

slaapdeprivatie door behoeftefrustratie) 
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▪ Ongeveer 1 nacht (of 3u) slaapdeprivatie is genoeg om verminderde behoeftebevrediging 
te ervaren! 

• Psychologische en fysiologische behoeften haken op elkaar in 

• Hoofdeffect wordt dus deels verklaard door behoeftefrustratie 

- Moeten we de lijst van basisbehoeftes dan toch uitbreiden? 
➢ Slaap lijkt dus wél essentieel te zijn, want een verminderde slaapkwaliteit of -kwantiteit hangt 

sterk samen met een verminderde behoeftebevrediging 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: verdient de lijst van 

basisbehoeftes uitbreiding? 
➢ OPZET: experimenteel 

onderzoek waarin men 10 
behoeftes liet 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 

➢ UITKOMST: 

• ZDT-behoeftes zijn in 
beide culturen in de top 4 
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▪ 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 

- Take home 
➢ Eigenwaarde is binnen de ZDT geen behoefte, maar eerder een uitkomst of drijfveer 
➢ ZDT schuift geen hiërarchische rangschikking van behoeftes naar boren, in tegenstelling tot 

Maslow 
➢ Psychologische behoeftebevrediging versterk ons welbevinden, bovenop onze ervaren fysieke 

veiligheid 
➢ Psychologische en fysiologische behoeftes staan ongetwijfeld in een dynamische verhouding ten 

opzichte van elkaar 

❖ 2.2: WAT DOEN BEHOEFTEFRUSTRERENDE ERVARINGEN MET ONZE BEHOEFTES ZELF? 

- Er zijn 2 reacties op het ervaren van behoeftefrustratie 
➢ Acute behoeftefrustratie: behoefteherstel 

• We proberen de behoefte te herstellen op affectief, cognitief en gedragsmatig niveau 
▪ Affectief: stuurt ons verlangen (vb autonomiefrustratie -> verlangen naar autonomie) 
▪ Cognitief: radar staat op scherp voor behoefte-cues 
▪ Gedragsmatig 

• Assimilatie: we houden onze mening over onze behoeftes intact 
▪ Correctie/coping 

➢ Chronische behoeftefrustratie: behoeftedevaluatie 

• Accommodatie: we passen onze mening over het belang van onze behoeftes aan 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: acuut behoefteherstel na 

verbondenheidfrustratie 
➢ 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 
- Bespiegelingen 
➢ Proces van zelfselectie 
➢ Levert de zoektocht naar behoefteherstel resultaat op? 

• Instrumentele, strategische benadering 

• Procesgerichte benadering 
➢ Wijs op proactieve natuur en homeostatische werking van behoeftefrustratie 

- Wat als behoeftefrustratie aanhoudt en chronisch wordt? 
➢ Na chronische behoeftefrustratie gaat men minder doen aan behoefteherstel en gaat men het 

belang van de behoefte devalueren 

• Sensitisatie: individuen met hogere behoeftebevrediging hebben ‘scherpere voelsprieten’ 
voor nieuwe opportuniteiten 

• Desensitisatie: individuen met hogere behoeftefrustratie hebben ‘afgestompte voelsprieten’ 
voor nieuwe opportuniteiten, terwijl ze gevoelig zijn voor behoeftefrustrerende ervaringen 

➢ Ervaringen van toenemende behoeftefrustratie kan resulteren in behoeftedevaluatie 
(accommodatie) 

- Behoefteherstel 
- Behoefte-

devaluatie 
- Assimilatie 
- Accommodatie  
- Sensitisatie 
- Desensitisatie 

❖ 2.3: EEN VISIE OP DE MENSELIJKE NATUUR: OVER GROEIMOGELIJKHEDEN EN KWETSBAARHEDEN 

- Welk mensbeeld ligt ten grondslag aan de ZDT? 
➢ Meta-theorie: geheel aan filosofische implicaties 

• De mens is een proactief organisme (ipv passieve recipiënt die geprogrammeerd kan worden 
door de omgeving zoals bij de behavioristen) 
▪ We kunnen onze ontwikkeling zelf sturen! (impact op uitvoeren) 

• De mens wordt gekenmerkt door een holistisch-organismische groeitendens (Piaget en 
Erikson) 

- Meta-theorie 
- Homonomie  
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▪ Informatie wordt geïntegreerd en georganiseerd 
▪ Zelf = stuwende kracht en integratieve proces (>< ding) 
▪ Intra-individueel vlak: autonomie 

o Intrapersoonlijke differentiatie (vertakking) en integratie (coherentie) (vb kind dat 
sporten uitprobeert) 

▪ Inter-individueel vlak: homonomie 
o We vormen groepen met gelijkgezinde personen (vb selecte groep vrienden op de 

universiteit) 

• Groei verloopt niet vanzelf/automatisch 
▪ Organismisch-dialectisch mensbeeld: ontwikkeling kan gevoed of ondermijnd worden 

door de sociale 
omgeving 

• De mens is ook 
kwetsbaar en de sociale 
omgeving kan deze 
kwetsbaarheid uitlokken 
▪ Genetische 

kwetsbaarheid?? 
- Filosofisch 
➢ Existentie: mens krijgt een 

verpletterende 
verantwoordelijkheid in de 
schoenen geschoven; deze 
kan verlammend en beangstigend overkomen 

• Sartre: ex nihilo een leven creëren 
▪ Existentie gaat vooraf aan essentie 
▪ De mens bestaat eerst, en kan pas daarna zichzelf bepalen 
▪ Als de mens niet definieerbaar is, dan komt dit doordat hij eerst niets is 
▪ Als existentie inderdaad de essentie voorafgaat, dan kan er nooit zoiets bestaan als een 

onveranderlijke menselijke natuur bestaan 
▪ Er is geen sprake van determinisme, de mens is vrijheid 

➢ Assumptie van een op groei gericht zelf binnen ZDT = aangeboren stuwende kracht 

Hoofdstuk 3: Het geweten als slot op de deur 

❖ INLEIDING 

- Wat is het socialisatieproces? 
➢ Socialisatieproces: socialisatiefiguren brengen samenlevingswaarden en -normen bij, wat 

wenselijk en onwenselijk is 

• Primaire socialisatiefiguren: ouders, grootouders, leerkrachten, leiders uit de jeugdbeweging 
➢ Internalisatie: opgedragen waarden, regels en gedragingen zich eigen maken 

• Succesvolle socialisatie 
➢ Levenslang proces: volwassenen internaliseren ook steeds nieuwe dingen 
➢ Inhoudelijke variatie van regels met de leeftijd 

• Peuters leren andere dingen dan kinderen of volwassenen 
- Sociale domein theorie 
➢ Doorheen de opvoeding worden verschillende domeinen van sociale kennis opgebouwd 

• De mate van internalisatie is afhankelijk van het domein waartoe ze behoren 
➢ Moreel domein: kwaad dat men anderen berokkent 

1) Rechtvaardigheid (delen met anderen, om de beurt) 
2) Psychologisch leed berokkenen (schelden, gemeen zijn) 
3) Fysiek leed berokkenen (slaan, spuwen) 

• Overtredingen zijn altijd onaanvaardbaar 

• Bindend en prescriptief 

• Autoriteitsonafhankelijk 

• Universeel geldig 
➢ Conventioneel domein: wetten, gewoontes en beleefdheid 

- Socialisatie 
- Internalisatie  
- Sociale domein 

theorie 
- Moreel domein 
- Conventioneel 

domein 
- Prudentieel 

domein 
- Persoonlijk 

domein 
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• Niet inherent goed of slecht 

• Via consensus vastgelegd 

• Descriptief karakter 

• Autoriteitsafhankelijk 

• Contextgebonden 
➢ Prudentieel domein: kwaad dat men zichzelf berokkent 

1) Veiligheid (fietslichtjes) 
2) Gezondheid (genoeg fruit eten, niet roken) 

• Gunstig voor persoonlijk functioneren 

• Eerder bindend en prespecriptief 

• Autoriteitsafhankelijk 

• Contextgebonden  
➢ Persoonlijk domein: persoonlijke kwesties zoals vrienden en kledij 

• Niet goed of slecht (persoonlijke voorkeur) 

• Descriptief 

• Autoriteitsonafhankelijk 

• Persoonsgebonden  
- Ruzie bekeken vanuit de Sociale Domein Theorie 
➢ Veel normen zijn ambigu/multifaceted 

• Vb rijden met een fietslicht 
▪ Prudentieel: het is gevaarlijk zonder fietslicht 
▪ Conventioneel: het is wettelijk verplicht 
▪ Moreel: anderen in gevaar brengen 

• In dit voorbeeld versterken de 3 domeinen elkaar, maar ze kunnen ook in conflict zijn met 
elkaar 
▪ Mening van ouders vs mening van kind 

➢ Ouders vinden dar ze zich mogen mengen in bepaalde zaken die volgens hen vallen onder 
morele, prudentiële of conventionele domeinen 

• Kinderen vinden dat het om persoonlijke zaken gaat en vinden ouderlijke inmenging 
illegitiem 

➢ Met de leeftijd gaat men steeds meer onderwerpen in het persoonlijke domein onderbrengen 

❖ 3.1: HET GEWETEN 

- Kochanska heeft een heterogene/multidimensionele visie op gehoorzaamheid 
➢ Situationele gehoorzaamheid: 

kinderen accepteren taken van de 
ouders niet volledig 

• Externe regulatie van de 
socialisatiefiguren nodig 

• Weerspannig 

• Geen internalisatie 
➢ Toegewijde gehoorzaamheid: kind 

accepteert verzoek van de ouders 
volledig 

• Interne regulatie 

• Enthousiast  

• Proto-geweten: deels geïnternaliseerd  
➢ Internalisatie: kind voert gewenst gedrag uit zonder toezicht van de socialisatiefiguren 

• Volledig intern 

• Onderdeel van geweten of moraliteit 

• Spontaan persisteren in gedrag zonder socialisatiefiguren 
➔ De wijze waarop het verzoek van de socialisatiefiguur wordt ingewilligd verschilt 

- Persistentie vs transfer 
➢ Persistentie/duurzaamheid: cross-temporele stabiliteit 

• Gedrag aangeleerd in 1 situatie wordt volgehouden over tijd 

• Vb: 

- Situationele 
gehoorzaamheid 

- Toegewijde 
gehoorzaamheid 

- Internalisatie  
- Persistentie 
- Transfer  
- Geweten  
- Schuld  
- Gebodstaak 
- Verbodstaak  
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▪ Thuis fruit eten als mama niet toekijkt 
▪ 50 km/u rijden op de ring rond Gent als onbemande camera’s niet meer functioneren in 

Gent 
➢ Transfer/generalisatie: cross-situationeel of cross-activiteit 

• Cross-situationeel: gedrag aangeleerd in 1 situatie wordt getransfereerd naar nieuwe 
situaties 

• Cross-activiteit: gedrag aangeleerd in 1 activiteit wordt getransfereerd naar nieuwe 
gedragingen 

• Vb: 
▪ Fruit eten op scoutskamp/kot 
▪ 50 km/u rijden op plaatsen waar geen onbemande camera’s staan 

- Wat is het geweten nu eigenlijk? 
➢ Geweten: innerlijk zelfregulerend system of autonoom innerlijk gidsend systeem, onafhankelijk 

van externe controle 
➢ Het geweten bestaat uit 3 componenten: 

1) Affect: 
▪ Empathische bezorgdheid 
▪ Schuldgevoelens 

2) Gedrag: internalisatie 
3) Cognitie 
▪ Begrip 
▪ Redeneren  

- Het ervaren van schuldgevoelens, wroeging en spijt bij het begaan van een fout zijn een affectief 
alarmsignaal 

➢ Motivationele brandstof om normcompatibel gedrag te stellen 
➢ Schuld: emotionele spanning en ongemakt dat samenhangt met feitelijke of geanticipeerde 

transgressies 

• Is een hogere-orde emotie: een ‘mij-zelf’ is essentieel (er moet zelfbewustzijn aanwezig zijn 
om schuld te kunnen ervaren) 
▪ Ipv enkel ‘ik-zelf’ 
▪ Men beoordeelt zichzelf (mij-zelf) in het licht van een standaard 

➢ Schuld en bezorgdheid (empathie) gaan samen 

• Beschermende factor tegen het stellen van probleemgedrag 
- Kochanska gebruikt verschillende soorten taken in haar onderzoek 
➢ Gebodstaak: proactieve gedragstendens 

• Vervelende/lastige taak uitvoeren 

• Vb beleefd zijn, regelmatig fruit eten, op tijd thuis komen 
➢ Verbodstaak: inhiberende gedragstendens 

• Interessant/aantrekkelijk gedrag niet uitvoeren 

• Delay of gratification is een belangrijke indicator! 

• Vb niet praten met de mond vol, niet stelen, niet snoepen voor het middageten 
➢ Beide taken impliceren zelfbeheersing 

❖ 3.2: LEEFTIJDSGEBONDEN VERSCHUIVINGEN 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: hoe evolueert 

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 
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• Moeder en peuter gaan naar het labo en spelen samen 
▪ 2 specifieke taken: gebodstaak en verbodstaak 

o Gebod: speelgoed opruimen voor 15 minuten 
o 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 

• Afname in situationele gehoorzaamheid naarmate peuters kleuters worden 

• Er is veel meer toegewijde gehoorzaamheid in de verbodstaken dan in de gebodstaken 
- Kunnen we deze bevinden generaliseren? 
➢ Speelt het type verbod ook geen rol? 
➢ Kochanska schenkt vooral aandacht aan kwalitatief verschillende types gehoorzaamheid 

• Ook het soort verzoek dat ouders formuleren voor hun kinderen varieert: worden 
verschillende domeinen gekenmerkt door een verschillende evolutie? 

- EXPERIMENT 
➢ 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: 

• Toename: er is een 
algemene toename in 
het aantal eisen dat moeders stellen in elke categorie met de leeftijd 

• Diversiteit: hoe ouder de peuter, hoe meer divers de eisen 

• Domeingebonden volgorde: de eisen uit de prudentiële en morele domeinen komen eerder 
aan bod dan het conventionele domein 

❖ 3.3: TYPES GEHOORZAAMHEID EN MOREEL FUNCTIONEREN 

- Hangt het inwilligen versus naast zich neerleggen van een ouderlijk verzoek samen met een 
verschillende mate van moreel functioneren? 

- EXPERIMENT 
➢ 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 
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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 

• Gehoorzaamheid van peuters is dus predictief voor de morele oriëntatie van kinderen van 
8-10j! 

- Speelt naast de mate van gehoorzaamheid ook de SOORT gehoorzaamheid een belangrijke rol? 
- EXPERIMENT 
➢ 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? 

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: doek optillen? 2 handen gebruiken? 
o Mate van normcompatibel gedrag: werden de regels nog steeds gevolgd? 

➢ UITKOMST:  

• Toegewijde gehoorzaamheid op 2-3j hangt in alle gevallen samen met moreel functioneren 
op 3,5-4,5j 
▪ Toegewijde gehoorzaamheid op 2-3j is dus predictief voor doorgaan met een 

gebodstaak of verbodstaak 
▪ Verder ook predictief voor een langere latentietijd tot transgressie, in mindere mate 

spieken en meer normcompatibel gedrag stellen 

• Omgekeerde correlaties voor situationele gehoorzaamheid! 
- Leerdoelen: 
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➢ De essentiële componenten van het geweten kunnen toelichten 
➢ Het onderscheid tussen verschillende types gehoorzaamheid en internalisatie benoemen en met 

een voorbeeld illustreren 
➢ De ontwikkeling van verschillende types gehoorzaamheid en hun effecten beschrijven 
➢ De ontwikkeling in ouderlijke eisen voor kinderen beschrijven 

❖ 3.4: BESCHOUWINGEN 

- Scheermes van Ockham: men hoeft geen zaken toe te voegen zonder noodzaak 
➢ Is het gerechtvaardigd om gehoorzaamheid op te delen? 

• Theoretisch: toename in precisie 

• Beide types ondergaan een verschillende ontwikkeling en hebben een andere relatie met 
moreel functioneren op latere leeftijd 

• Praktisch: medewerking op zich is geen goede voorspeller van toekomstig moreel 
functioneren 

• Empirisch: vraag naar rendement/efficiëntie 
▪ Verschillende evolutie 
▪ Verschillende predictieve validiteit 

- Positieve elementen van het werk van Kochanska 
➢ Studie van de ontwikkeling van het geweten op jonge leeftijd 
➢ Studie van de cruciale bestanddelen van het geweten 

- Sommige vragen blijven onbeantwoord 
➢ Verdere verfijning nodig? 

• Vb opruimen om te tonen dat je een flinke meid bent vs opruimen omdat je het leuk vindt 
➢ Kunnen we positieve ontwikkeling voorspellen? Niet enkel risico op probleemgedrag 

- Scheermes van 
Ockham 

Hoofdstuk 4: Over nieuwsgierigheid en eigenaarschap 

❖ 4.1: HET GROEIPROCES INTRINSIEKE MOTIVATIE 

- Kochanska’s theorie rond gehoorzaamheid situeert zich in de morele ontwikkelingspsychologie 
➢ Extrinsieke motivatie: een activiteit uitvoeren om een uitkomst te bereiken die buiten de 

activiteit zelf gelegen is 

• Middel-doel structuur 

• Activiteit heeft nutswaarde 

• Instrumentaliteit van de handeling 
➢ Intrinsieke motivatie: een activiteit uitvoeren omwille van de activiteit zelf; deze is inherent 

bevredigend en boeiend 

• Hobby 
- EXPERIMENT 
➢ 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 

- EXPERIMENT 

- Extrinsieke 
motivatie 

- Intrinsieke 
motivatie  
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➢ 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 

❖ 4.2: NAAR PERSOONLIJKE AANVAARDING: HET INTERNALISATIEPROCES 

- De ZDT is een motivatie- en persoonlijkheidstheorie 
➢ Om deze reden hebben 

we een meer 
gedifferentieerde visie op 
het concept van motivatie 
en internalisatie 

➢ Traditioneel werden 
intrinsieke en extrinsieke 
motivatie tegenover 
elkaar geplaatst: hoe 
meer intrinsieke 
motivatie, hoe minder 
extrinsieke motivatie 

• Intrinsieke motivatie heeft een interne causaliteitslocus 

• Externe motivatie heeft een externe causaliteitslocus 
▪ Mensen voeren gedrag uit dat niet uit zichzelf komt 

➔ De zaak is echter complexer! 
- Mate van internalisatie 
➢ Organismische integratie theorie: we voeren oninteressante gedragingen meer 

vrijwillig/autonoom uit naargelang we de gedragsregulatie meer hebben geïnternaliseerd 

• Afwezigheid van een spontane interesse is NIET hetzelfde als het gevoel dat we deze 
activiteiten MOETEN uitvoeren 
▪ Extrinsiek gemotiveerd gedrag is niet persé gedwongen of niet-autonoom van aard 
▪ Internalisatie is hiervoor verantwoordelijk 

- We gaan niet langer spreken over intrinsieke en extrinsieke motivatie, maar over autonome vs 
gecontroleerde motivatie 

➢ Andere manier om over de kwaliteit van motivatie te praten 

• Laat toe om te begrijpen dat vervelende activiteiten ook vrijwillig kunnen worden uitgevoerd 
- De zaak is nog iets complexer: we gaan ook een onderscheid maken tussen identificatie en 

integratie 
- Motivatiecontinuüm 

- Organismische 
integratie theorie 

- Autonome 
motivatie 

- Gecontroleerde 
motivatie 

- Identificatie 
- Integratie  
- Interne regulatie 
- Externe regulatie 
- Amotivatie 
- Externe regulatie 
- Geïntrojecteerde 

regulatie 
- Geïdentificeerde 

regulatie 
- Organismisch-

dialectisch 
mensbeeld 

- Reflectieve 
autonomie 

- Heteronomie  
- Gedwongen 

onafhankelijkheid 
- Gedwongen 

afhankelijkheid 
- Vrijwillige 

onafhankelijkheid 
- Vrijwillige 

afhankelijkheid 
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➢ Amotivatie: door gebrekkige capaciteit 

• Niet geïnternaliseerd 

• Demotivatie: ‘niet kunnen’ 

• Geen drijfveer 

• Helemaal niet zelfgedetermineerd 
➢ Gecontroleerde motivatie: 

• Externe regulatie: externe druk 
▪ Niet geïnternaliseerd 
▪ Externe drijfveer 
▪ Niet echt zelfgedetermineerd 
▪ Voorwaardelijke aanvaarding van de buitenwereld 

• Geïntrojecteerde regulatie: interne druk 
▪ Schaamte/schuld/angst vermijden 
▪ Zelfwaarde/trots opkrikken 
▪ Partieel geïnternaliseerd 
▪ Leidt tot voorwaardelijke zelfaanvaarding 
▪ Externe drijfveer 
▪ Deels zelfgedetermineerd 

➢ Autonome motivatie: 

• Geïdentificeerde regulatie: persoonlijke zinvolheid/belang 
▪ Belang van taken begrijpen: doelen bereiken voor ons persoon 
▪ Wordt als vrijwillig ervaren 
▪ Bijna volledig geïnternaliseerd 
▪ Interne drijfveer 

• Geïntegreerde regulatie: volledige harmonie 
▪ Redenen waarmee we ons identificeren integreren binnen andere waarden en doelen 
▪ Persoonlijk zinvolle activiteiten zijn geïntegreerd in een geheel 
▪ Volledig geïnternaliseerd 
▪ Interne drijfveer 
▪ Zelfgedetermineerd 

➢ Intrinsieke regulatie: interesse, plezier 

• Geen internalisatie nodig 

• Interne drijfveer 

• Helemaal zelfgedetermineerd 
- Theoretische muggenzifterij? Over interne en externe regulatie 
➢ Interne en externe regulatie vallen samen met motivatie die van binnen vs motivatie die van 

buiten komt 

• ‘van binnen’: introjectie, identificatie, integratie en intrinsieke motivatie 
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• ‘van buiten’: externe regulatie 
➢ Interne (introjectie, identificatie, integratie en intrinsieke regulatie) en externe (amotivatie en 

externe regulatie) regulatie vallen NIET samen met het onderscheid tussen autonome vs 
gecontroleerde motivatie 

• Wijst gewoon op de causaliteitlocus (van binnenuit vs buitenaf) 
➢ Interne en externe regulatie wijzen op het cruciale onderscheid tussen ‘zelf’ en ‘persoon’ 

• ‘zelf’: proces van toenemende synthese en integratie 

• ‘persoon’: elke motivationele kracht of psychisch materiaal dat zich niet langer buiten ons 
bevindt 
▪ Vb iets doen uit schuldgevoel 

➔ Niet alle interne drijfveren zijn reeds geassimileerd en dus congruent het op groei gerichte zelf 
- Dit motivationeel continuüm is van toepassing voor… 
➢ Elk menselijk gedrag 

• Werken, sporten, ecologie… 
➢ Elke leeftijdsgroep 

• Kinderen: kamer opruimen, huishoudelijke taken, studeren… 

• Volwassenen: verkeersregels, medicatie innemen… 
- We vinden empirische evidentie voor het bestaan van verschillende types regulatie via 

factoranalyse 

- Intrinsieke motivatie en internalisatie zijn 2 organismische groeiprocessen die zich onafhankelijk 
van elkaar kunnen voordoen 

➢ Intrinsiek gemotiveerd gedrag hoeft (uiteraard) niet geïnternaliseerd te worden, want het is 
immers al onderdeel van het zelf 

• Het eindpunt van het internalisatiecontinuüm is niet intrinsieke motivatie, maar integratie 
- Organismisch-dialectisch mensbeeld 
➢ De mens is een organisme dat behept is met een aantal natuurlijke groeitendensen 

• De mens heeft de neiging om gedragsregulaties te verinnerlijken naargelang men ouder 
wordt 

• De mens heeft de natuurlijke tendens om intrinsiek boeiende activiteiten uit te voeren 
- De voedingsbodem van deze groeiprocessen/intrinsieke motivatie 
➢ Autonomiebevrediging: dingen die we echt willen doen 



21 
 

➢ Competentiebevrediging: dingen waar we goed in zijn 

• Zone van naaste ontwikkeling 
➢ Relationele verbondenheid: meer distale relatie 

met intrinsieke motivatie, maar niet persé met 
internalisatie 

• Veel boeiende dingen doen we alleen, maar 
meestal werden we er wel toe geïntroduceerd 
door socialisatiefiguren 

➢ Vooral autonomiebevrediging en 
competentiebevrediging zijn cruciaal bij het 
handhaven en verhogen van intrinsieke motivatie 

- Wat betekent autonoom handelen nu concreet? 
➢ Betekent het dat we steeds zelf keuzes maken? 
➢ Kunnen we onze autonomie handhaven zelfs als we ons schikken naar wat anderen van ons 

verlangen? 
➢ Autonomie is een containerbegrip/paraplubegrip 

• Wat is het concept en hoe kunnen we het operationaliseren? 
- Er zijn 2 visies op autonomie 
➢ Psychoanalytisch: autonomie als onafhankelijkheid  

• >< afhankelijkheid, interdependentie, conformiteit = beroep doen op anderen 

• Autonomie is een tweevoudige taak separatie-individuatieproces 
▪ Fallische fase: oedipuscomplex 

o Separatie: fysiek en emotioneel loskomen van de ouders 
▪ Adolescentiefase 

o Individuatie: meer verantwoordelijkheid, niet meer vertrouwen op de ouders 
o Gedragsmatige autonomie: beter in staat zijn om gedrag en beslissingen te reguleren 
o Emotionele autonomie: jezelf troosten, ouders niet idealiseren en er minder 

afhankelijk van zijn 
o Cognitieve autonomie: groter zelfvertrouwen en het gevoel hebben het leven aan te 

kunnen 
➢ ZDT: reflectieve autonomie: psychologisch vrijwillig functioneren (interesses en waarden) 

• >< heteronomie: handelen op basis van vreemde krachten (ouders, beloning…) 
- Zijn deze twee invullingen van autonomie onverzoenbaar? 
➢ Staat conformiteit haaks op autonomie? 
➢ Nee! 

• We kunnen autonomie dus 
categoriseren op basis van de 
dimensies (on)afhankelijkheid en 
gedwongen-vrijwillig  

• Voorbeelden: 
▪ Gedwongen onafhankelijkheid: 

ik moet het allemaal alleen 
doen 

▪ Vrijwillige onafhankelijkheid: ik 
vind het leuk zelf kleren te kiezen 

▪ Gedwongen afhankelijkheid: doe wat ik je zeg te doen! 
▪ Vrijwillige afhankelijkheid: dokter, kan je me advies geven? 

- Bestaat er empirische evidentie voor dit onderscheid in soorten autonomie? 
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➢ Dit is een analyse van vragenlijsten die bevestigt dat dit onderscheid weldegelijk getrokken kan 
worden 

- Aan de 2 visies op autonomie zijn wel implicaties verbonden 
➢ Psychoanalytisch: conflict tussen autonomie en relationele verbondenheid 

• Er dient een balans gezocht te worden 

• Leeftijdsspecifiek: belangrijk om autonomie in de adolescentie te ontwikkelen 
➢ ZDT: synergie tussen autonomie en relationele verbondenheid 

• De twee versterken elkaar: “the sky is the limit” 

• Alle leeftijden: autonomie blijft gedurende de levensloop relevant 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: in welke 

mate nemen 
adolescenten 
onafhankelijke 
beslissingen en 
hoe correleert 
dit beslissings-
patroon met 
de leeftijden 
zelfwaarde, 
depressieve symptomen, levenstevredenheid en probleemgedrag? (verschil tussen vrijwillig 
functioneren en onafhankelijkheid) 

➢ OPZET: correlationeel 
➢ UITKOMST: 

• Vrijwillig functioneren: 
▪ 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 
- We komen terug op onze vaststelling dat autonomie een containerbegrip is 
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➢ We moeten genuanceerd kunnen spreken over het concept autonomie (in termen van conceptie 
en operationalisatie) 

➢ Verschillende vormen van autonomie hangen differentieel samen met welbevinden en 
probleemgedrag 

➢ We moeten autonomie definiëren als vrijwillig functioneren, niet zelfstandigheid! 

• Zo kunnen we begrijpen dat autonomie verwerven niet een leeftijdsspecifieke 
ontwikkelingstaak is (zoals in de psychoanalyse), maar relevant is over de gehele 
levensspanne 

- Take home 
➢ Intrinsieke motivatie = interesse en plezier staan centraal 
➢ Internalisatie = verinnerlijken van reden voor gedragsuitvoering 
➢ Autonoom – gecontroleerd = cruciaal onderscheid 
➢ Behoeftebevrediging = de motor van intrinsieke motivatie en internalisatie 
➢ Intrinsieke motivatie en internalisatie brengen talrijke voordelen met zich mee 

❖ 4.3: DE ONTWIKKELING EN VOORDELEN VAN VRIJWILLIGE MOTIVATIE 

- Een ontwikkelingspsychologische kijk 
➢ Hoe kunnen we toetsen dat het internalisatieproces een ontwikkelingsproces is? 

• Verschillende regulatietypes liggen op een continuüm: dit impliceert dat de types naast 
elkaar sterker moeten correleren 

• Verschuivingen over het continuüm volgens leeftijd: dit impliceert dat er gemiddelde 
verschillen per leeftijdscategorie moeten zijn 

- EXPERIMENT 
➢ 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 
- Voorbeeld van de organismische integratietendens: er is een spontane evolutie naar een meer 

autonoom functioneren over tijd onder de behoefteondersteunende omstandigheden 

- Relatieve 
autonomie index 
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- EXPERIMENT 
➢ 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 

➢ UITKOMST: 

• Afname in externe regulatie over tijd (grijs daalt) 

• Toename in internalisatie over tijd (oranje stijgt) 

• Geen leeftijdsverschillen voor intrinsieke motieven 
▪ Ook niet de reden waarom de activiteiten in de eerste plaats moeten uitgevoerd 

worden 
➔ Dit is een voorbeeld van een gemiddelde niveauverandering! 

▪ Vb: gemiddelde niveauverandering doorheen de leeftijd: worden jongeren zelfstandiger in 
de adolescentiejaren? 

▪ Vb: gemiddelde niveauverandering doorheen de tijd: zijn hedendaagse jongeren 
narcistischer dan vroegere generaties? 

▪ Zijn de gemiddelde verschuivingen die we zien in functie van de leeftijd of in functie van 
het tijdperk waarin we leven? 
o Valt enkel te bepalen met een longitudinaal design 

➔ Deze resultaten komen overeen met de studies van Kochanska (hfst 3) 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: is er een spontane evolutie naar meer autonoom functioneren over tijd? Ditmaal 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 
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• Gemiddelde verschillen in de mate waarin activiteiten autonoom worden uitgevoerd 

• Er is een positieve samenhang tussen RAI en leeftijd 
▪ Hogere scores hoe ouder men wordt 

- Waarom functioneren oudere mensen meer vrijwillig? 
➢ Meer cognitief inzicht: introspectie en zelfreflectie nodig om geïntegreerd te functioneren 
➢ Ervaring: handelen op basis van interesses/overtuigingen geeft meer bevrediging 

- Voltrekt dit internalisatieproces zich in elk domein op dezelfde wijze? 
➢ Als ouders regels stellen mbt tot elk van de domeinen (moreel, conventioneel, prudentieel of 

persoonlijk), welke regels worden dan het makkelijkst geïnternaliseerd? 

• Morele, conventionele en prudentiële regels aanvaarden gemakkelijker interferentie van 
ouders 
▪ Snelle verinnerlijking/internalisatie 

• Persoonlijke domein: men wil hier zelf inspraak over 
▪ Ouderlijke interferentie wordt ervaren als illegitiem, bemoeizuchtig en controlerend 
▪ Ouderlijke regels worden niet zo snel geaccepteerd 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: zijn er 

verschillen in het 
soort regulatie 
afhankelijk 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 altijd hoger! 

• Zowel bij gecontroleerde als autonome motieven 
- Take home 
➢ De verschillende types motivatie hangen op een betekenisvolle wijze samen 
➢ Leeftijd: naargelang we ouder worden functioneren we (gelukkig) meer vrijwillig en minder 

gedwongen 
➢ Het internalisatieproces is deels domeingebonden: normen, die we als persoonlijk ervaren, 

accepteren we minder snel 
- Maakt het een verschil uit of iemand autonoom of gecontroleerd gemotiveerd is? 
- EXPERIMENT: bij welke leerlingen is de kans reëel dat hun smartphone of facebook tijdens het 

leren openstaat? 
➢ DOEL: 

schoolse 
prestaties en 
het soort 
motivatie 

➢ OPZET: type 
motivatie 
voor inzet 
voor school 
werd 
gemeten en 
verschillende 
uitkomst-
maten 

• Attitude, concentratie, tijdsmanagement, faalangst 

• Proactief gedrag in de klas en passief gedrag in de klas 

• Examenresultaten 
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• Uitval/dropout (van school) 
➢ UITKOMST: 

• Autonome motivatie: 
▪ Positief verband met attitude, concentratie, tijdsmanagement, proactief gedrag in de klas 

en examenresultaten 
▪ 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 examenresultaten en proactief gedrag in de klas 

➔ Autonome motivatie ondersteunt betere schoolprestaties (attitude, concentratie, 
tijdsmanagement, examenresultaten en proactief gedrag in de klas) 

➔ Gecontroleerde motivatie ondersteunt slechtere schoolprestaties (faalangst, dropout, 
passief gedrag in de klas) 

- EXPERIMENT 
➢ 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 
- EXPERIMENT 
➢ 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 

- EXPERIMENT 
➢ 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? 
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➢ 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 

- EXPERIMENT 
➢ 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 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: is sterk gemotiveerd zijn beter? Wat is de ideale combinatie van autonome en 

gecontroleerde motivatie? 
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➢ 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 

• 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 
profielen 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 profielen behalen de laagste schoolresultaten 
▪ Vreemd genoeg zijn lage motivatie profielen niet het laagste! 
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• 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! 

- Take home 
➢ Minder is soms meer: het is niet steeds opportuun dat men gemotiveerd is (om te leren of te 

helpen), maar dat men een bepaald soort motivatie toont! 
➢ Dit type motivatie straalt niet enkel af op het persoonlijk functioneren, maar heeft ook een 

impact op de omgeving, omdat het type motivatie in variabele mate gepaard gaat met de 
broodnodige vitamines voor groei 

❖ 4.4: BESLUIT 

- Waarom investeren in de groeiprocessen intrinsieke motivatie en internalisatie? 
➢ De ZDT zegt dat we moeten 

inspelen op de volgende 
kerndoelstellingen: 

• Verwondering, 
leervreugde en 
nieuwsgierigheid 
(intrinsieke motivatie) 

• Eigenaarschap over 
aangereikte normen en 
waarden (internalisatie) 

➢ Deze zijn kerndoelstellingen 
omdat ze routes zijn naar: 

• Opnemen van verantwoordelijkheid voor leerproces en functioneren (>< slaafse 
gehoorzaamheid) 

• Ontwikkelen van zelfreflectie en kritische ingesteldheid (>< passiviteit en onverschilligheid) 

• Ontwikkelen van open en receptieve, interpersoonlijke houding naar anderen (empathie) (>< 
zelfgecentreerde en defensieve houding) 

- Kochanska vs ZDT 
➢ Gelijkenissen: 

• Internalisatie: cruciaal mechanisme voor het socialiseren van individuen 

• Gehoorzaamheid en extrinsieke motivatie: multidimensionele/heterogene concepten (niet 
unidimensioneel/homogeen) 

• Globale gelijkenis tussen de verschillende types regulatie 
▪ Situationele gehoorzaamheid = externe regulatie 
▪ Toegewijde gehoorzaamheid = geïdentificeerde regulatie 

➢ Verschillen  

• Reikwijdte van beide perspectieven: 
▪ Kochanska: ontwikkelingspsychologische invalshoek (wat zijn cruciale bestanddelen van 

het geweten en hoe ontwikkelt zich dit?) 
o Jongere kinderen 
o Moreel functioneren 

▪ ZDT: breder van opzet (waarom-vraag) 
o Diverse leeftijdsgroepen, gedragingen en uitkomsten 

• Definitie van het concept internalisatie 

- Kochanska: 
internalisatie 

- ZDT: internalisatie 
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▪ Kochanska: stellen van norm-compatibel GEDRAG terwijl socialisatiefiguren afwezig zijn ( 
= persistentiegedrag) 
o Internalisatie is een deel van het geweten 
o Internalisatie is een uitkomst 

▪ ZDT: proces van toenemend vrijwillig/autonoom functioneren 
o Natuurlijke tendens tgv organismische groeitendens 
o Internalisatie is een reden 

 Hoofdstuk 5: Over zelfbeheersing, moraliteit en vrijwillig functioneren 

❖ 5.1: “MEER KARAKTER, DAT HEEFT MIJN KIND NODIG!” 

- Wat is karakter? 
➢ Aspect van de persoonlijkheid mbt verantwoordelijkheid, zelfdiscipline en wilskracht 

• Grote zelfstandigheid en zelfbeheersing 
➢ Zelfbeheersing: capaciteit om aan onmiddellijke impulsen en verlangens te weerstaan ten 

voordele van het bereiken van lange termijn doelen 

• Bestudeerd in sociale psychologie, gezondheidspsychologie, morele ontwikkelingspsychologie 

• Kerndoelstelling van het socialisatieproces? 

• Veel voordelen: 
▪ Minder probleemgedrag: overmatig eten/drinken, druggebruik, … 
▪ Beter emotioneel functioneren 
▪ Betere prestaties 

- Maar: kritische kanttekeningen kunnen gemaakt worden bij het belang van zelfbeheersing die we 
achtereenvolgens zullen bespreken 

- Stellingen: 
➢ Motivationele basis van zelfbeheersing: 

• Schuldgevoel en zelfbeheersing zijn 2 handen op 1 buik 

• Zelfbeheersing is per definitie gemoetiveerd 

• Moreel gedrag is niet intrinsiek gemotiveerd 
➢ Ontwikkeling van zelfbeheersing: 

• Zelfbeheersing ontstaat pas na externe controle 

• Personen met een gebrekkige zelfbeheersing dienen geresponsabiliseerd te worden 

- Karakter 
- Zelfbeheersing  

❖ 5.2: OVER VRIJWILLIGE EN GEDWONGEN ZELFBEHEERSING 

❖ SCHULDGEVOEL EN ZELFBEHEERSING ZIJN 2 HANDEN OP 1 BUIK 

- Wat is de plaats van schuld bij ZDT en Kochanska? Hoe verhouden types gehoorzaamheid en types 
regulatie zich uit beide kaders tegenover elkaar? 

➢ Kochanska: schuld ervaren is een indicatie van moraliteit 

• Schuld als uitkomst bij transgressie van een norm: reactief 

• Psychopaten ervaren geen wroeging of schuld na het stellen van een wandaad 
➢ ZDT: het vermijden van schuldgevoelens kan een drijfveer zijn voor het stellen van moreel 

gedrag = introjectie 

• Schuld als drijfveer voor het stellen van gewenst of niet stellen van ongewenst gedrag: 
proactief 

- Schuld is adaptiever dan schaamte omdat het gepaard gaat met een sterkere gedragstendens, 
maar… 

➢ Schuldgevoelens zijn een tweesnijdend zwaard: de afwezigheid ervan is problematisch, maar ze 
vormen niet de meest optimale drijfveer voor het stellen van prosociaal gedrag of het vermijden 
van antisociaal gedrag 

- Schuld en internalisatie 
➢ Kochanska: internalisatie is het stellen van norm-compatibel GEDRAG terwijl socialisatiefiguren 

afwezig zijn 

• Persistentiegedrag 

• Gedragsmatig volhouden = UITKOMST 
➢ ZDT: het stellen van normconform GEDRAG is geen voldoende voorwaarde om de kwaliteit van 

internalisatie van het verzoek te beoordelen 

• Normconform gedrag kan gevoed zijn door verschillende motieven! 

• InternalisatiePROCES = reden 

- Kochanska: schuld 
- ZDT: schuld 
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- Schuldgedreven zelfbeheersing vormt niet het eindpunt van ontwikkeling! 
➢ Dit is slechts het geval als zelfbeheersing en het zich schikken naar morele en maatschappelijke 

normen vrijwillig van aard is 
- Hebben we enige empirische evidentie ter zake? 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: schuldgedreven of 

vrijwillig hulpgedrag? Welke 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 

➔ Vrijwillig prosociaal gedrag is voor zowel de patiënt als de helper beter 
- EXPERIMENT 
➢ 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 
▪ Negatief 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 

- Kunnen schuldgevoelens dan geen positieve rol spelen in ons motivationeel functioneren? 
➢ Schuld heeft 2 functies 

• Evaluatief/sturend karakter: bron van moetivatie 

• Informerend karakter: mogelijkheid tot reflectie, waarden en prioriteitenbepaling 
▪ Autonomer functioneren 

❖ ZELFBEHEERSING IS PER DEFINITIE GEMOETIVEERD 
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- Vrijwillige zelfbeheersing vergt minder energie 
➢ Zelfbeheersing = idee dat we de politieagent zijn van ons functioneren; we beteugelen onszelf en 

houden onze impulsen/bevliegingen onder controle 

• Een zaak van moetivatie 
➢ MAAR: zelfbeheersing kan ook vrijwillig gemotiveerd zijn! 

• Zelfbeheersing heeft een gevarieerde motivationele basis! 
▪ Vb fair play gedrag op het voetbalveld 
▪ Er zijn meerdere motivaties om jezelf te beheersen 

- Zelfbeheersing vergt energie en is egouitputtend (metafoor van spier) 
➢ MAAR: de mate waarin zelfbeheersing uitputting vergt, is afhankelijk van de redenen 

WAAROM we onszelf beheersen 
- Hebben we enige empirische evidentie ter zake? 
- EXPERIMENT 
➢ 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? 
▪ 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 

➔ Controlerende instructies putten het ego meer uit 
- Maar hebben autonoom gemotiveerde personen wel zoveel zelfbeheersing nodig? 
➢ Verschillende mate van blootstelling aan vs afsluiting van externe prikkels, die zelfbeheersing 

vergen 
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- Autonoom functioneren speelt een rol op 2 vlakken: 
➢ Regulatiefunctie: verschillende motivationele basis van zelfbeheersing 
➢ Selectiefunctie: verschillende mate van blootstelling aan prikkels die zelfbeheersing vergen 

• De weg is minder met obstakels bezaaid 

• Autonome motivatie draagt bij tot taakabsorptie en flowervaringen 

❖ MOREEL GEDRAG IS NIET INTRINSIEK GEMOTIVEERD 

- Het verwerven van zelfbeheersing en internalisatie is niet simpel 
➢ Duurt lang, vereist intensieve externe sturing en evolueert niet spontaan 
➢ MAAR: reeds jonge kinderen vertonen verschillende spontane tekenen van moreel besef en 

prosociaal gedrag 
➢ Signalen van intrinsiek gemotiveerde moraliteit 

• Prosociaal gedrag bij 13-15 maanden oude peuters 

• Rechtvaardigheidsgevoelen bij het verdelen van koekjes bij 19 maanden oude peuters 

• Reeds zichtbaar bij primaten 
- Empathie is een ‘hard-wired’ menselijke capaciteit 
➢ Neurofysiologisch gereguleerd: empathie wordt ontlokt door emotionele besmetting 

• Zien van emoties doet ze je zelf boelen 
➢ Empathische reacties: 

• Medeleven en bezorgdheid tonen (sympathie, eerder affectief) 

• Perspectief inname (eerder cognitief) 
- Jonge peuters vertonen zelfs medeleven naar slachtoffers die geen emotionele signalen 

uitzenden! 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: 

kunnen we 
prosociaal 
gedrag bij 
kinderen 
zien als het 
slachtoffer 
geen 
emotionele 
signalen uit? (zonder 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 
▪ Kwalitatief: 

o Bezorgdheid meten: 
gelaatsuitdrukking, 
wenkbrauwen 

o Checken: nagaan hoe 
proefleider 1 reageert 

▪ Kwantitatief: 
o Latentietijd van de eerste 

blik naar proefleider 1 
o Duur van de blik gericht op 

proefleider 1 
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• Fase 4: mate waarin peuters prosociaal gedrag vertonen 
▪ Proefleider 2 geeft peuter 2 ballonnen met lucht en proefleider 1 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 
o 0: kind negeert de situatie 
o 1: kind heeft aandacht voor de situatie 
o 2: kind toont een gestresseerde reactie op de situatie 
o 3: kind helpt proefleider 1 of deelt zijn/haar ballonnen 

➢ RESULTAAT: 

• Fase 3: 
▪ Experimentele conditie: 

o Kwalitatief: kinderen vertoonden significant meer bezorgdheid en checking 
o 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 
➔ Dit resultaat is consistent met het ZDT-mensbeeld: de mens is van nature goed (>< mens als 

blank slate of vat vol agressieve impulsen waarover het zelfbeheersing dient te verwerven) 
➔ Mensen zijn geboren met een intrinsiek gemotiveerde morele sensitiviteit 

▪ Ontwikkelt zich spontaan 
▪ Potentieel dat dient ondersteund te worden 

- Take home 
➢ Vraag 1: zijn schuldgevoel en zelfbeheersing 2 handen op 1 buik? 

• Zelfbeheersing en schuld gaan doorgaans hand in hand: schuldgevoelens activeren 
zelfbeheersing 

• Hoewel de afwezigheid van schuldgevoelens wijst op een gebrekkige morele ontwikkeling, 
zijn schuldgevoelens niet noodzakelijk de beste drijfveer van ons handelen 

➢ Vraag 2: is zelfbeheersing per definitie gemoetiveerd? 

• Succesvolle socialisatie vereist meer dan het verwerven van schuldgedreven zelfbeheersing: 
het betekent dat we volwaardig eigenaarschap verwerven over maatschappelijk relevante 
gedragingen 

• Vrijwillige zelfbeheersing verbruikt onze beperkte energiereservoires niet zo snel, 
integendeel, het kan zelfs energie vrijmaken 

• Autonoom functioneren vereist minder zelfbeheersing 
➢ Vraag 3: kan moreel gedrag ook intrinsiek gemotiveerd zijn? 

• Baby’s vertonen reeds een morele gevoeligheid, wat wijst op een aangeboren prosociale 
neiging 

❖ 5.3: EERST EXTERNE CONTROLE EN DAN PAS ZELFBEHEERSING? 

❖ ZELFBEHEERSING ONTSTAAT PAS NA EXTERNE CONTROLE 

- Is de ZDT een fasetheorie of een stadiamodel? Weerspiegelen de verschillende types regulatie 
fases die we stap per stap dienen te doorlopen? 

➢ Basiskenmerken van een stadiamodel 

• Structurele eenheid: functioneren slechts door 1 fase bepaald 

• Lineair-sequentieel: alle stadia dienen 1 voor 1 doorlopen te worden 

• Irreversibiliteit: geen terugval mogelijk als men 1 keer een fase heeft doorlopen 
➢ Deze kenmerken gaan NIET op voor het motivatiecontinuüm 

- Kenmerk 1: structurele eenheid 
➢ De ZDT is multigedetermineerd; voor 1 activiteit bestaan verschillende drijfveren 

- EXPERIMENT 

- Onder-
rechtvaardigings-
hypothese 
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➢ DOEL: welk 
motivatieprofiel 
ervaart het meeste 
stress op het werk? 

➢ OPZET: 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 
➔ Dit toont ook dat er verschillende motivaties kunnen liggen achter 1 activiteit 

- Kenmerk 2: lineair-sequentieel karakter 
➢ Men kan fases overslaan in het motivatiespectrum 

• Je kan iets onmiddellijk leuk of zinvol vinden 
➢ Is externe druk een noodzakelijke overbrugging/springplank naar plezier en eigenaarschap? 

• Theorie: druk staat haaks op autonomie, maar autonomie is cruciaal voor volwaardige 
internalisatie 

• Praktijk: een duwtje in de rug is soms nodig! 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: is druk 

(gecontroleerde 
motivatie) 
nodig? Wat is de 
interne 
samenhang van 
motieven? 

➢ OPZET: ?? 
➢ RESULTAAT: 

druk (externe 
motivatie) hang negatief samen met vrijwillig functioneren 
➔ Bevestigd in longitudinaal onderzoek: externe regulatie voorspelt geen toename in plezier 

of zinvolheid over tijd 
- EXPERIMENT 
➢ 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 

- Kanttekeningen: druk 
is dan misschien niet noodzakelijk om plezier te ervaren, maar misschien is het wel voldoende? 

- EXPERIMENT 
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➢ 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 ge-amotiveerd), maar bij gecontroleerde instructie toonden de leerlingen met 
hoge amotivatie juist het meeste verzet 

• Dit is dus NIET beter 
- Wat als deze druk gedoseerd werd? 
➢ Matige druk ipv sterke hoeveelheid druk 
➢ Theoretische ondersteuning vanuit attributietheorie 

• Onderrechtvaardigingshypothese: als externe factoren niet voldoende saillant zijn, wordt het 
gedrag toegeschreven aan interne factoren 
▪ Internalisatie als de externe drijfveren niet voldoende zichtbaar zijn 

➢ Minimale dosis druk = optimaal 

• Te veel leidt tot externe attributie 

• Te weinig leidt tot geen gedrag 
➢ Geen empirisch bewijs hiervoor! 

• Enkel bewijs dat druk negatief is 
- Kenmerk 3: irreversibiliteit (stadiamodel) 
➢ Terugval is wél mogelijk langs het ZDT-continuüm 

• Eigenaarschap of plezier is geen definitieve verworvenheid, maar moet blijvend ondersteund 
worden door vitamines voor de groei te voeden 

- Take home 
➢ Vraag 4: ontstaat zelfbeheersing pas na externe controle? 

• Het zelfdeterminatiecontinuüm is geen stadiamodel 

• Ons gedrag wordt altijd gedreven door diverse motieven 

• Verschuiving langs het zelfdeterminatiecontinuüm kan geleidelijk of abrupt verlopen en een 
terugval is mogelijk 

• In het tot op heden uitgevoerde onderzoek blijkt druk geen voorspeller te zijn van een 
toename in eigenaarschap of nieuwsgierigheid, het is er géén bewezen voorstadium van 

❖ 5.4: ZELFBEHEERSING VERONDERSTELT ZELFSTANDIGHEID 

❖ PERSONEN MET EEN GEBREKKIGE ZELFBEHEERSING DIENEN GERESPONSABILISEERD TE WORDEN 

- Wat te doen als kinderen gebrekkige zelfbeheersing vertonen? 
➢ Zelfbeheersing veronderstelt zelfstandigheid 
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➢ Deze figuur toont aan dat responsabilisatie enkel helpt wanneer je iemand kan aanzetten om 
dat vrijwillig te doen 

- Zijn de verschillen tussen de ZDT en morele ontwikkelingspsychologie substantieel? 
➢ Op het eerste gezicht niet, bij een tweede lezing misschien toch fundamenteel 

❖ 5.5: VERSCHILLENDE MENSVISIES: GROEI- VERSUS DEFICIETMODELLEN 

- De verschillende rollen van schuld kunnen herleid worden tot een verschillend mensbeeld 
➢ Klassiek ontwikkelingspsychologisch perspectief 

➢ ZDT perspectief 

- Een gedrag verdient slechts het etiket ‘moreel’ als het vrijwillig gesteld wordt 
➢ Bloed geven voor een extra verlofdag 

• “whether a behaviour is moral or not, depends on its motivation” 
➢ Als moraliteit autonomie vereist, dan is het maar de vraag in welke mate schuldgedreven 

vormen van zelfbeheersing als morel kunnen omschreven worden! 
- Leerdoelen: 
➢ De ZDT-visie op schuld en zelfbeheersing kunnen plaatsen tegenover de meer klassieke 

ontwikkelingspsychologische visie 
➢ Begrijpen hoe zelfbeheersing door verschillende motieven kan gedreven worden en dit met een 

voorbeeld illustreren 
➢ Toelichten hoe en waarom de ZDT geen stadiamodel is 
➢ De verschillen tussen het ZDT-mensbeeld en de klassieke ontwikkelingspsychologische invulling 

kunnen benoemen, evenals de implicaties hiervan 

 

Hoofdstuk 6: Ontmoediging en verzet: een genuanceerde kijk op ongehoorzaamheid 

❖ 6.1: ONGEHOORZAAMHEID IN KOCHANSKA’S VISIE 

- Verzet komt het meeste voor bij ambigue thema’s 
➢  Het kind vindt het een persoonlijk domein, de ouder vindt het een moreel domein 

• Vooral tijdens de adolescentie wordt het persoonlijke domein uitgebreider 
- Kochanska heeft een heterogene visie op ongehoorzaamheid 
➢ Passieve ongehoorzaamheid: passief 

• Primair, defensief 
➢ Rebellie – afwijzing: actief 

- Passieve 
ongehoorzaam-
heid 

- Rebellie – 
afwijzing 

- Onderhandeling – 
assertiviteit  

- Oppositional 
defiant disorder 
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• Primair, defensief, impulsief 
➢ Onderhandeling – assertiviteit: actief (zich proberen verplaatsen in de ouder) 

• Complex, rijp, geavanceerd 

• Kan zowel proactief als reactief zijn 
▪ Vooral proactief bij adolescenten 

➢ Opstandig verzet kan pathologisch zijn: oppositional defiant disorder (ODD) 

• Patroon van negativistisch, opstandig, ongehoorzaam en vijandig gedrag naar 
autoriteitsfiguren 

• Toenames in opstandig gedrag zijn normaal op 2-3j en adolescentie door drang naar 
autonomie 

- Is ongehoorzaamheid een zaak van onwil of onkunde? 
➢ Getuigt elke vorm van gebrekkige gehoorzaamheid aan een ouderlijk verzoek van onwil? 

- EXPERIMENT 
➢ 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 

• 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 
➔ Noodzaak om een verzoek af te stemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind! 

- Is er een leeftijdsgebonden evolutie waarneembaar in de verschillende types gebrekkige 
gehoorzaamheid? 

- EXPERIMENT 
➢ 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) 

- Externaliserende 
gedragsproblemen 

- Internaliserende 
gedragsproblemen 
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▪ Vrije tijd (10m) 
▪ Uitrusten moeder 

(10m) 
▪ Verhaaltje (10m) 

• Evaluatie: is er 
ongehoorzaamheid of 
niet en welk type 
ongehoorzaamheid? 

• Onderzoek naar 
gemiddelde niveau 
verandering! 

➢ RESULTAAT: 

• Toename in assertiviteit 

• Afname in rebellie 

• Sterke afname in passieve ongehoorzaamheid 
➢ Waarom treden deze evoluties op? 

• Ouders zouden assertiviteit waarden omdat… 
▪ Dit een signaal is van autonomieontwikkeling (protest- en koppigheidsfase) 
▪ Dit bijdraagt tot de ontwikkeling van sociale vaardigheid 
▪ Dit een signaal is van toenemende impulscontrole en emotieregulatie 

- Verbanden tussen types ongehoorzaamheid en ontwikkelingsuitkomsten 
- EXPERIMENT 
➢ 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 

- Take home 
➢ Kochanska beschouwt niet elke vorm van ongehoorzaamheid als een probleem 
➢ Met toenemende leeftijd verdwijnen de minder constructieve vormen van ongehoorzaamheid 

naar de achtergrond, ten voordele van de constructieve vormen 
➢ Rebellee op jonge leeftijd is een voorbode voor probleemgedrag op latere leeftijd 

❖ 6.2: EEN MOTIVATIONELE ANALYSE VAN ONGEHOORZAAMHEID OBV DE ZDT 

- Kochanska beroept zich op gedragsindicatoren en observaties 
➢ Vanuit de ZDT gaan we kijken naar de motivatie achter ongehoorzaamheid 

• Het waarom van gebrekkige gehoorzaamheid 
- Als ontmoediging de overhand neemt 
➢ Amotivatie: passiviteit, lusteloosheid en hulpeloosheid 

• Niet-intentioneel gedrag (intentioneel is vb autonome en gedwongen gedragsregulatie) 

• Kwantiteit of intensiteit van motivatie is laag 

• Bevat 3 subtypes: 
▪ Gebrek aan geloof in eigen mogelijkheden 

o Vb ik geloof niet dat ik het kan, het is te moeilijk voor mij 
o Vb algebra is voor mij te hoog gegrepen, ik heb er de vaardigheden niet voor 

▪ Gebrek aan contingentie tussen gedrag en resultaat 

- Amotivatie  
- Gecontroleerde 

ongehoorzaam-
heid 

- Autonome 
ongehoorzaam-
heid 

- Opstandig verzet 
- Reactantietheorie 
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o Vb mijn gedrag levert niet het gewenste resultaat op, het al dan niet bereiken van de 
gewenste uitkomst heb ik niet onder controle 

o Vb de leerkracht heeft mij niet graag; zelfs als ik mij goed gedraag, krijg ik toch geen 
goede punten 

▪ Men kan de inspanning niet opbrengen 
o Vb ik heb er geen tijd voor, ik 

heb er de energie niet voor 
o Vb het is veel te lastig, ik kan er 

niet de nodige energie voor 
opbrengen 

- Wat zijn de gevolgen als iemand amotivatie 
vertoont? 

➢ Affectief: schoolmoeheid, burnout 
➢ Cognitief: zwakke prestaties 
➢ Gedragsmatig: dropout 

- EXPERIMENT 
➢ 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: 

• Amotivatie is een negatieve 
voorspeller van persistentie! 

- Maar kinderen en jongeren weigeren niet 
enkel een verzoek uit te voeren omdat het 
boven hun mogelijkheden ligt 

➢ Ze hebben er vaak specifieke redenen voor 
➢ Ongehoorzaamheid kan intentioneel van aard zijn (>< amotivatie) 

- Een meer genuanceerde 
visie op ongehoorzaamheid 

➢ Amotivatie: gebrek aan 
intentionaliteit 

• Passief 

• Weifelende 
medewerking 

➢ Extern of intern 
gecontroleerde 
ongehoorzaamheid: 
intentioneel 

• Reactief 

• Gedwongen weigeren 
tot medewerking (anti-internalisatie) 
▪ Niet noodzakelijke extern gemotiveerd (introjectie; uit schaamte) 
▪ Externe/interne factoren verleiden ze om niet in te gaan op verzoek 
▪ Eerder in het persoonlijke domein 

• Persoon zelf in vraag stellen die het gebod geeft 
➢ Autonome ongehoorzaamheid: intentioneel 

• Proactief 

• Vrijwillig weigeren tot medewerking 
▪ Door verleiding door alternatieve activiteit 
▪ Vereist een duidelijk intern kompas en geïntegreerde waarden 

• Inhoud van het gebod in vraag stellen 
- Naar een meer verfijnde visie op gedwongen ongehoorzaamheid 
➢ Gedwongen ongehoorzaamheid kan 2 reacties uitlokken: 

• Zich willen bevrijden van druk: 
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▪ Externe druk: vb bemoeizuchtige, veeleisende socialisatiefiguur (volwassenen hoeven mij 
niet te zeggen wat ik moet doen, ik ben hier oud genoeg voor) 

▪ Interne druk: vb dwingende, zelfkritische stem (ik heb er genoeg van om steeds mee te 
werken en flink te zijn 

▪ Beide routes (intern of extern bevrijden van druk) leiden tot opstandig verzet 
o Opstandig verzet: losscheuren en gedwongen afstand nemen tov beklemmende 

socialisatiefiguur 

• Zich schikken naar druk: 
▪ Externe druk: vb leeftijdsgenoten (mijn vrienden vinden mij cool als ik de regels aan mijn 

laars lap) 
▪ Interne druk: vb stigma’s (leerlingen die braaf de regels volgen zijn dutsen die geen lef 

hebben) 
- Waar kunnen we opstandig verzet situeren binnen de vierveldentabel rond autonomie? 

- Naar een meer verfijnde visie op autonome ongehoorzaamheid 
➢ Gekenmerkt door reflectief veeleer dan opstandig verzet 

• Vb remediëring in het middelbaar onderwijs 
➢ Kan 2 vormen aannemen 

• Vermijdensoriëntatie: afwijzen van verzoek of aanbod op inhoudelijke gronden 

• Toenaderingsoriëntatie: keuze ten voordele van een meer gewaardeerd, concurrerend 
alternatief 

➢ Voorwaarden voor autonome ongehoorzaamheid: 

• Aanwezigheid van een goed ontwikkeld intern kompas 

• Moed en durf 
- Wat toont empirisch onderzoek? 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: als opstandig verzet een soort 

gedwongen motivatie (gecontroleerd 
functioneren) 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 (0.16) 

• Maar: opstandig verzet correleert negatief (-0.38) met geïntrojecteerde regulatie en zeer 
negatief met geïdentificeerde (-0.53) 

• Dit is een verwacht correlatiepatroon 
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- Wat zijn de gevolgen van gedwongen ongehoorzaamheid? 
➢ Zijn rebelse jongeren kwetsbaar voor probleemgedrag? 

- EXPERIMENT 
➢ 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 
- Slagen opstandige jongeren in hun opzet? 
➢ Verwerven ze meer autonomie? 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: levert opstandig verzet het gewenste resultaat op? (meer autonomie) 
➢ OPZET:? 
➢ RESULTAAT: 

• Ja: meer afstand in de ouder-kind relatie (autonomie als zelfstand functioneren: 
psychoanalytisch) 

• Nee: minder psychologische vrijheid, want het is reactieve autonomie, niet reflectieve 
autonomie (ZDT-visie) 

- De wortels van gedwongen ongehoorzaamheid: wat is de voedingsbodem van gedwongen 
ongehoorzaamheid? 

➢ Gedwongen ongehoorzaamheid is geworteld in behoeftefrustratie, die onze kwetsbaarheid doet 
opflakkeren 

➢ Onder welke omstandigheden zal de behoeftefrustratie het grootst zijn? 

• Reactantietheorie: bedreiging van autonomie lokt ‘motivational arousal’ (= psychologische 
reactantie) uit om de vrijheid te herstellen 

• Mate van reactantie covarieert met: 
▪ Mate van bedreiging van autonomie (1 dag vs 1 week niet gamen) 
▪ Stijl waarmee de grens wordt getrokken (zie H11) (autonomie-ondersteunend vs 

dwingend) 
▪ Domein: opstandig verzet komt meer voor bij ouderlijke regels omtrent vriendschap dan 

moraliteit (vriendschap = persoonlijk terrein) 
- Vergelijking tussen Kochanska en ZDT 
➢ Overeenkomsten: 

• Rebellie/afwijzing (Kochanska) en opstandig verzet (ZDT) zijn maladaptief 

• Assertiviteit/onderhandeling (Kochanska) en autonome ongehoorzaamheid (ZDT) zijn 
adaptief 

• Passieve ongehoorzaamheid (Kochanska) kan zich manifesteren bij amotivatie (ZDT) 
➢ Verschillen: 

• Kochanska is vooral gericht op observeerbaar gedrag 

• ZDT is vooral gericht op de onderliggende motivatie 
- Take home 
➢ Ongehoorzaamheid getuigt niet altijd van amotivatie 
➢ Autonome ongehoorzaamheid is reflectief, proactief en constructief 
➢ Gedwongen ongehoorzaamheid is impulsief, reactief en opstandig 
➢ Gedwongen ongehoorzaamheid is geworteld in behoeftefrustratie 
➢ Kochanska focust op gedragsmanifestaties, terwijl de ZDT focust op onderliggende motieven 

❖ 6.3: NAAR EEN POSITIEVERE KIJK OP ONGEHOORZAAMHEID 

- Terminologie 
➢ Termen die te maken hebben met ongehoorzaamheid hebben vaak een negatieve connotatie 

• Eigenwijs, tegendraads en koppig 
- Ongehoorzaamheid is een interessant signaal 
➢ Wijst op een gebrekkige afstemming tussen ouder en kind 
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➢ Vereist nieuwsgierigheid van de kant van de socialisatiefiguur 
- Het verhogen van de autonomie is een doel op zichzelf 
➢ Vereist een niet-instrumentele benadering van autonomie 

• Het verhogen van autonomie is niet belangrijk OMDAT de kans op gedragsverandering 
toeneemt, maar OP ZICHZELF, los van elke gedragsverandering! 

- Het ten volle waarderen van de mogelijkheid tot reflectief verzet zorgt voor een bredere visie op 
‘succes’ 

➢ Vb drop-out, uitstelgedrag 
➢ Meer onderzoek nodig! 

- Leerdoelen 
➢ Verschillende categorieën van ongehoorzaamheid kunnen onderscheiden en kunnen aangeven 

welke vormen meer of minder constructief zijn 
➢ Het verschil tussen autonome en gecontroleerde ongehoorzaamheid begrijpen en met een 

voorbeeld weten te illustreren 
➢ Parallellen kunnen zien tussen motieven om al dan niet te gehoorzamen 
➢ Ontwikkelingsantecedenten en -gevolgen van motieven voor ongehoorzaamheid kunnen 

bespreken 
➢ Begrijpen waarom ongehoorzaamheid niet noodzakelijkerwijs een negatief gegeven is 

Hoofdstuk 7: Identiteitsontwikkeling: basisinzichten vanuit de adolescentiepsychologie 

❖ INLEIDING 

- Waar wordt de kiem gelegd voor onze identiteitsontwikkeling? 
➢ Op jonge leeftijd proberen kinderen verschillende rollen uit en meten ze zichzelf bepaalde 

kenmerken toe 
➢ Wat werpt licht op een ontluikende identiteitsontwikkeling? 

• Via fantasie en rollenspellen kunnen kinderen met verschillende identiteiten oefenen, deze 
exploreren 

• Speelgoed uit kindertijd vertelt iets over groeiende interesses en sterke punten 

• Droomvragen: ‘wat wil je later graag worden?’ 
- Maar de identiteitsontwikkeling komt op kruissnelheid in de adolescentiejaren 
➢ Identiteitskwesties zijn een kernconflict in de adolescentie 

• Vroegadolescentie (10-13j): studierichting en vrienden 
▪ Afbraak/destructuring van de identiteit verkregen van de ouder 

• Mid-adolescentie (14-18j): waarden en studierichting 
▪ Restructuring of initiële heropbouw 

• Laat-adolescentie (19-22j): jobkeuze 
▪ Consoloidation of herbevestiging 

• Vroegvolwassenheid (23-30j): samenwonen of trouwen, kinderen 
➢ Identiteitsontwikkeling is hierna nog steeds niet afgerond (mid-life crisis) 

- Hoe kunnen we identiteit definiëren? 
➢ Identiteit: containerbegrip dat zowel descriptief of evaluatief gedefinieerd kan worden 

• Descriptief: zelf-structuur, een zelf-schema of een interne representatie van de persoon 
▪ Persoonlijke identiteit: wie ben ik, waar sta ik voor? 
▪ Relationele identiteit: hoe sta ik in verhouding met anderen? 
▪ Collectieve identiteit: tot welke groepen behoor ik? 
▪ Materiële identiteit: welke bezittingen maken deel uit van mij? 

• Evaluatief: eigenwaarde 
▪ Positief: vb vooruitziendheid, fierheid 
▪ Negatief: vb gierigheid, ‘tweede keuze’ 

- De sociale omgeving speelt een heel belangrijke rol in het identiteitsproces 
➢ Vroeger werd de maatschappij gedomineerd door de Kerk, dit hing ook samen met onze 

identiteit 

• Weber: moderniteit gaat gepaard met een desintegratie van verschillende levensgebieden 
(politiek, moraal, wetenschap): onttovering 

• Habermas, Braeckman: rationalisatieproces dat zich ent op de directe socio-culturele 
omgeving (buurt, familie, school) 

- Identiteit  
- Persoonlijke 

identiteit 
- Relationele 

identiteit 
- Collectieve 

identiteit 
- Materiële 

identiteit 
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➢ Gevolg? 

• Vroegere zingevende structuren verliezen hun impact (vb de Kerk) 

• Vergaande individualisatie en verschillende levensstijlen die zich ontwikkelen 
➢ Lyotard: dit typeer onze postmoderne samenleving 
➢ Cushman: ‘the self is empty’ 

• Zorgen deze ontwikkelingen voor een identiteitsvacuüm? 
▪ Meer vatbaar voor materiële zaken om de identiteit op te vullen 

o Houvast, vluchtroute of mythe? 
o Collectief identiteitsvacuüm? 

• Noodzaak om aandacht te schenken aan de soort identiteit die we uitbouwen 

• Het uitbouwen van een solide intern kompas! 

❖ 7.1: ERIKSONS 

IDENTITEITSTHEORIE 

- Identiteitsintegratie vs 
identiteitsverwarring 

➢ Freud stelt dat het ego een 
defensieve, reactieve rol heeft 

• Bemiddelaar bij spanning 
tussen het id en het 
superego 

• ‘Mystiek’ van fases 

• Enkel in eerste levensjaren 
➢ Erikson stelt dat het ego een 

synthetiserende, proactieve rol 
heeft 

• Streven naar toenemende 
harmonie 

• Concreter; geworteld in het 
dagelijkse leven 

• Levenslang proces 

• Door de biologische rijping 
ontstaan er nieuwe sociale 
verwachtingen 
▪ Leidt tot crisis: vorige psychosociale identiteit geldt niet langer 
▪ Leidt tot kernconflict: gevangen tussen een positieve en negatieve pool 

o Sociale steun:  
o Egosterke: opgebouwd doorheen het leven (wordt versterkt door de positieve pool 

van het kernconflict en verzwakt door de negatieve pool) 
- Stadia in het levensloopmodel van Erikson 

1) Vertrouwen vs wantrouwen: interpersoonlijk 
2) Autonomie vs schaamte: zelfdefinitie 
3) Initiatief vs schuld: zelfdefinitie 
4) Vlijt vs minderwaardigheid: zelfdefinitie 
5) Identiteit vs verwarring: zelfdefinitie 
6) Intimiteit vs isolatie: interpersoonlijk 
7) Generativiteit vs stagnatie: interpersoonlijk 
8) Ego-integriteit vs wanhoop: zelfdefinitie 

➢ Dialectisch samenspel 
- Globale kenmerken van het levensloopmodel 
➢ Epigenetisch: groei van binnenuit, biologisch verankerd 

• Metafoor van huis met 8 kamers en een bom in elke kamer; volgens een vast tijdsschema 
ontploft 1 bom 

➢ Universeel geldig, maar contextuele invulling 
➢ Voorgaande fases beïnvloeden nieuwe ontwikkelingstaken 

• Vb egosterke 

• Vb vlijt vs minderwaardigheid op school 

- Levensloopmodel 
van Erikson 

- Epigenetisch 
- Introjectie 
- Gestalt 
- Identiteits-

integratie 
- Ideniteits-

verwarring 
- Identiteitsvacuüm 
- Moratorium 
- Institutioneel 

moratorium 
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➢ Levenslang proces 
- De ontwikkelingstaak in de adolescentie wordt gekenmerkt door een toenemende drang naar 

identiteitsintegratie 
➢ Verloopt in fases 

• Introjectie: primitieve, letterlijke overname van ouderlijke waarden en overtuigingen 

• Gestalt: alle verschillende zelfdefinities terug afbreken en opnieuw vormgeven 
▪ Geeft ‘een gevoel van identiteit’ 
▪ Geeft een gevoel van temporele-spatiale continuïteit 

o Doorheen de tijd 
o Over situaties heen 

▪ Lijkt op internalisatie 
▪ Kan OOK leiden tot identiteitsverwarring (ipv identiteitsintegratie): gevoel van 

onzekerheid 
o Geworteld in een identiteitsvacuüm = innerlijke leegte 

➢ Wat je als kind geïntrojecteerd krijgt gaat weg en creëert identiteitsverwarring 

• Verwarring is niet altijd negatief echter; gaat gepaard met exploratiedrang 
▪ Om tot echte integratie te komen, moet de verwarring doorgemaakt worden 

- Wat is de klinische meerwaarde van Eriksons identiteitstheorie? 
➢ Normale/typische crisissen van een persoon begrijpen 
➢ Onderliggende/verstoorde ontwikkelingsprocessen bekijken 
➢ Helpt met een bepaalde bril kijken naar (dis)functioneren van een persoon 
➢ Geeft niet aan WAT een therapeut kan doen, maar WAAR (aandachtspunten) 
➢ Geen focus op symptoombestrijding, maar waarin dit geworteld is 
➢ Vaak geworteld in een intergenerationele problematiek 
➢ Noodzaak om ouders te betrekken 

- Wanneer zijn jongeren rijp om een stap te zetten in identiteitsontwikkeling? 
➢ Nieuwe sociale verwachtingen: studiekeuze, zelfstandiger worden, … 
➢ Biologisch: seksuele rijping, hersenrijping 
➢ Cognitief: formeel-operationeel denken (hypothetisch denken) 
➔ Al deze factoren zorgen ervoor dat de vorige psychosociale identiteit niet meer kan 

aangenomen worden 
➔ Crisis: identitietsintegratie vs identiteitsverwarring 

▪ Egosterkte: hoe los ik dit conflict op? 
▪ Sociale steun 

- Identiteitsvorming in de postmoderne samenleving is een lastig proces 
➢ We hebben nood aan: 

• Moratorium: wachtperiode 

• Institutioneel moratorium: instellingen die deze wachtperiode verlenen aan adolescenten 
▪ Vb universiteit 
▪ Vb opkomende volwassenheid: periode gekenmerkt door een verleng moratorium 
▪ Omdat vele opleiding een gespecialiseerd programma aanbieden, dreigt de universiteit 

haar rol als institutioneel moratorium te verliezen 

• De sociale omgeving fungeert als spiegel tijdens de ontdekkingstocht van de adolescent 

❖ 7.2: MARCIA’S IDENTITEITSSTATUS MODEL 

- Marcia heeft een model ontwikkeld om de theorie van Erikson te operationaliseren en 
wetenschappelijk te toetsen 

➢ Veel aandacht voor 
interindividuele verschillen: Marcia 
wou zeker niet dat 
identiteitsvorming wordt 
gereduceerd tot een zwart-wit zaak 

• HOE heb je een keuze gemaakt? 
▪ Na een periode van 

exploratie of onmiddellijk? 
➢ Het model bevat 2 cruciale 

identiteitsdimensies: 

- Binding 
- Exploratie  
- Achievement 
- Foreclosure 
- Diffusion  
- Moratorium  
- Assimilatie 
- Accommodatie  
- Absolute 

verandering 
- Rangorde-

stabiliteit 
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• Binding: zich verbinden tot op een bepaalde keuze en er niet snel op terugkeren 

• Exploratie: het verkennen van opties vooraleer zich te binden 
➢ Identity achievement: hoog in binding en hoog in exploratie 
➢ Identity foreclosure: hoog in binding en laag in exploratie 

• Zonder verschillende alternatieve uitgeprobeerd te hebben, zet men zich vast op een vooraf 
bepaald levensdoel 

➢ Identity moratiorium: laag in binding en hoog in exploratie 
➢ Identity diffusion: laag in binding en laag in exploratie 

• Men weet niet wat men wil, maar men gaat ook niet actief op zoek om een richting in het 
leven te vinden 

- Kanttekeningen bij Marcia 
➢ Er zijn 2 soorten identiteit: ontleende en geconstrueerde identiteit 

• Ontleend: identiteit die je aanneemt in foreclosure stadium 

• Geconstrueerd: identiteit die je aanneemt in achievement stadium 
➢ Foreclosure betekent dat de exploratie te vroeg werd stopgezet 

• Early closure betekent dat je heel vroeg een binding maakt, maar niet persé te vroeg 
➢ De eigenwaarde varieert ook mee met de stadia 

• Achievement: stevig verankerde eigenwaarde 

• Foreclosure: fragiele eigenwaarde, contingent 
➢ Interne struggle in moratorium is normatief en normaal 

• Enkel maladaptief als het blijft 
➢ Diffusion: keuzes worden bepaald door externe toevalligheden 

• Metafoor van windhaan 
➢ Er zijn 2 domeininvariante processen in identiteitsontwikkeling 

• Assimilatie: perceptie van sociale context aanpassen om zelfbeschrijving te behouden 
▪ Context zodanig construeren dat ze overeenkomen 
▪ Foreclosure  

• Accommodatie: eigen zelfbeschrijving aanpassen om congruent te zijn met de sociale 
omgeving 
▪ Diffusion  

• Mensen in achievement alterneren tussen beide processen 
➢ Identiteitsontwikkeling gebeurt niet op alle domeinen op eenzelfde manier 

• Domeingebonden! (sociale domein theorie) 
▪ Ideologische kwesties: politiek, religie, eetgewoontes 
▪ Relationele kwesties: vriendschappen, intimiteit 

- Hoe kunnen we deze 4 identiteitsstatussen meten en proberen in kaart te brengen? (3 
meetprocedures) 

➢ Klinische interviews (Marcia): welke observeerbare referentiepunten zijn er? Hoe observeren 
we binding en exploratie? 

• Exploratie: eenvoudig te observeren 
▪ Kennis van eigen waarden en behoeftes (vb kennis van je eigen voorkeur voor voedsel, 

interesse in vegetarische kookboeken) 
▪ Gerichte, zelfgeïnitieerde zoektocht naar informatie (vb zoektocht naar effecten van vlees 

eten op het milieu) 
▪ Overwegen van alternatieve keuzes (vb overwegen om veganist te worden) 

• Binding: 
▪ Emotioneel toon: hoe enthousiast spreekt iemand over een bepaalde keuze? (vb 

enthousiast spreken over vegetarische maaltijden) 
▪ Jezelf in de toekomst projecteren: realistisch 5-jaren plan (vb is vegetarisme iets wat je op 

lange termijn kan volhouden?) 
▪ Weerstand tot alternatieven (niet afkaatsen) (vb wat als je op restaurant zit en er zijn geen 

vegetarische maaltijden?) 
▪ Significante anderen: helpen ze bij keuze of is zijn ze een geïdealiseerd rolmodel? (vb 

gepraat met anderen en een realistisch beeld hebben over de voor- en nadelen) 
➢ Directe metingen: vragenlijsten 

• 4 scores per individu: standaardisatie + statustoewijzing op basis van extreme scores 

- Relatieve 
verandering 
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• Kritiek: heel veel mensen gaan matig scoren, waardoor ze niet kunnen ingedeeld worden in 1 
van de 4 categorieën (grote restcategorie) 

➢ Indirecte metingen: exploratie en binding onafhankelijk gaan meten 

• Mediaan nemen van binding: erboven = hoge score, eronder = lage score 
▪ Variabelen dichotomiseren 
▪ Vaakst toegepast 
▪ Mediaan-splitsingprocedure  

- Hoe staan jongeren uit verschillende identiteitstatussen in het leven? 
➢ Kloppen de klinische beschrijvingen van marcia? 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: verband tussen 

identiteitsstatussen en stadia 
moreel redeneren van Kohlberg 

➢ OPZET: 

• Identiteitsstatus: 
onafhankelijke variabele 

• Moreel redeneren: 
afhankelijke variabele 
▪ Preconventioneel: egocentrische en individualistische motieven 
▪ Conventioneel: regels, wetten en rolverwachtingen in de sociale omgeving 
▪ Post-conventioneel: kritische en persoonlijke houding: redeneren op basis van algemene 

principes zoals naastenliefde en rechtvaardigheid 
➢ 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 

➔ We zien dus dat hoe beter 
ontwikkeld de identiteit, hoe 
beter ontwikkeld de 
moraliteit! 

- EXPERIMENT 
➢ 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 relatie 

- Hoe kunnen we deze resultaten verklaren? 
➢ Achievement: 



48 
 

• Positief persoonlijk functioneren: persoonlijk welbevinden en zelfwaarde 

• Positief sociaal functioneren: extravert in de interpersoonlijke omgang en rijpe intieme 
relaties 

• Kritische en open houding tov conventies, normen en regels 
➢ Foreclosure: 

• Positief persoonlijk functioneren: persoonlijk welbevinden en zelfwaarde 

• Gesloten en rigide kijk op zichzelf en buitenwereld + slaafse volgzaamheid 

• Ietwat minder positief sociaal functioneren 
➢ Diffusion: 

• Verminderd persoonlijk en sociaal functioneren 

• Gebrek aan doelmatigheid en efficiëntie 

• Egocentrische gerichtheid 
➢ Moratiorium 

• Analoog ontwikkelingsniveau en cognitief functioneren als achievement: ontwikkelingsfase 

• Positief sociaal functioneren 

• Minder persoonlijk functioneren: angst en onzekerheid 
- Hoe ontwikkelen deze identiteitsstatussen zich? 
➢ Fundamentele ontwikkelingshypothese: strikte invulling heeft 2 kenmerken 

• Hiërarchisch-lineair: strikte sequentie, geen enkele etappe mag overgeslaan worden 

• Unidirectionaliteit: één enkele richting waarbij achievement het normatieve eindpunt is 
➢ Fundamentele ontwikkelingshypothese: genuanceerde invulling heet 2 kenmerken 

• Hiërarchisch-lineair: algemene verwachting dat er meer progressieve dan regressieve 
vernaderingen zijn 
▪ Absolute verandering op het groepsniveau, maar ook interindividuele variatie in de 

trajecten naar het eindpunt 
▪ Vb plotse overgang van diffusion naar achievement terwijl je 2 fasen overslaat 

• Unidirectionaliteit: voor velen is achievement niet het eindpunt! 
- Welke verschuivingen worden vastgesteld in statustoewijzing in functie van toenemende leeftijd? 
- EXPERIMENT 
➢ 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 

➢ Problemen met dit design: 

• Cross-sectionele studies: 13-
jarigen met 36-jarigen 
vergelijken? (geen 
longitudinale studie) 

• Je kijkt enkel naar 
gemiddelde verschillen: hoe 
zit het met 36-jarigen die op 
13-jarige leeftijd achievement 
status hadden? 

- Er zijn 2 soorten verandering en stabiliteit 
➢ Persoonsgerichte benadering om interpersoonlijke verschillen in identiteitsontwikkeling in kaart 

te brengen 
➢ Absolute verandering: gemiddelde verandering doorheen de tijd tov een gemiddeld niveau 

• Stijt/daalt het gemiddelde van de groep? 
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➢ Relatieve verandering: kijkt of de verschillen tussen mensen gehandhaafd blijven 

• Rangorde stabiliteit 

• Metafoor van de ladder: als iedereen stijgt of daalt, is er geen verandering 
▪ Steken mensen elkaar voorbij of niet? 
▪ Beïnvloedt de verandering iedereen in dezelfde mate? 

• Om dit te kunnen bepalen is een longitudinaal design vereist 
▪ Nulcorrelaties tussen T en T1: willekeurige rangorde verandering 
▪ Positieve of negatieve correlaties tussen T en T1: systematische rangorde verandering 

➢ Beide types verandering zijn onafhankelijk van elkaar 

• Er kan zowel een absolute als relatieve verandering zijn, of geen van beide, of een van beide 
- Take home 
➢ Het maken van identiteitskeuzes is slechts het halve verhaal: de kwaliteit van 

identiteitsontwikkeling hangt ook af van de mate van exploratie en de hiertoe geboden 
mogelijkheden 

➢ Het vroegtijdig afsluiten van de zoektocht naar een geschikte identiteit is een gemengde zegen: 
foreclosure adolescenten voelen zich doorgaans goed over zichzelf, maar hebben soms vrij 
bedenkelijke sociale overtuigingen 

➢ Identiteitsontwikkeling is geen rechte lijn naar de finish: hoewel de meeste adolescenten 
vooruitgang boeken met het ouder worden, leiden er verschillende wegen naar Rome 

❖ 7.3: NAAR EEN MEER DYNAMISCHE BENADERING 

- Er is wat kritiek ontstaan op het identiteitsstatus model van Marcia 
➢ Te sterke klemtoon op achievement: identiteitsvorming hoort een proces te zijn 
➢ Te statische visie, continue karakter van identiteit onderbelicht 
➢ Te weinig aandacht voor de impact van sociale context 

• Directe of nabije sociale omgeving 

• Bredere sociale context 
➢ Verfijning noodzakelijk van binding en exploratie 

- We nemen een meer heterogene visie op binding en exploratie aan 
➢ Homogene visie op binding: ofwel bindt een persoon zich, ofwel niet 
➢ Heterogene visie op binding:  

• Binden (keuze maken) 

• Identificeren met die binding (zekerheid verwerven over gemaakte keuze) 
▪ Hoe zeker voel je je over die keuze? 

➢ Homogene visie op exploratie: ofwel exploreert een persoon, ofwel niet 
➢ Heterogene visie op exploratie:  

• Op welke manier wordt er geëxploreerd? 
▪ Exploratie in de breedte: informatie over externe opties vergaren voor je een keuze maakt 
▪ Exploratie in de diepte: verder informatie inwinnen over gemaakte keuze (introspectief) 

- Vanuit deze heterogene visie 
kunnen ze een ontwikkelingsmodel 
voorstellen met 4 
identiteitsdimensies 

➢ NIET een lineair-progressief, 
maar cyclisch en iteratief proces! 

➢ Inhoudelijke vernieuwing: 
onderzoek naar statussen op 
basis van 4 ipv 2 dimensies 

• Welke resultaten zullen we dan zien? Geeft dit verschillen? 
➢ Data-analytische vernieuwing: gebruik van persoonsgerichte analyse (vb cluster-analyse) ipv 

interviews, directe meting of mediaansplitsingsprocedure 

• Interindividuele verschillen worden niet langer genegeerd 

• Data-gedreven indeling zodat interne validiteit kan worden nagegaan (ipv een artificiële 
indeling van individuen in statussen) 

• Mogelijkheid om substatussen te detecteren (voordien onmogelijk omdat statussen door de 
onderzoeker werden bepaald) 

- Troubled diffusion 
- Carefree diffusion  
- Exploratie in 

diepte 
- Exploratie in 

breedte 
- Binding 
- Identificatie met 

binding  
- Ruminatieve 

exploratie 
- Vervreemde 

diffusion 
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- Welke clusters (en dus statussen) worden teruggevonden als gebruik gemaakt wordt van de 2 
klassieke Marcia-dimensies? 

- EXPERIMENT 
➢ 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 

- Welke clusters (en dus statussen) worden 
teruggevonden als we gebruiken maken van 4 identiteitsdimensies? 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: welke 

identiteits-
clusters 
worden terug-
gevonden als 
we data 
analyseren 
met een 
clusteranalyse 
en gebruik 
maken van 4 
identiteits-
dimensies? 

➢ 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 diepte en duidelijke identificatie met 

binding 
▪ Foreclosure: weinig exploratie in de breedte, maar wel nog in de diepte, ook minder 

identificatie met binding 
➔ Het is dus wél zinvol om deze distincties te maken in de 2 klassieke dimensies van Marcia 

- Deze opsplitsing van de diffusion groep sluit aan bij volgend quote 
➢ “Identity diffusion individuen kunnen wel of niet een crisis ervaring hebben gehad. Los daarvan, 

ze zijn niet gebonden. Dit gebrek aan binding kan zich manifesteren in een ‘playboy’ levensstijl, 
waarin het individu actief geen binding zoekt; of het kan zich manifesteren als een schizoïde 
persoonlijkheid, waarin het individu doelloos, afwezig en leeg lijkt.” 

- Brengt deze differentiatie in statussen ook een meer genuanceerd beeld met zich mee wat betreft 
de uitkomstvariabelen? 

- EXPERIMENT 
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➢ DOEL: voegt 
deze 
uitbreiding 
aan diffusion 
iets toe in de 
voorspelling 
van 
uitkomsten 
zoals 
welbevinden 
en 
persoonlijk- 
heid? 

➢ 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 
➔ We zien dus dat er weldegelijk verschillen zijn in welbevinden voor beide soorten diffusion 

- Zijn deze 5 statussen voldoende om de grote diversiteit aan identiteitswerk bij jongeren te 
beschrijven? 

➢ Wat als het exploratieproces vastloopt? 
➢ We kunnen opnieuw een homogene of heterogene visie op exploratie aannemen 

• Homogene visie op exploratie: 
▪ Exploreren 
▪ Niet exploreren 

• Heterogene visie op exploratie 
▪ Adaptief: 

o Exploratie in de diepte 
o Exploratie in de breedte 

▪ Maladaptief: leidt tot twijfelzucht en angst 
o Piekerende exploratie (ruminatie) 

➢ Het in kaart brengen van voor- en nadelen van identiteitskeuzes lokt sowieso twijfel uit 

• Maar: ruminatieve exploratie is aanhoudend gepieker 
▪ Dit gepieker wordt in de postmoderne samenleving gevoed door een eindeloos aantal 

opties (tirannie van de vrijheid) 
▪ Itemvoorbeeld: ‘ik twijfel er aan wat ik echt wil bereiken in mijn leven’ of ‘ik blijf me 

afvragen welke richting ik uit wil in mijn leven’ 
➢ Ruminatieve exploratie is te onderscheiden van beide adaptieve vormen van exploratie 
➢ Ruminatieve exploratie en de adaptieve types van exploratie hangen verschillend samen met 

angst, depressie en zelfwaarde 
➢ Als we een ruminatieve exploratie dimensie toevoegen aan de clusteranalyse, welke clusters 

kunnen we dan verwachten?  

• Diffusion: is al opgesplitst 

• Foreclosure: exploreert niet 
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• Achievement: heeft een vast intern kompas bij de exploratietocht 

• De enigste optie die overblijft is in het moratorium 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: welke clusters 

kunnen we verwachten als 
we ook een ruminatieve 
exploratie dimensie 
toevoegen? 

➢ OPZET: 5 
identiteitsdimensies 

➢ UITKOMST: 

• We bekomen 6 clusters 

• Nieuw: 
▪ Ongedifferentieerd 
▪ Ruminerend moratorium 

• Besluit: moratorium is 
niet altijd zo positief 
als voordien gedacht, 
mensen kunnen erin 
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 

• 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 
- Hou verhouden deze 6 

clusters/identiteitsstatussen 
zich met uitkomstmaten? 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: hoe hangen deze 6 

identiteitsstatussen samen 
met uitkomstmaten 
(psychologische aanpassing)? 

➢ OPZET: ? 
➢ UITKOMST:  
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• 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 

- Vaststellingen 
➢ Er zijn 3 adaptieve groepen (achievement, foreclosure en careless diffusion) vs 2 maladaptieve 

groepen (troubled diffusion en ruminatief moratorium) 
➢ Deze groepen worden onderscheiden op basis van bindingsdimensies en ruminatieve exploratie 
➢ Kenttekening bij careless diffusion; deze groep scoort wel hoog op externaliserende problemen 

(druggebruik, agressie) 

• Carpe diem mentaliteit die komt vanuit een identiteitsvacuüm 
▪ Copingstrategie! 

• Nieuw label: vervreemde diffusion groep 
- Klinische reflecties: veel pathologieën zijn geworteld in een gefnuikte identiteitsontwikkeling 
➢ Vb Anorexia nervosa: patiënten worden geobsedeerd door lichaamsbeeld om te compenseren 

voor hun identiteitsvacuüm 
- Welke identiteitsstatussen komen boven drijven bij patiënten met een eetstoornis? 
➢ Is er een status met een verstoorde identiteit? 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: link tussen 

identiteitsstatus 
en psycho-
pathologie? En 
tot welke status 
behoren 
patiënten met 
een eetstoornis? 
Prevalentie?? 

➢ OPZET: groep 
patiënten met 
een eetstoornis 
vergelijken met 
controlegroep 

• Proporties 
identiteits-status in elk groep vergelijken 

• Is er een verstoorde identiteitscluster? 
➢ RESULTAAT: 
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• 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 eetstoornis-groep 
▪ Achievement en foreclosure komt vaker voor bij controlegroep 
▪ Moratiorium en diffusion komt vaker voor bij eetstoornis groep 

➔ We kunnen dus bij bepaalde patiënten een identiteitsstoornis identificeren 
- Veel pathologieën kunnen beschouwd worden als oppervlakkige manifestaties van een meer 

diepgaan identiteitsprobleem 
➢ Een eetstoornis vertolkt mogelijks een significante identiteitsfunctie 

• Vraag naar verandering = vraag naar het laten varen van een identiteit (veeleer dan gedrag 
opgeven) 

• Bij veel patiënten moet het intern kompas nog opgebouwd worden (identiteitsvacuüm) 
- Take home 
➢ Mensen staan niet altijd ten volle achter hun gemaakte identiteitskeuzes 

• In vgl met achievement identificeren adolescenten in foreclosure status zich minder met hun 
keuzes 

➢ Niet alle vormen van exploratie zijn wenselijk 

• Piekerend exploreren is een signaal van een vastlopende identiteitsontwikkeling 
➢ Achter de happy-go-lucky houding van carefree diffusion schuilt een vatbaarheid voor 

probleemgedrag 

• Het is belangrijk dat we ons niet verkijken op hun zorgeloosheid 

Hoofdstuk 8: Het ‘waarom’ van identiteitsontwikkeling 

❖ 8.1: INELIDING: DE FUNCTIES VAN HET INTERN KOMPAS 

- Wat is een intern kompas? 
➢ Geheel aan identiteiten of zelfbeschrijvingen die… 

• Gestoeld zijn op sterk verankerde persoonlijke overtuigingen, intrinsieke waarden en 
interesses 

• Harmonieus geheel vormen (synthese) 
▪ Collectieve, relationele en persoonlijke identiteit 

- Wat is de functie van een intern kompas? 
➢ Selectie: welke koers ga ik uit? 

• Juiste identiteitskeuzes maken 

• Vereist exploratie in de breedte 
➢ Zelfregulatie: hoe behoud ik deze koers? 

• Vereist exploratie in diepte 
➢ Veerkracht: hoe keer ik terug op koers? 

• Je niet uit het lood laten slaan of verleiden 
➔ Dit is een kerndoel van opvoeding en onderwijs: ontwikkeling van een intern kompas 

▪ Zinvol en efficiënt door het leven navigeren 
▪ Om dit doel te realiseren dienen kinderen de nodige bagage mee te krijgen tijdens hun 

jeugd 

- Intern kompas 

❖ 8.2: DE ZDT-VISIE OP HET WAAROM VAN HET INTERN KOMPAS 

- De functie van een intern kompas komt vooral tot uiting als we aan een nieuw hoofdstuk 
(scharniermomenten) in ons leven beginnen (normatief of niet) 

- Zelfaangenomen 
identiteit 
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➢ Er zijn twee soorten identiteiten 

• Zelfaangenomen identiteiten: via 
het nemen van sleutelbeslissingen op 
scharniermomenten meten we 
onszelf een nieuwe identiteit toe 
▪ Proactievere 

identiteitsontwikkeling 
▪ Potentieel aanwezige a priori 

exploratie en zelfreflectie 
▪ Soms onomkeerbaar (moeder 

worden, vegetariër worden) 
▪ Normatieve en niet-normatieve 

scharniermomenten 

• Toebedeelde identiteiten: een nieuwe identiteit wordt ons opgedrongen, ofwel door toeval, 
ofwel door een beslissingen van anderen (vb kankerpatiënt) 
▪ Reactieve identiteitsontwikkeling 
▪ Afwezige a priori exploratie en enkel a posteriori zelfreflectie 
▪ Vaak onomkeerbaar (vb auto-immuunziekte) 
▪ Vaak niet-normatieve scharniermomenten 

➢ Normatief scharniermoment: ontwikkelingstaak waar we allemaal voor steun en dus niet uniek 
is voor een persoon 

- Het proces van identiteitsintegratie in detail 
➢ Hoe nemen we aangenomen/toebedeelde identiteiten meer tot onszelf? 

• Aangenomen identiteit: vereenzelviging 
▪ Halfslachtige identiteitskeuze: je staat er zelf niet helemaal achter 

o Leidt tot zelfvervreemding, niet zelf-concordant 
o Gebeurt onder invloed van: 

▫ Straf, beloning, verwachting; verleiden, behagen (vb omdat papa graag wilt dat ik 
een sportief iemand word) 

▫ Schaamte, schuld, zelfwaarde; ambivalentie, obsessie (vb omdat ik me slecht zou 
voelen als ik zou stoppen met sporten) 

▪ Overtuigde identiteitskeuze: je staat er zelf helemaal achter 
o Leidt tot authenticiteit, zelf-concordant 
o Gebeurt onder invloed van: 

▫ Persoonlijke relevantie, zinvol; identificatie met binding (vb omdat ik het zinvol 
vind om te sporten in teamverband) 

▫ Geboeidheid, interesse, plezier; passie (vb omdat ik graag voetbal) 

• Toebedeelde identiteit: verzoening/verrijking 
▪ Niet-aanvaarde of onverzoende identiteit 

o Gebeurt onder invloed van: 
▫ Straf, beloning, verwachting (vb omdat ik geen andere keuze heb, omdat de 

dokter dit van mij verwacht) 
▫ Schaamte, schuld, zelfwaarde (vb omdat ik me schuldig zou voelen dat ik mijn 

gezondheid verwaarloos) 
▪ Aanvaarde of verzoende identiteit 

o Gebeurt onder invloed van: 
▫ Persoonlijke relevantie (vb omdat ik hierdoor ook een waardevoller en gezonder 

leven heb) 
▫ Geboeidheid, interesse, plezier (vb omdat ik het als een uitdaging ervaar mijn 

lichaam goed te leren kennen en met signalen rekening te houden) 
- Relevante constructen 
➢ Existentiële schuld: angst omwille van de gebrekkige verwerking van je potentieel 

• Niet goed voelen bij gemaakte keuzes 

• Mogelijkheid om met intern kompas in contact te komen en opnieuw scherp te stellen 
➢ Integratie: een harmonieus geheel vormen van je identiteit; niet overdreven in de ene identiteit 

ten koste van de andere identiteit 

- Toebedeelde 
identiteit 

- Normatief 
scharniermoment 

- Halfslachtige 
identiteitskeuze 

- Overtuigde 
identiteitskeuze 

- Onverzoende 
identiteit 

- Verzoende 
identiteit 

- Existentiële schuld 
- Integratie  
- Obsessieve passie 
- Harmonieuze 

passie 
- Negatieve 

identiteit 
- Rigiditeit  
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• Vereist het bepalen van prioriteiten: rol van significante andere of therapeut 

• Obsessieve en harmonieuze passies 
▪ Obsessieve passie: als het niet aan het doen bent, dan gaat er een belangrijk deel van je 

identiteit verloren 
▪ Harmonieuze passie: of je het nu uitoefent of niet, het is in harmonie met hoe je nu bent 

- EXPERIMENT 
➢ 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 
- Een toebedeelde identiteit impliceert vaak een identiteitsbreuk en is dus vaak autonomie-

inhiberend 
➢ Grondige herschikking van meerdere identiteiten 
➢ Maar: hier liggen ook kansen voor verrijking 
➢ Niet noodzakelijk negatief: vb lotto winnen 

- Take home 
➢ We dienen zowel aangenomen als toebedeelde identiteitskeuzes te reguleren 
➢ Onze identiteitskeuzes kunnen zelfvervreemdend of authentiek van aard zijn 
➢ Toebedeelde identiteiten kunnen een bron van verzet zijn, maar we kunnen ons er ook mee 

verzoenen en deze zelfs als een verrijking ervaren 
➢ Identiteiten kunnen obsessief onderhouden worden of op een harmonieuze wijze ingepast 

worden in onze levensstijl 
- Wat is de motor 

voor 
identiteitswerk? 
Van waar komt 
de energie? 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: 

verschillen in 
ervaren 
behoefte-
bevrediging 
tussen 
identiteits-
statussen 

➢ 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 
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• Piekerend moratorium 
▪ Verwarde jongeren zoeken leeftijdsgenoten op waar ze steun van kunnen krijgen, 

daarom hebben ze nog veel relationele verbondenheid 
➔ Achievement en foreclosure hebben 

de meeste behoeftebevrediging 
- Wat is de relatie van het verband tussen 

behoeftebevrediging en de ontwikkeling 
van een intern kompas? 

➢ Tweerichtingsverkeer: 

• Behoeftebevrediging zorgt voor de 
ontwikkeling van een intern kompas 

• Een intern kompas zorgt voor 
behoeftebevrediging 

- Wat als we in toenemende mate 
behoeftefrustrerende ervaringen opdoen? 

➢ Behoeftefrustratie is een risicofactor, want jongeren gaan dan zoeken naar compensatie via… 

• Rigiditeit: obsessief/krampachtig vastbijten in sociaal gewaardeerde identiteiten (slaafse 
volgzaamheid) 
▪ Foreclosure: ouderlijke keuzes klakkeloos overnemen 

• Negatieve identiteit: het omgekeerde doen dan wat verwacht wordt (opstandig verzet) 
▪ Troubled diffusion: identiteitsleegte 
▪ Piekerend moratiorium: blijvend zoeken 

➢ Ongeacht het soort compensatie dat ze zoeken, ze handelen niet vrij en authentiek, maar ze 
vervreemden van zichzelf, wat de opbouw van een solide intern kompas in de weg staat 

❖ 8.3: VERHELDERING VAN DE NOTIE INTERN KOMPAS: RELATIE MET BESTAANDE 

IDENTITEITSKADERS (NIET KENNEN) 

 

❖ 8.4: EMPIRISCHE ONDERSTEUNING VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET INTERN KOMPAS 

- Hoe ontwikkelt ons intern kompas zich met de leeftijd? 
➢ Bemoedigend nieuws: ons intern kompas geeft meer richting aan ons functioneren met 

toenemende leeftijd 
- EXPERIMENT 
➢ 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 n 
welbevinden: meer 
doelen nastreven waarin 
men zich kan vinden, 
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ondersteunende rol naar anderen (generativiteit) en verzoening met gemaakte keuzes 
(ego-integriteit) 

- Hoe groeit deze maturatie? 
➢ Verschillende elementen spelen een rol 

• Meer inzicht: introspectie en zelfreflectie nodig om de juiste identiteitskeuzes te selecteren 
in integreren 
▪ Minder ontwikkeld bij adolescenten 
▪ Volwassenen hebben duidelijkere toekomst- en identiteitsvisie: sneller belang van 

bepaalde identiteitskeuzes kunnen inschatten en integreren binnen waardensysteem 

• Meer ervaring: men heeft ondervonden dat handelen op basis van geïnternaliseerde of 
intrinsieke motieven meer bevredigend is 
▪ Functioneren op geïntrojecteerde/externe motieven is te lastig 

• Moed en vertrouwen 
▪ Oprecht handelen op basis van interesses en waarden vergt moed 
▪ Vertrouwen omdat we moeten geloven dat dit moedig handelen ons uiteindelijk ten 

goede komt 
▪ Omgekeerd: sterk geïnternaliseerd kompas kan mensen moed en vertrouwen geven 

➔ Belang van een ondersteunende omgeving: kritische, verwerpende omgeving biedt niet de 
kans om in contact te komen met eigen interesses en waarden 

- Leerdoelen 
➢ De cruciale identiteitsfuncties van het intern kompas kennen en weten toe te passen 
➢ Het onderscheid tussen een aangenomen en toebedeelde identiteit begrijpen 
➢ Inzien hoe we ons in verschillende mate met identiteiten vereenzelvigen en verzoenen 
➢ De notie van het intern kompas in verband brengen met klassieke concepten binnen de 

identiteitsliteratuur (niet gezien) 
➢ Gunstige effecten van het intern kompas kunnen benoemen 
➢ Inzien hoe en waarom het intern kompas zich ontwikkelt naargelang we ouder worden 

 Hoofdstuk 9: Het ‘wat’ van identiteitsontwikkeling 

❖ 9.1: WANNEER BLIJFT ONS INTERN KOMPAS OP KOERS EN RAKEN WE HET NOORDEN KWIJT? 

- Wat als financieel succes en het schoonheidsideaal de identiteitsvorming kleuren? 
➢ Dit zijn extrinsieke waarden: aandacht wordt naar buiten gericht bij het nastreven van doelen 

• Vb financieel succes, schoonheidsideaal, populariteit, macht 

• Wordt ook wel een materialistische oriëntatie genoemd 
➢ Intrinsieke waarden: gericht op het ontplooien van innerlijk potentieel 

• Uiting en onderdeel van ons intern kompas (3e manifestatie) 

• De organismische groeitendens binnen de ZDT manifesteert zich dus als: 
▪ Intrinsieke motivatie 
▪ Internalisatie 
▪ Intrinsieke waarden 

➢ Waarden: wenselijke, transsituationele levensdoelen die variëren in belang en die als richtlijn 
dienen in ons leven 

• Kleuren zelfschema’s en intere 
representaties (vb generositeit, 
respect, status, macht…) 

• We hebben een kwalitatieve visie op 
identiteit: sommige waarden zijn 
wenselijker dan anderen (itt Marcia 
of Erikson) 

- Hoe verhouden intrinsieke en extrinsieke 
waarden zich ten opzichte van elkaar? 

➢ Waardencirkel: nastreven van intrinsieke 
waarden staat haaks op het nastreven 
van extrinsieke waarden 

➢ Metafoor van de wip: intrinsiek hoger = 
extrinsiek lager 

- Extrinsieke 
waarden 

- Intrinsieke 
waarden 

- Materialistische 
oriëntatie 

- Waarden  
- Waardencirkel  
- Zijn-oriëntatie 
- Hebben-oriëntatie 
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• Waardenconflict leidt tot een psychologische trade-off: niet alle waarden zijn compatibel met 
elkaar 

➢ Elke persoon heeft een uniek waardenpatroon 
➢ De structuur van een waardencirkel varieert enigszins tussen landen (culturele verschillen?) 
➢ De eind-waarde is cruciaal: extrinsieke waarden nastreven kan in functie staan van een 

intrinsieke waarde (of omgekeerd) 

• Vb: veel geld willen verdienen (extrinsiek) zodat je kinderen later gelukkig zouden zijn 
(intrinsiek) 

- Kanttekeningen 
➢ De studie van waarden is niet uniek aan de ZDT 

• Vb: specifieke domeinen in de psychologie: materialisme, slankheidsideaal 

• Vb: sociale psychologie: Schwartz 

• Echter, de ZDT-waarden zijn prescriptief, want er is sprake van een waardenkompas (itt 
Schwartz: descriptief) 

➢ Negatieve en positieve waarden krijgen aandacht 
➢ Studie van waarden is verankerd binnen een meta-theorie: dialectisch-organismisch mensbeeld 

- Verschillende levensstijlen: de ‘zijn’- en ‘hebben’-oriëntatie 
➢ Volgens Fromm zijn er 2 levensstijlen: 

• Intrinsieke waarden leiden tot een zijn-oriëntatie 

• Extrinsieke waarden leiden tot een hebben-oriëntatie 

❖ 9.2: HOE STAAN MENSEN MET EEN INTRINSIEK EN EXTRINSIEK GEORIËNTEERDE IDENTITEIT IN HET 

LEVEN? 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: relatief belang van waarden? 
➢ OPZET: ? 
➢ RESULTAAT: 

• Intrinsieke waarden: 
▪ Positieve correlatie met zelfactualisatie en 

vitaliteit 
▪ Negatieve correlatie met depressie, narcisme 

en fysieke symptomen 

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

- EXPERIMENT 
➢ 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 

➢ Verklaring voor deze resultaten? 

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

• Materialistische oriëntatie correleert negatief met welbevinden 
▪ Intrinsieke identiteit is gunstig 

• Er zijn verschillen tussen werkgebieden (verpleegster vs advocaat), maar ook binnen 
werkgebieden (advocaat: service jobs vs money jobs) 

➢ Verbanden kunnen in beide richtingen worden geïnterpreteerd 

• Extrinsieke levensdoelen zorgen voor slecht algemeen welzijn 
- Is er experimentele evidentie? 
➢ Over cool zijn en leeftijdsgenoten imponeren 

- EXPERIMENT 

- Olievlekprincipe 
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➢ 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 

- Het olievlekprincipe typeert ook de werking van de waardencirkel 
➢ Het feit dat doelen attitudes en gedragingen die nauw aansluiten bij geprimede materialistische 

doelen ook worden geactiveerd 

• Vb primen van materialisme zorgt ook voor bezorgdheid van het lichaam en 
overaantrekkelijkheid 

- Betalen we een sociale prijs voor een hebben-oriëntatie? 
➢ Levensstijl met intrinsieke waarden heeft voordelen 

• Interpersoonlijk: 
▪ Meer empathisch 
▪ Minder conflicterende en meer vertrouwelijke relaties 
▪ Meer tevreden met familie, vrienden en partner 

• Intergroep: reactie op bedreiging verschilt! 
▪ Minder racisme en vreemdelingenhaat 
▪ Minder sociale dominantieoriëntatie 
▪ Meer ethisch verantwoord gedrag 

- EXPERIMENT 
➢ 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 
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▪ Nulcorrelatie/negatieve correlatie met prosociaal gedrag 
- Betalen we een ecologische prijs voor een hebben-oriëntatie? 
➢ Ecologie en economie staan haaks op elkaar 

• Extrinsiek georiënteerd individu is minder ecologisch bewust 
- EXPERIMENT 
➢ 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 
- Hoe kunnen we dit soort resultaten beginnen verklaren? (van doelkadering op prestatie, 

persistentie en taak/prestatie-oriëntatie) 
➢ Macromechanisme: de bevrediging/frustratie van basisbehoeftes 

• Extrinsieke oriëntatie zorgt voor minder behoeftebevrediging en meer behoeftefrustratie 
▪ Bevrediging voorspelt welbevinden 
▪ Frustratie voorspelt gebrekkige aanpassing en psychologische problemen 

➢ Micromechanisme: cognitief-affectieve processen 

• Aandachtsverschuiving: heeft een effect op activiteit deelname 
▪ Extrinsiek: minder taakabsorptie 

• Sociale vergelijking: ten gevolge van een (geïdealiseerde) referentiefiguur 
▪ Extrinsiek: meer prestatiefocus 

o Verhindert behoeftebevrediging 
▪ Intrinsiek: mensen zijn een bron van inspiratie pv evaluatie 
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• Voorwaardelijk benadering 
▪ Extrinsiek: meer voorwaardelijke activiteiten ter compensatie van de sociale vergelijking 

en meer zelfobjectivering 

❖ 9.3: ‘JA, MAAR…!’: KRITISCHE PERSPECTIEVEN 

- Kritiek 1: wat als de omgeving dezelfde extrinsieke waarden aanmoedigt? Zijn ze dan nog zo 
slecht? 

➢ Matchhypothese/omgevingscongruentieperspectief: extrinsieke doelen nastreven is enkel 
maladaptief als de omgeving intrinsiek georiënteerd is 

• Volgens deze hypothese komen de negatieve effecten van extrinsieke doelen nastreven dus 
van een mismatch tussen de doelen en de omgeving, niet van de doelen op zich 

➢ Welke mechanismen zouden het effect van een match-situatie op het welzijn kunnen verklaren? 

• Sociale context bekrachtigt het nastreven van een congruente identiteit 
▪ Positieve bekrachtiging 

• Incongruente waarden nastreven wordt sociaal gesanctioneerd of genegeerd 
▪ Emotionele kosten 

• Intern conflict door mismatch 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: welke waarden vinden 

economiestudenten vs 
lerarenopleidingstudenten 
belangrijk? Vinden we evidentie voor 
de matchhypothese? 

➢ 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  

- Matchhypothese  
- Aspiratietheorie  
- Materiële 

aankopen 
- Ervaringsgerichte 

aankopen 
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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) 

- Deze associaties tussen waardenpatroon en 
studierichting mogen we niet zomaar aannemen 
echter 

➢ Selectiemechanisme: economische richtingen 
trekken studenten aan met bepaalde waarden 

➢ Socialisatiemechanisme: studenten worden 
tijdens de opleiding materialistischer 

- Kritiek 2a: Wat indien je jouw extrinsieke 
levensdoelen weet te bereiken? 

➢ ZDT en aspiratietheorie 
➢ De ongunstige effecten van extrinsieke waarden gelden alleen voor het nastreven ervan 

• Aspiratietheorie: het bereiken van levensdoelen versterkt ons welbevinden 
▪ ZDT: niet alle bereikte doelen hebben even gunstige effecten 
▪ Extrinsieke doelen bereiken draagt niet bij tot het welbevinden 

o Wel verhoogd welbevinden bij het bereiken van intrinsieke doelen 
- EXPERIMENT 
➢ 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 

- Kritiek 2b: Wat als ik een laag inkomen heb en financieel onzeker ben? 
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➢ Zelfs al is je inkomen laag, dan 
nog heb je er psychologisch 
geen baat bij materialistische 
waarden te ambiëren 

➢ Financiële zekerheid: 
subjectieve ervaring van 
financiële stabiliteit 

• Draagt bij tot welbevinden 
➢ Materialistische waarden: subjectieve 

ervaring van het verwerven van status en 
een positieve eigenwaarde om anderen te 
imponeren 

• Negatieve voorspeller van welbevinden 
➢ Objectief inkomen: draagt bij tot 

welbevinden 
- Inkomen kan voor verschillende doeleinden 

aangewend worden 
➢ Voorzien in levensonderhoud 
➢ Uitbouwen van een materialistische levensstijl 
➔ De aard van de aankoop speelt een rol 
➔ We moeten differentiëren tussen ervaringsgerichte en materiële aankopen 

➢ Materiële aankopen: hebben de intentie om bezit en eigendom te vergaren 

• To have 

• Fysieke objecten: wagen, kledij, juwelen, elektronische goederen, … 
➢ Ervaringsgerichte aankopen: hebben de intentie om een ervaring op te bouwen 

• To do 

• Niet tastbaar: restaurantbezoek, concert, vakantie etc 

• Worden als meer bevredigend ervaren 

• Gaan gepaard met een groter welbevinden 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: speelt 

de aard van 
aankopen 
een rol? 

➢ OPZET: 
materiële vs 
ervarings-
gerichte 
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 

• Ervaringsgerichte aankopen zijn beter omdat ze als een fundamenteler deel van het zelf 
worden gezien 
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❖ 9.4: VALT DE OPMARS VAN EEN 

MATERIALISTISCHE LEVENSSTIJL TE STOPPEN? 

- Zijn er gemiddelde verschuivingen van generatie 
tot generatie waarneembaar in materialisme? 

➢ Leeftijdsgebonden verschillen? 
➢ Generatieverschillen? 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: financieel succes (extrinsieke waarde) en 

ecologisch gedrag (intrinsieke waarde) 
waardering per generatie 

➢ OPZET: cohortdesign 
➢ RESULTAAT: 

• Sterke stijging in waardering van financieel succes bij de jongere generaties 

• Daling in zorg voor milieu 
bij jongere 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 

- De wortels van een extrinsiek georiënteerde 
identiteit 

➢ Er zijn 2 relevante routes op weg naar een 
extrinsieke identiteit 

• Modelleringsroute: extrinsieke waarden 
vanuit de omgeving worden als ideaalbeeld 
vooropgesteld en als leidraad voor eigen 
functioneren gekopieerd 

• Compensatieroute: het ambiëren van 
extrinsieke waarden vormt een manier om 
met psychische onzekerheid om te gaan 

- Route 1: modellering 
➢ Waarden kunnen onze identiteit binnensluipen 

via imitatie, modellering en besmetting 

• Dit gebeurt als er een identiteitsvacuüm is, 
opvulling door mythes 

• Mythes zijn een substituut 
- Theoretische bespiegelingen: is het zelf wel zo leeg? 
➢ Sociaal-constructivisme: het zelf is een sociale constructie (zelf-als-object) 

• Gevolgen: 
▪ Meerder identiteiten en zelven, dit zijn inwisselbare termen 
▪ Het zelf kan leeg zijn, want het is een reflectie van de sociale realiteit die impact verliest 

➢ ZDT: het zelf is een groeiproces en synthetisch centrum (zelf-als-proces) 

• Gevolgen: 
▪ We kunnen meerdere identiteiten hebben, en maar 1 zelf (niet-inwisselbare termen!) 
▪ Het zelf is niet leeg, maar staat onder spanning 

- Modellerings-
route 

- Compensatie-
route 

- Behoefte-
substituten 

- Ersatzidentiteit 
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• Bemoeilijking: 
▪ Er zijn te veel opties om uit te kiezen (tirannie van de vrijheid) 
▪ De soort aangemoedigde identiteit is extrinsiek van aard, dus spontane tendens om 

intrinsieke doelen na te streven staat onder spanning in een cultuur waarin good life = 
goods life 

- Route 2: compensatie, extrinsieke aspiraties als lapmiddel 
➢ Behoefteondermijnende 

omgeving zorgt voor 
behoeftefrustratie 

• Behoeftefrustratie = 
psychologische 
kwetsbaarheid 

➢ Behoeftesubstituten zijn 
maladaptieve 
copingmechanismen 

• Sterke wensen die ons 
gedrag, gevoel en denken 
sturen en de belofte in zich 
houden van levensgeluk te veroorzaken  

➢ Extrinsieke aspiraties fungeren als behoeftesubstituten of een ersatz-identiteit 

• Ersatz-identiteit: vervangmiddel/surrogaat/lapmiddel 
- Hoe kan je je kinderen weerbaar maken? 
➢ Een behoefteondersteunende omgeving is cruciaal! 
➢ Opbouw van een intern kompas: kritische ingesteldheid die fungeert als een veerkrachtfactor 

- Take home 
➢ Extrinsieke waarden zijn – helaas – aan een historische opmars bezig 
➢ Naarmate we ouder worden, hechten we meer belang aan intrinsieke waarden, al kan de 

context roet in het eten gooien 
➢ Er bestaan 2 grote ontwikkelingspaden op weg naar een materialistische levensstijl: modellering 

en compensatie voor psychische onzekerheid en behoeftefrustratie 
➢ Beide paden zijn op een dynamische wijze met elkaar verweven 
➢ Het tegengif tegen een materialistische levensstijl bestaat uit: 

• Een omgeving die inspeelt op de psychologische behoeftes 

• Intrinsiek georiënteerde rolmodellen 

• Een kritische houding tegenover extrinsieke boodschappen 
- Leerdoelen 
➢ Begrijpen waarom en hoe verschillende soorten identiteiten verschillende effecten hebben en 

inzien dat deze niet allemaal even gunstig zijn 
➢ De wortels van een extrinsiek georiënteerde identiteit en ‘hebben’-oriëntatie kennen 
➢ De persoonlijke, relationele en maatschappelijke effecten van verschillende identiteiten kennen 
➢ De omvang van de ongunstige effecten van een ‘hebben’-oriëntatie kennen 
➢ Begrijpen welke omgeving een tegengewicht biedt voor de opmars van een extrinsiek 

georiënteerde identiteit, zodat een intern kompas ontwikkeld en verstevigd wordt 

Hoofdstuk 10: Klassiek opvoedingsonderzoek 

❖ INLEIDING 

- Maatschappelijke vaststellingen 
➢ De opvoedingsindustrie boomt: er bestaat enorm veel informatie rond opvoeding 
➢ De overheid investeert ook in opvoeding (vb Huis van het Kind) 

- Wat zijn mogelijke redenen voor deze stijgende populariteit? 
➢ Samenleving is complexer geworden 

• Enorm groot aanbod aan mogelijkheden voor kinderen 

• Studiemogelijkheden 

• Digitale samenleving: grenzen stellen (GSM, gamen) 
➢ Kennis is altijd binnen handbereik 

• Internet 

- Opvoedings-
relativiteit 
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• Ouders hebben zelf meer behoefte aan informatie 
▪ Ouders worden verantwoordelijk gesteld voor het falen en slagen van de ontwikkeling van 

een kind in een meritocratische samenleving 
▪ Druk op de schouders van ouders leidt tot faalangst, waardoor ze informatie gaan zoeken 
▪ Parental burnout 

- Vaststellingen in de wetenschappelijke literatuur 
➢ Exponentiële toename in aandacht voor opvoeding 

• Specifieke tijdschriften en congressen 

• Wildgroei aan terminologie/academisch jargon 
▪ Helderheid in opvoedingsconcepten? 

➢ Er zijn verschillende stromingen in de opvoedingsliteratuur 

• Klassieke opvoedingsliteratuur vs ZDT 
▪ Beperkte pogingen om beide visies te verzoenen 

- Waarom is er geen integratie van de ZDT met klassieke literatuur? 
➢ Verschillend mensbeeld 

➢ Verschillende houding ten opzichte van de universaliteit van opvoedingsprocessen! 

• Klassieke literatuur: opvoeding is relatief 
▪ Opvoedingsrelativiteit: wat voor de ene persoon goed is, is niet goed voor de andere 

goed 
▪ Er is geen inherent goede of slechte manier van opvoeden 
▪ Afhankelijk van: 

o Persoonlijkheid 
o Leeftijd 
o Cultuur 

• ZDT: er zijn fundamentele en universele ingrediënten voor een goede opvoeding 

❖ 10.1: VERSCHILLENDE TYPES OPVOEDING: DE CONFIGURATIONELE BENADERING 

- Een opvoedingsstijl is een algemene houding van de ouder tov kind of algemene emotioneel-
affectieve klimaat waarin kinderen worden grootgebracht 

➢ Kan verschillen tussen ouders (zelf binnen 1 gezin) 
➢ Er zijn 2 dimensies: responsiviteit en controle 

• Responsiviteit: mate waarin de ouder een warme, hechte en ondersteunende band opbouwt 

• Controle: grenzen stellen, regels meegeven en opvolgen ervan 

• Een opvoedingsstijl is dan de combinatie van 2 opvoedingsdimensies 
▪ Gestalt: het geheel is meer dan de som van de delen 

o Je kan de effecten maar begrijpen als je naar het geheel kijkt 

- Opvoedingsstijl 
- Responsiviteit 
- Controle 
- Gestalt 
- Gezaghebbend 
- Autoritair 
- Afwijzend 
- Permissief  
- Democratisch  
- Confronterende 

controle 
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- We categoriseren soorten ouderschap op basis van responsiviteit en controle 
➢ Gezaghebbend: hoge 

responsiviteit, hoge controle 

• Benadrukken positieve 
kwaliteiten, zijn gevoelig voor 
behoeftes van het kind en 
proberen warme en 
betrokken relatie op te 
bouwen 

• Hanteren duidelijke regels en 
afspraken 

• Veilige en ondersteunende 
ouder-kind relatie 

• Meer internalisatie van en 
minder verzet tegen regels 

➢ Autoritair: lage responsiviteit, hoge controle 

• Proberen macht uit te oefenen door gezag af te dwingen (roepen, bevelen, …) 

• Hanteren regels op een rigide wijze 

• Kordaat straffen of hard optreden 

• Bouwen niet echt een hechte band op met kind 
➢ Permissief: hoge responsiviteit, lage controle 

• Grenzeloze keuzevrijheid 

• Weinig regels 

• Als deze er zijn, houden ze zich niet consequent aan de regels 

• Kan ingegeven zijn door: 
▪ Geloof in belang van vrijheid 
▪ Een gebrek aan zelfvertrouwen en onmacht 
▪ Gemakzucht 

➢ Afwijzend: lage responsiviteit, lage controle 

• Weinig interesse in kind/onverschilligheid 

• Hebben vaak zelf problemen (depressie, burnout, verslaving): minder energie 

• Kan in extremis uitgroeien tot verwaarlozing 
➢ Democratisch: hoge responsiviteit, matige controle 

- Kanttekeningen bij democratische en gezaghebbende stijl 
➢ Democratisch: heeft een matige hoeveelheid controle 

• Te gelijkwaardige positie met kind, want er is te veel inspraak 

• Onvoorwaardelijke aanvaarding kan de deur openen voor permissiviteit en kinderen 
‘pamperen’ 

➢ Gezaghebbend: de controle die hier wordt uitgeoefend is confronterende controle 

• We kunnen controle uitsplitsen: 
▪ Confronterende controle: kind wijzen op een misstap 

o Veeleisend, strikt en doelgericht 
▪ Dwingende controle: machtspositie tov kind in de verf zetten en bewaken 

o Intrusief en manipulatief 
- Is er bewijs voor een historische slingerbeweging: van autoritair naar permissief en terug? 
- EXPERIMENT 
➢ 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 

- Dwingende 
controle 

- Correspondentie 
- Discrepantie  
- Accentuatie-

hypothese 
- Compensatie-

hypothese 
- Matchhypothese 
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• 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 

➔ Meer kindgericht, maar ook meer permissief? 
- Een vergelijking tussen hoe ouders zichzelf zien en hoe kinderen hun ouders zien biedt een inzicht 

in de mate van congruentie 
➢ Correspondentie: vraag naar correlationele samenhang 
➢ Discrepantie: vraag naar gemiddelde gelijkenissen en verschillen 

- EXPERIMENT 
➢ 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) 

▪ 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 

- Hoe kunnen we deze resultaten verklaren? Waarom correleren de beoordelingen van het kind zo 
weinig met de beoordelingen van de ouder? 

➢ Hebben ouders een rooskleurig beeld van zichzelf? 
➢ Antwoorden ouders sociaal wenselijk? 
➢ Zijn kinderen te kritisch voor hun ouders? 
➢ Is responsiviteit moeilijker waarneembaar? 
➔ Hoe gaan we hier mee om? 

➢ Wetenschappelijk: de percepties van het kind zijn de meest relevante informatiebron (meest 
predictief) 

• Het is niet de objectieve waarneming van de 2 dimensies die telt, maar hoe het kind die 2 
dimensies percipieert wat zal bepalen hoe het kind functioneert 

• Discrepantie tussen ouders en kinderen is een bron van studie op zichzelf 
➢ Praktijk: 

• Noodzaak om discrepanties in beschouwing te nemen 

• Cruciale rol van empathie 
- Wat zijn deze effecten van de verschillende opvoedingsstijlen op het functioneren van kinderen? 
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- EXPERIMENT 
➢ 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 
- Houden deze verbanden stand over 

de tijd? 
- EXPERIMENT 
➢ 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 
▪ Alle andere stijlen: positief verband met externaliserende problemen 

• Deze resultaten worden ook longitudinaal gerepliceerd 
- Maar, moeten we ouders noodzakelijk met de vinger wijzen? 
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➢ Cross-sectionele studies zeggen niets over de richting van de relatie 

• Kip of ei problematiek: lokt een opvoedingsstijl een gedrag uit of omgekeerd? 

• Bidirectionele relatie? 
- EXPERIMENT 
➢ 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 
- Wat als mama en papa er een verschillende opvoedingsstijl op nahouden? 
➢ Er is een positieve, maar vrij beperkte samenhang tussen stijl van moeder en stijl van vader: er 

zijn dus verschillende combinaties van opvoedingsstijlen mogelijk! 
- EXPERIMENT 
➢ 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 
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▪ Matchhypothese:  

o Er is minder delinquentie wanneer beide ouders een gezaghebbende stijl hebben, 

maar juist véél meer delinquentie als beide ouders een afwijzende stijl hebben 

o Kan dus niet kloppen! 

▪ Compensatiehypothese: 

o Naarmate het aantal gezaghebbende ouders toeneemt, neemt gerapporteerde 

delinquentie af 

o Een gezaghebbende ouder is altijd beter, zelf als dit betekent dat er een 

inconsistentie is tussen beide ouders!! 

➔ Evidentie voor compensatiehypothese 
- De typologie van opvoedingsstijlen is zeer invloedrijk in de literatuur 
➢ Hoe ziet de huidige stand van zaken eruit? 

• We weten al welk soort opvoeding het beste is voor kinderen, waar we ons echt mee moeten 
bezighouden is hoe we dit kunnen doorgeven aan jonge ouders 

• Oproep om theorie in de praktijk te vertalen! 

• Maar we mogen niet te overhaast zijn 
▪ Specifieke effecten? 
▪ Exhaustieve lijst van opvoedingsdimensies? 
▪ Verklarende mechanismen? 

➔ Verschuiving van een macro- naar een microbenadering (waarin we dimensies afzonderlijk 
bekijken) 

- Take home 
➢ In de configurationele benadering van Baumrind worden 4 types opvoeding onderscheiden 
➢ Gezaghebbend ouderschap gaat samen met de meest gunstige ontwikkelingsuitkomsten, terwijl 

afwijzend ouderschap de meest ongunstige uitkomsten voorspelt 
➢ Autoritair ouderschap is over de afgelopen generaties afgenomen 
➢ Liever dan 2 ouders te hebben die elk eenzelfde opvoedingsstijl (autoritair, afwijzend, 

permissief) hanteren, is het wenselijk dat één van beide ouders gezaghebbend is 
➢ Het is te vroeg om het onderzoek naar de effecten van gezaghebbend ouderschap te staken 

❖ 10.2: ONTLEDEN VAN OPVOEDING: DE DIMENSIONELE OPVOEDINGSBENADERING 

- Definities 
➢ Responsiviteit: mate van ondersteuning, warmte en liefde in de relatie tussen ouder en kind 
➢ Ouderlijke responsiviteit kan worden opgesplitst 

• Warm, vriendelijk, genegen en affectief (‘mijn moeder/vader glimlacht vaak naar mij’) 
▪ Vb samen spelen, naar de film gaan… 

• Troost, steun, onvoorwaardelijke aanvaarding (‘mijn moeder/vader fleurt me op als ik 
verdrietig ben’) 
▪ Vb: uitgesloten tijdens spel, pijn, kwaad 

➔ Beide vormen van ouderlijke responsiviteit dragen bij tot sociaal functioneren 
- Waarom is ouderlijke responsiviteit goed voor de ontwikkeling? 
➢ In een responsief klimaat opgroeien leidt tot… 

• Betere empathie: perspectief van anderen kunnen innemen en empathische bezorgdheid 

• Betere kwaliteit van vriendschapsrelaties 
➢ Modellering: warmte en troost doet goed voelen -> kind gaat dit kopiëren  
➢ Responsiviteit zorgt voor grotere openheid tov andere personen 
➔ De literatuur is heel eenduidig over het algemeen positief effect van responsiviteit, maar 

NIET over ouderlijke controle! 
- We kunnen controle uitsplitsen in twee concepten 
➢ Gedragsmatige controle: mate waarin de 

ouder het gedrag van het kind 
reguleert/structureert 

• Communiceren van verwachtingen 

• Toezicht houden 

• Disciplinaire maatregelen 
➢ Psychologische controle: mate waarin 

ouders binnendringen in de emotionele en psychische leefwereld van kinderen 

- Responsiviteit  
- Gedragsmatige 

controle 
- Psychologische 

controle 
- Schuldinductie 
- Schaamteinductie 
- Angstinductie 
- Voorwaardelijke 

aandacht 
- Prestatiegericht 

perfectionisme 
- Zelfkritisch 

perfectionisme 
- Relationele 

agressie 
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• Intrusief, overbeschermend, veeleisend en te sterk emotioneel betrokken 

• Van binnenuit druk op het kind uitoefenen met onderhuidse en manipulatieve technieken 

• Zou interfereren met het individuatieproces en zou een te sterke afhankelijkheid in de hand 
werken 
▪ Te weinig autonomie-ontwikkeling 

➔ Psychologische controle kan nog eens opgesplitst worden in 4 specifieke aspecten: 
1) Schuldinductie: wentelen in slachtofferrol (als ouder) en overgeneraliseren 

▪ ‘ik had gehoopt dat je nu eens de afwas zou gedaan hebben’ 
▪ ‘denk je dat het zo leuk is om je telkens naar de tekenacademie te voeren?’ 

2) Schaamteinductie: hele persoon ipv specifieke activiteit wordt aangevallen 
▪ ‘hoe oud ben je nu eigenlijk, je bent net een baby!’ 
▪ ‘je zou moeten beschaam zijn voor jouw gedrag’ 

3) Angstinductie: onbestemde angst oproepen 
▪ ‘als je zo verder gaat met leren, dan voorspel ik problemen!’ 
▪ ‘je zult later wel begrijpen waarom ik je dit zeg’ 

4) Voorwaardelijke aandacht: aandacht laten meevariëren met de mate waarin kinderen 
gewenst gedrag vertonen of ongewenst gedrag niet vertonen 
▪ Impliceert dat aandacht verdiend moet worden 
▪ Staat gelijk aan voorwaardelijke aanvaarding 
▪ ‘als… dan…’ redenering 
▪ ‘als je niet deelt, dan zal mama triestig zijn’ 
▪ ‘toon eens dat je flink bent! Ja nu ben je echt een flink kind’ 

➔ Deze verschillend componenten komen vaak alle 4 samen voor! 

• Gemeenschappelijke kenmerken: 
▪ Manipulatief: al dan niet bewust emotioneel chanteren 
▪ Iets van kinderen gedaan krijgen 
▪ Intrusief en controlerend 

- Hoe kunnen we de effecten van psychologisch controlerend opvoeden op internaliserende 
problemen begrijpen? Welke processen spelen een rol? 

➢ Perfectionisme kunnen we (ook) uitsplitsen in 2 concepten 

• Prestatiegericht perfectionisme: adaptief 
▪ Hoge doelen stellen, maar niet rigide in zijn 
▪ Flexibel 
▪ Feedback is een bron van informatie 

• Zelfkritisch perfectionisme: maladaptief 
▪ Angst om fouten te maken 
▪ Twijfel over zichzelf en beslissingen 
▪ Neurotisch perfectionisme 
▪ Feedback is een dreiging 
▪ Kind heeft een voorwaardelijke aanvaarding van zichzelf 

➢ Zelfkritisch perfectionisme is een moderator tussen psychologische controle door ouders en 
functioneren van het kind 

• Psychologische controle leidt inderdaad tot meer zelfkritisch perfectionisme, wat op zijn 
beurt een invloed heeft op het functioneren 
▪ Lage zelfwaarde, lager welbevinden, depressieve gevoelens 

- Betalen jongeren die in een psychologisch controlerend klimaat opgroeien ook een relationele 
prijs voor dergelijke opvoeding? 

➢ JA! 
➢ Relationele agressie: sociaal 

kwaad berokkenen en schade 
toebrengen aan de relaties met 
leeftijdsgenoten om bepaalde 
zaken van hen gedaan te krijgen 

• Vb roddelen, schuldinductie, 
dreigen 



74 
 

• Kinderen die psychologisch controlerend zijn opgevoed scoren hoger op relationele agressie, 
wat op zijn beurt het relationeel functioneren van kinderen vermindert 
▪ Lagere kwaliteit van vriendschappen en vaker eenzaam 

• Relationele agressie van thuis uit ervaren vertaalt zich naar hoe het kind zelf met anderen zal 
omgaan 
▪ Vrienden en vriendinnen aanvaarden op een voorwaardelijke manier 
▪ Hulpgedrag: enkel helpen als zij ook iets voor jou kunnen doen 

➔ Zelfkritisch perfectionisme en relationele agressie hebben een gemeenschappelijke basis in 
voorwaardelijke aanvaarding 
▪ Voorwaardelijke aanvaarding van zichzelf (perfectionisme) 
▪ Voorwaardelijke aanvaarding van anderen (relationele agressie) 

- Zijn de concepten gedragsmatige en psychologische controle wel zo duidelijk als op het eerste 
zicht lijkt? Misschien niet! Een aantal kritische bedenkingen… 

➢ Om een concept te differentiëren, moeten beide subcomponenten: 

• Een gemeenschappelijke stam hebben 
▪ Maar de basis is te klein bij gedragsmatige en psychologische controle 

• Een analoge betekenis hebben 
▪ Maar gedragsmatige en psychologische controle betekenen iets anders 

➔ We moeten dus andere termen bedenken voor deze concepten! 

• Gedragsmatige controle = structuur of regulatie 
▪ Controlerend opvoeden 

➢ Psychologische controle 

• Wat is het positieve alternatief 
van psychologisch controle? 

• Wat houdt autonomie-
ondersteuning precies in? 

• Cruciaal want autonomie-
ondersteuning bevordert groei 

➢ Gedragsmatige controle: zeer 
breed concept 

• Wat is de positieve pool van 
gedragsmatige controle? 
▪ Positief: streng straffen bij 

het overtreden van verwachtingen 
o Kwantiteit: mate waarin men verwachtingen formuleert 
o Kwaliteit: stijl van communiceren 

▪ Negatief: gebrek aan duidelijke verwachtingen 
➔ Suggestie 1: er bestaat een curvilineair verband tussen gedragsmatige controle en 

probleemgedrag 
▪ Dit impliceert dat er een optimaal level van gedragsmatige controle bestaat: niet te laag of 

hoog 
➔ Suggestie 2: ontkoppeling van verwachtingen en straffen 

- Mogen ouders hun 
kinderen een tik 
geven? 

➢ Er hangen hier 
veel negatieve 
zaken mee samen: 

• Verminderd 
welzijn 

• Meer agressie 

• Meer 
probleemgedrag 

• Verminderde moraliteit 
➢ Zowel als kinderen nog minderjarig zijn, maar ook op volwassen leeftijd 
➢ Hangt positief samen met het direct inwilligen van het verzoek (situationele gehoorzaamheid) 
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- Ondanks dit zijn er nog steeds onopgeloste vragen 
➢ We kennen de richting van het verband niet, omdat meeste onderzoeken hiernaar cross-

sectioneel zijn geweest (ipv longitudinaal 
➢ Er is geen experimentele evidentie 
➢ Er zijn toch wel omstandigheden waarbij het uitdelen van een tik wel effectief is? Welke factoren 

zorgen ervoor dat het lichamelijk straffen niet noodzakelijk negatief is? (moderatoren) 

• Gepland vs emotioneel-impulsief lichamelijk straffen 

• Frequentie vs ernst van lichamelijke straffen 

• Wat indien lichamelijk straffen gebeurt in combinatie met andere disciplineringstechnieken? 
(vb inductie, warmte)  
▪ Warme kan de toename in agressie bij 1-jarigen niet afzwakken 

- Probeer je kind geen disciplinerende tik te geven 
➢ Als een ouder een kind een tik geeft, hoe goedbedoeld ook, dan… 

• Wordt de spanning in de ouder-kind relatie onmiddellijk 
opgeschroefd ipv verminderd, waardoor de zaak dreigt te escaleren 

• Kan dit tot ongewenst imitatiegedrag leiden, wat diezelfde ouders 
zeker zouden afkeuren 

- Take home 
➢ Responsieve opvoeding versterkt het persoonlijk en het sociaal functioneren omdat het 

empathische reacties oproept 
➢ Psychologisch controlerende ouders plegen emotionele chantage met ongunstige gevolgen voor 

het persoonlijk en interpersoonlijk functioneren van kinderen 
➢ De gemeenschappelijke basis van gedragsmatige en psychologische controle is beperkt: de term 

‘gedragsmatige controle’ kan dan ook beter vervangen woorden door ‘structuur’ 
➢ Fysiek straffen veroorzaakt probleemgedrag, zelfs bij jonge kinderen, en is dus te allen tijde te 

vermijden 

❖ 10.3: HELICOPTERPERSPECTIEF: TRENDS IN DE OPVOEDINGSLITERATUUR 

- Drie evoluties 
➢ Deconstructieproces: van macro- naar microbenadering 

• Verdere verfijning: van opvoedingsstijl, naar opvoedingsdimensie, naar inzicht in specifieke 
bouwstenen 

➢ Generaliseerbaarheid: rol van cultuur, leeftijd, persoonlijkheid 

• Nood aan theoretisch fundament 
➢ Meer dynamische benadering 

• Voortdurende wisselwerking van ouder en kind 

• Veel dag-tot-dag variatie in opvoeding 

 

Hoofdstuk 11: Het voeden van de groei van kinderen: de bouwstenen van een behoefte-
ondersteunende opvoeding 
❖ 11.1: ALS KINDEREN HET GEVOEL HEBBEN ZICHZELF TE MOGEN ZIJN: 

ROL VAN AUTONOMIEONDERSTEUNING 

- Behoefteondersteunende opvoeding volgens de ZDT 
➢ Autonomie-ondersteunend (ipv controlerend) 
➢ Structurerend (ipv chaotisch) 
➢ Relationeel steunend (ipv afwijzend) 
➔ Draagt allemaal bij tot groei 

- Autonomieondersteunend opvoeden vertrek altijd vanuit de 
belevingswereld van het kind 

➢ Problemen, gevoelens, interesses 
➢ Je moet je inleven in het kind: grondhouding uit nieuwsgierigheid, 

openheid, flexibiliteit 

• Aansluiting zoeken bij de psychologische behoeftes: zo alles 
afstemmen op de belevingswereld van het kind 

- Controlerend opvoeden vormt hier de tegenpool van 
➢ Ouders leggen hun eigen maatstaven op om kinderen te beoordelen of veroordelen 
➢ Je legt het kind op hoe het moet denken en voelen volgens jou 

- Taakvreugde 
- Inbreng 
- Duiding 
- Hun ritme 
- Hun stem 
- Uitnodigende taal 
- Interne controle 
- Externe controle 

TIP: probeer je kind 

geen 

disciplinerende tik 

te geven 
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- Er zijn 6 bouwstenen van een autonomie-ondersteunende opvoeding 
➢ Taakvreugde: kinderen uitdagen, nieuwsgierigheid prikkelen, spel -> innerlijke motivationele 

bronnen voeden 

• Controlerende tegenpool: gebruik maken van externe motivatoren (straf, beloning) 
➢ Inbreng: inspraak in hoe dingen gebeuren, keuzes maken, onderhandeling -> stimuleren van 

dialoog, initiatief en exploratiedrang 

• Controlerende tegenpool: poging tot dialoog, inbreng, initiatief en exploratie afbreken en 
onderdrukken, wil van de ouders is wet, weinig ademruimte 

➢ Duiding: er is niet overal inspraak mogelijk -> verantwoording over waarom, zorgt voor meer 
identificatie; kindgerichte en betekenisvolle duiding 

• Controlerende tegenpool: geen of gebrekkige duiding; machtsgebaseerde onderbouwing 
➢ Ritme van het kind: geduldig zijn en hun natuurlijke ontwikkelingsritme van het kind volgen 

• Controlerende tegenpool: eigen ontwikkelingsritme opleggen 
➢ Stem van het kind: ruimte om weerstand te tonen, voorstel waarderen, ideeën, erkenning geven 

aan inbreng, perspectief van het kind kunnen innemen 

• Controlerende tegenpool: minimaliseren, onderdrukken of ontkennen van afwijkend 
perspectief; congruent perspectief extra waarderen 

➢ Uitnodigende taal: alles in termen van ‘kunnen’ verwoorden 

• Controlerende tegenpool: dwingende en beoordelende communicatie (‘moeten’, 
‘verplichten’) 

- Hoe verhouden deze ZDT-noties ten opzichte van klassieke opvoedingsconcepten? 
➢ Psychologische controle = vorm van interne controle 

• Druk aanwakkeren van binnenuit 
➢ Andere vormen van controlerend opvoeden = externe controle 

• Straffen, roepen, bevelen 
- Een aantal kritische bedenkingen zijn op hun plaats 

1) Als we autonomie-ondersteunend opvoeden, in welke mate bevorderen we nog 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid? 

2) Is autonomie-ondersteuning niet te veel gepamper en knuffelpedagogiek? 
3) Resulteert/verzandt autonomie-ondersteuning niet in een laissez-faire klimaat? 

- 1. In welke mate bevorderen ouders de verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid bij hun 
kinderen als ze autonomie-ondersteunend opvoeden? 

➢ We halen hier 2 dimensies uit 

• Wat: zelfstandigheid, onafhankelijkheid aanmoedigen 

• Hoe/wijze waarop: vrijwillig functioneren 
➢ Dit kunnen we in een 4-velden tabel plaatsen! 
➢ Je kan op een slechte en op een goede manier zelfstandigheid en afhankelijkheid in kinderen 

stimuleren 

• Cruciaal is vrijwilligheid van het functioneren 

  Hoe 

  Vrijwillig functioneren 
ondersteunen 

Opleggen en doordrukken van 
ouderlijke visie 

Wat Onafhankelijkheid  Begrip voor de toenemende 
zelfstandigheid van het kind 
Ouders geven keuzes en tonen 
vertrouwen in de onafhankelijke 
keuzes die kinderen maken 

Ouders verplichten kinderen om 
op de eigen benen te staan, ook al 
zijn ze daar nog niet klaar voor 
Weinig begrip voor de wens van 
kinderen om nog een beroep te 
doen op hun ouders 

Afhankelijkheid  Ouders tonen begrip voor de 
behoefte van hun kind om 
geregeld nog een beroep te doen 
op hen en advies te vragen 
Ouders proberen in hun advies zo 
veel mogelijk rekening te houden 
met de wensen en belangen van 
het kind zelf 

Ouders zijn te betrokken bij de 
keuzes van het kid en voeden het 
overbeschermend op 
Er ontstaat een situatie van 
beklemmende, zelfs verstikkende 
afhankelijkheid, waarbij er 
onvoldoende grenzen zijn tussen 
ouders en kind 
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- Wat betekent dit nu voor de opvoedingspraktijk? 
➢ Vele ouders beklemtonen dat kinderen zelfstandiger 

moeten leren worden 
➢ MAAR: deze boodschap bevat mogelijks een aantal 

valkuilen die we moeten nuanceren 

• Aangemoedigde onafhankelijkheid draagt enkel bij tot 
de ontwikkeling wanneer het GEWENST is 
▪ Vrijwillig gemotiveerd dus! 

• Afhankelijkheid is niet per definitie problematisch, want kinderen/jongeren wille graag 
terugplooien op de ouders voor raad en advies 

➢ Op sommige ogenblikken willen kinderen zelfstandiger functioneren, en soms willen ze op hun 
ouders terugplooien 

• Een ouder moet beschikbaar blijven voor hun kind als ze tijdelijk terug afhankelijk willen 
zijn 

• Een ouder moet het ritme van het kind hierin volgen en niet prematuur tot zelfstandigheid 
dwingen, maar… 
▪ Uitdagen om een nieuwe onafhankelijke stap te zetten 
▪ De ‘last’ van deze nieuwe onafhankelijke stap erkennen 
▪ Te grote obstakels tot zelfstandigheid wegnemen 

- 2. Resulteert autonomie-ondersteuning niet in gepamper en een knuffelpedagogiek? Zorgt een 
autonomie-ondersteunend gezinsklimaat ervoor dat kinderen ‘emotionele softies’ worden die niet 
tegen druk zijn opgewassen? 

➢ Die valkuil bestaat misschien, maar het is niet de bedoeling 
➢ Pamperen = overbeschermend optreden door 

• Kinderen tegen negatieve emoties te beschermen en gevoelens voor hen te benoemen 
▪ Vb direct te hulp schieten bij valpartij 

• Kinderen tegen tegenslag beschermen en hen leerkansen ontnemen 
▪ Vb oplossingen van huiswerk aanreiken, mee zitten onderstrepen in cursussen 

- In een autonomie-
ondersteunend gezinsklimaat 
worden kinderen emotioneel 
vaardiger (ipv emotionele 
softies) 

➢ Meer adaptieve 
emotieregulatie en minder 
maladaptieve emotieregulatie 

• Minder emoties 
onderdrukken (want 
emoties onderdrukken leidt 
tot depressie) 

• Meer emotionele integratie 
(leidt tot hogere 
eigenwaarde) 

➢ Het zijn juist CONTROLERENDE ouders die de taken van kinderen overnemen en er snel 
tussenkomen! 

• Zij maken wél emotionele softies van hun kinderen! 
- Take home 
➢ Grondhouding van autonomie-ondersteunend opvoeden is nieuwsgierigheid en een 

basisvertrouwen in de spontane, op groei gerichte ontwikkeling van kinderen 
➢ Autonomie-ondersteunend opvoeden bevat 6 bouwstenen 
➢ Autonomie-ondersteunende ouders weten goed i te schatten wanneer kinderen toe zijn aan hun 

volgende stap in hun zelfstandigheidsontwikkeling 
➢ Als ouders hun kinderen autonomie-ondersteunend opvoeden, da kunnen deze – indien 

gewenst – op hen terugvallen voor raad en advies 

• Autonomie-ondersteunend opvoeden staat dus haaks op het op een verstikkende wijze aan 
zich binden van kinderen 

TIP: ouders proberen tijdens de 

zelfstandigheidontwikkeling 

het ritme van hun kind te 

volgen 
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- 3. Resulteert een autonomie-ondersteunende opvoeding niet in een laissez-faire klimaat? Trekken 
autonomie-ondersteunende ouders wel grenzen? 

➢ Autonomie-ondersteuning betekent niet… 

• Een gebrek aan betrokkenheid (kinderen aan hun lot overlaten om problemen zelf op te 
lossen) 

• Permissieve omgeving (ouders stellen geen regels/normen op en kinderen hebben 
onbeperkte vrijheid) 

➔ Autonomie is niet de tegenpool van structuur! 
➢ Autonomie-ondersteuning en structuur kunnen gemakkelijk hand in hand gaan! 

  Hoe 

  Autonomie-ondersteunend Controlerend 

Wat  Structuur Duidelijke grenzen die worden 
gecommuniceerd met empathie en 
met een reden die voor het kind 
persoonlijk zinvol is 
Kinderen krijgen inspraak over de 
grenzen 

Opleggen van grenzen zonder het 
perspectief van het kind in te nemen 
Er worden dwingende taal en straffe 
gebruikt om de grenzen te 
introduceren en te handhaven 

Chaos  Afwezigheid van grenzen, kinderen 
krijgen absolute en ongebreidelde 
vrijheid om zich te gedragen zoals zij 
willen 

Inconsistente en onduidelijke grenzen 
gekoppeld aan onvoorspelbare 
uitbarstingen van dwingende taal en 
straffende maatregelen 

 

❖ 11.2: ALS KINDEREN HUN VAARDIGHEDEN KUNNEN ONTPLOOIEN: DE 

ROL VAN STRUCTUUR 

- Structuur-ondersteunende opvoeding gaat altijd uit van de kwaliteiten 
en vaardigheden van het kind 

➢ Procesgerichtheid: hoe wordt het kind succesvol? 

• Afstemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind 
- Er zijn 6 bouwstenen voor een structurerende opvoeding 
➢ Heldere verwachtingen: grenzen communiceren 

• Chaos: als het kind niet weet wat er verwacht wordt, kan het zich 
ook niet competent voelen 

➢ Vertrouwen en uitdaging: competentieniveaus van kind inschatten 
en het kind aanmoedigen uit de comfortzone te komen 

• Chaos: minder kans tot ontplooiing 
➢ Opvolging: consequent verwachtingen opvolgen 

• Chaos: geen opvolging (zorgt voor verwarring) 
➢ Gepaste hulp: niet altijd helpen; afstemming op het ontwikkelingsniveau van het kind 

• Chaos: geen hulp of niet afgestemd op het kind 
➢ Informationele feedback: positieve feedback, constructief, afgestemd op het kind 
➢ Zelfreflectie: aanmoedigen om zelf na te denken over competenties 

- Afstemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind: een aantal voorbeelden uit het dagelijkse 
leven ter illustratie 

➢ Ouders beschouwing zichzelf vaak als de expert, en vanuit deze rol geven ze vaak hulp en 
informatie 

• MAAR: niet alle hulp is behulpzaam of gewenst 
▪ Kan irritatie en wrevel oproepen 
▪ Vb: huiswerkbegeleiding, boterham smeren  

- Heldere 
verwachtingen 

- Vertrouwen en 
uitdaging 

- Opvolging 
- Gepaste hulp 
- Informationele 

feedback 
- Zelfreflectie  
- Participatief 
- Afstemmend 
- Begeleidend 
- Verhelderend 
- Eisend 
- Dominerend 
- Opgevend 
- Afwachtend  
- Negatieve vrijheid 
- Positieve vrijheid 
- Afspraak 
- Regel  
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➢ Het is cruciaal dat geboden hulp/informatie 
competentieversterkend is! 

• Hulp is enkel competentieversterkend als die GEWENST is, 
waardoor ze ook wordt verwelkomd 

➢ Om dit te kunnen weten… 

• Goede inschatting/aftoetsen van nood aan informatie en 
hulp 

• = ritme volgen! 

• Verschillende behoeftes worden vaak simultaan gevoed!  
- De motivationele kracht van positieve feedback 
- EXPERIMENT 
➢ 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 

- Naar een meer verfijnd en integratief inzicht in het samenspel tussen structuur en autonomie-
ondersteuning 

➢ Wat is de globale structuur komt bovendrijven? 
➢ Er zijn 4 belangrijke zones die spatiaal zijn georganiseerd 

TIP: ouders kunnen 

proberen om geen 

overbodige, maar wel 

gewenste informatie te 

geven 

TIP: ouders kunnen 

proberen hun appreciatie 

uit te drukken en hun kind 

een schouderklopje te 

geven 
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• Elk van die 4 zones kan nog eens worden uitgesplitst in 2  

- Elk van de bouwstenen van autonomie-ondersteuning en structuur kan ondergebracht worden in 
de verschillende zones van de cirkel 

➢ Autonomie-ondersteunend: 

• Participatief: inspraak en keuze 

• Afstemmend: duiding, perspectief innemen, taakvreugde 
➢ Structuur: 

• Begeleidend, gepaste hulp, vertrouwen, motiverende feedback (direct) 

• Verhelderend: verwachtingen en het consequent opvolgen ervan (indirect) 
➢ Controle: 

• Eisend: extern controleren, roepen, bevelen, dreigen met straffen, deadlines 

• Dominerend: intern controleren, psychologisch controleren, schuld en schaamte, kind als 
persoon aanvallen 

➢ Chaos: 

• Opgevend: ‘trek je plan’, irritatie bij ouder, kind overlaten aan het lot 

• Afwachtend: uitstel van reactie om te zien hoe het kind het zelf oplost 
- Wat zijn de valkuilen van participatief en verhelderend te werk te gaan? De cirkel biedt hierin 

inzicht 
➢ Compatibele opvoedingszones: nabijgelegen 

• Vb afstemmend en begeleidend gaan vaak hand in hand 
➢ Conflicterende opvoedingszones 

• Vb afstemmend staat recht tegenover dominerend: die 2 komen bijna nooit samen voor 
➢ ‘als we participatie toelaten, riskeren we dan niet te verzanden in chaos?’ 

• Gerechtvaardigd: participatief en afwachtend staan naast elkaar in het schema! 
➢ ‘stellen we ons niet te eisend op als we duidelijkheid creëren over wat we van onze kinderen 

verwachten?’ 

• Ook gerechtvaardigd: verhelderend en eisend liggen naast elkaar in de cirkel! 
- Hoe hangen deze opvoedingszones samen met externe variabelen? 
- EXPERIMENT 
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➢ 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 

- Voor elke ouder kunnen we een 
gepersonaliseerd profiel opstellen 

➢ Welke opvoedingsstijl hanteert een 
ouder? 

- Moet ouderlijk verbieden verboden worden? Wat zijn de cruciale voorwaarden opdat jongeren 
een ouderlijk verbod zouden accepteren? 

➢ Verbieden is een heel frequent gebruikte strategie door socialisatiefiguren 

• Vb ouders: niet liegen, geen andere kinderen slaan 

• Vb politieagent: niet dronken rijden 
➢ Autonomie-ondersteuning en structuur lijken paradoxaal: hoe kunnen we autonomie 

ondersteunen (vrijheid bevorderen), en terzelfdertijd via structuur grenzen en beperkingen 
aanbrengen? 

➢ Laten we het begrip ‘vrijheid’ nader bekijken vanuit de filosofie 

• Negatieve vrijheid: bevrijd zijn van externe beperkingen, interferenties en regulaties 
▪ Afwezigheid van beperkingen 
▪ Ongelimiteerde of ongebreidelde vrijheid 
▪ Vrijheid als een bevrijding van … 
▪ Number of doors unlocked 

• Positieve vrijheid: interne capaciteit om te evolueren naar zelfrealisatie en meesterschap 
▪ Rationeel handelen 
▪ Gestuurd worden door rede of een doel 
▪ Vrijheid om … 
▪ Proces -> verovering en geen gegeven 

➢ Vanuit negatieve vrijheid is elke regel of beperking een aanslag op de vrijheid 

• Opent de deur naar permissiviteit! 
➢ Vanuit positieve vrijheid is een verbod niet per definitie een aanslag op de vrijheid 

• Grenzen stellen en autonomie-ondersteuning kunnen hand in hand gaan 
- Zijn grenzen motivationeel of lokken ze verzet uit? 
➢ Hangt af van 2 voorwaarden 

• Hoe: stijl van grens trekken 

• Wat: inhoud van de grens 
- Welk soort verbod introduceren ouders? 
- EXPERIMENT 
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➢ 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) 

➔ Bepaalde verboden of geboden zullen jongeren 

gemakkelijker accepteren omdat ze vinden dat de 

ouders recht van spreken hebben over deze thema’s 

▪ Ouders moeten behoedzaam zijn in het 

persoonlijke domein, geboden/verboden hier 

kunnen wrevel uitlokken 

- Op welke wijze communiceren ouders een verbod? 

➢ Afspraak: grens die is gegroeid in dialoog met het kind 

➢ Regel: grens die van bovenaf is opgelegd 

- EXPERIMENT 

➢ 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 

TIP: de inhoud van de 

getrokken grens telt! 
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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 

➔ Omdat autonomie-ondersteunend verbieden samenhangt met minder opstandig verzet en 

meer aanvaarding omdat het als legitiem wordt ervaren, kunnen we zeggen dat de STIJL van 

verbieden bepaalt of een verbod al dan niet een aanslag vormt op de vrijheid 

➔ Het effect van stijl van verbieden hangt NIET af van welk domein!!! 

▪ Vooral opvallend in het morele domein!!! 

➔ Tweerichtingsverkeer: de positieve of negatieve spiraal trekt zich op gang 

- EXPERIMENT 

➢ 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 

- Hoewel bepaalde grenzen niet gemakkelijk zijn om te trekken, toch kunnen deze getrokken 

worden op zo’n wijze dat de grens door jongeren wordt aanvaard 

➢ Belangrijk om: 

• WAAROM van de grens te duiden (afstemmende opvoedingszone) 

• MENING van de jongere te vragen (participatieve opvoedingszone) en irritatie te erkennen 

(afstemmende opvoedingszone) 

- Ouders worden aangemoedigd om goed na te denken over de grenzen en waarden die ze echt 

belangrijk vinden en waarvan ze overtuigd zijn, waarom? 

➢ Een doordachte keuze van deze grenzen en waarden zal ervoor zorgen dat ouders… 

• Deze beter kunnen toelichten en opvolgen naar de kinderen toe 

• Deze zelf ook allebei consequent zullen respecteren (goede voorbeeld geven) 

- Als autonomie-ondersteuning en structuur samenkomen: een voorbeeld uit de praktijk 

➢ Via inspraak en keuze komen tot een aantal afspraken rond wanneer wat in welke volgorde 

wordt gedaan 

• Dit proberen visualiseren in een schema 

• Laat kinderen van het schema zelf een collage maken 

➢ Bij het vastleggen van grenzen is een open houding belangrijk! 

➢ Zwijgen is goud waard! 

➢ Kinderen weten zelf heel goed wat er goed loopt en wat voor verbetering vatbaar is; ze zijn 

creatief en kennen de oplossing voor het probleem! 

- Terug naar de klassieke opvoedingsliteratuur: wat is de overlap en het verschil tussen de notie 

gedragsmatige controle en structuur? 

➢ Andere invulling van bouwstenen, vanuit verschillend uitgangspunt en focus 

TIP: de stijl van 

het trekken van 

een grens telt! 

TIP: ouders 

kunnen proberen 

om weloverwogen 

keuzes van 

waarden en 

normen te maken 
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• Uitgangspunt gedragsmatige controle: gedrag van het kind 

▪ Focus is resultaatgericht 

• Uitgangspunt structuur: basisbehoeftes 

▪ Focus op het proces (procesbegeleiding) 

➢ Maar: structuur houdt meer in dan enkel het stellen van grenzen en verwachtingen 

• Gedragsmatige controle en structuur hebben unieke en gedeelde elementen 

▪ Gedeeld: duidelijke en haalbare verwachtingen 

▪ Uniek: 

o Gedragsmatige controle: fysiek straffen, expliciet verbaal geweld 

o Structuur: hulp en advies bieden, positieve feedback, zelfreflectie aanmoedigen 

➢ De unieke elementen in gedragsmatige controle zijn een combinatie van structuur en dwang 

- Take home 

➢ Grondhouding van structurerend opvoeden omvat een focus op het versterken van de 

zelfontplooiing van kinderen 

➢ Structurerend opvoeden bevat 6 bouwstenen 

➢ Ouders kunnen op een verschillende manier structuur bieden 

• Hun autonomie-ondersteunende of dwingende stijl bepaalt in hoge mate of kinderen aan de 

verwachtingen voldoen 

➢ Omdat de uitgangspunten van structuur en gedragsmatige controle verschillend zijn, is hun 

gedeelde basis beperkt 

❖ 11.3: ALS KINDEREN GENEGENHEID ERVAREN: DE ROL VAN 

RELATIONELE STEUN 

- Relationele steun vertrekt vanuit het emotioneel functioneren en de 
sfeer in het gezien 

➢ De grondhouding bestaat uit zorgzaamheid, liefde en responsiviteit 

• We zoek aansluiten bij de psychologische behoeftes van het kind 
door rekening te houden met de gevoelswereld van het kind 

- De 6 bouwstenen van relationele steun 
➢ Aanwezigheid: kwantitatief betrokken zijn (hoeveel tijd) 
➢ Opmerkzaamheid: kwalitatief betrokken zijn (proactief) 
➢ Responsiviteit: reactief steun bieden 
➢ Emotionele warmte: open, vriendelijke en hartelijke houding tov kind 
➢ Fysieke warmte: fysieke affectie 
➢ Gezamenlijk leuke activiteiten 

- Aanwezigheid 
- Opmerkzaamheid 
- Responsiviteit 
- Emotionele 

warmte 
- Fysieke warmte 
- Gezamenlijk leuke 

activiteiten 
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- Take home 
➢ Relationele steun speelt vooral in op de behoefte aan verbondenheid bij kinderen 
➢ De grondhouding van relationele steun is er één van liefde en zorgzaamheid 
➢ Een minimale voorwaarde voor relationele steun is fysieke en mentale aanwezigheid 
➢ Om een hechte band op te bouwen is meer nodig dan aanwezigheid: het betekent ook warm en 

affectief omgaan met kinderen, alert zijn op problemen, hier troostend op reageren en samen 
leuke dingen doen 

❖ 11.4: EEN OCEAAN AAN EMPIRISCHE ONDERSTEUNING VOOR DE GROEIBEVORDERENDE ROL VAN 

BEHOEFTEONDERSTEUNENDE OPVOEDING 

- Hebben we wetenschappelijke evidentie voor de groeibevorderende rol van een behoefte-
ondersteunende opvoeding? 

➢ We weten al dat behoefte-ondersteunend opvoeden bevorderlijk is voor 

• Schoolse en cognitieve ontwikkeling: autonoom gemotiveerd, betere kwaliteit van 
schoolwerk, betere schoolse aanpassing 

• Sociale en emotionele ontwikkeling: betere communicatievaardigheden en meer adaptieve 
emotieregulatie 

• Morele en identiteitsontwikkeling: eerlijker en hulpvaardiger, prosocialer 
▪ Dwingend opvoeden is slecht: intern kompas: onzekerder en vervreemd van voorkeuren 

 

❖ 11.5: VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK: DIEPGAANDERE BESPREKING VAN EEN AANTAL 

BOUWSTENEN 

- We bespreken achtereenvolgens de volgende thema’s 
1) Hoe kunnen ouders op een motiverende wijze praten met kinderen? 
2) Hoe maakt het bieden van een betekenisvolle duiding een verschil uit? 
3) Hoe kan je omgaan met weerspannige kinderen? 
4) Welke rol speelt het bieden van inspraak en keuze? 
5) Is beloningen uitreiken voor gewenst gedrag een goed idee? 

- 1. Hoe kunnen ouders op een motiverende wijze praten met kinderen? 
➢ Maakt het woordgebruik van moeten en verwachten vs kunnen en willen echt een verschil? 

- EXPERIMENT 
➢ 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 

- Optiekeuze 
- Actiekeuze  
- Materiële beloning 
- Verbale beloning 
- Onverwachte 

beloning 
- Prestatie-

gebonden 
beloning 

- Competitie-
gebonden 
beloning 

- Taakgebonden 
beloning 
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▪ 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 bij gebruik van dwingende/controlerende 
communicatie 

- Toepassing 1: wisten jullie dat vele kleuters contracten sluiten met hun kleuterjuffen? 
➢ Als je eenzelfde taak gaat kaderen als: 

• Iets wat moet: minder plezier, ook al is de taak identiek 

• Spel of uitdaging 
➢ De presentatie doet er toe! 

- Toepassing 2: de cruciale rol van autonomie-ondersteunende taal blijkt in het bijzonder bij het 
geven van feedback 

- EXPERIMENT 
➢ 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 

➢ 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 
- De wijze waarop taken, instructies en opdrachten worden gecommuniceerd is van fundamenteel 

belang of kinderen bereid zij om medewerking te vertonen of zich eerder rebels opstellen 
➢ Implicatie voor praktijk: ouders kunnen proberen dwingende woordenschat te vermijden ten 

voordele van woorden 
zoals ‘kunnen’, 
‘voorstellen’, en ‘willen’ 

- 2. Hoe maakt het bieden 
van een zinvolle uitleg een 
verschil uit? 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: effect van duiding 

op betrokkenheid 
➢ OPZET: studenten 

lerarenopleiding een 
cursus statistiek geven 

TIP: motiveren 

betekent de 

juiste taal 

spreken 
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• 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 
- Via duiding kunnen we anderen bewegen tot meer vrijwillige verandering, omdat de verandering 

meer wordt aanvaard 
➢ Het soort uitleg is van cruciaal belang en moet: 

• Specifiek zijn 
▪ Niet algemeen en abstract (vb ‘belangrijk voor later’) 

• Persoonlijk zinvol zijn 
▪ Niet zinvol voor de ouders 

• Nieuwe informatie bevatten 
▪ Zoniet, dan dreigt de geboden uitleg over te komen als preken en overtuigen 

• Hoeft niet persé cognitief te zijn, kan ook ervaringsgericht zijn 
➢ Ouders kunnen proberen om een voor het kind zinvolle uitleg te geven als ze een taak opdragen 

of een afspraak maken 

• Afspraken die logisch onderbouwd zijn, zal het kind sneller accepteren en dus ook eerder 
naleven 

• Uitspraken zoals ‘ik ben nog steeds je vader’ of ‘je zult later wel begrijpen waarom ik dit 
vraag’ zullen terecht door kinderen niet gepikt worden 

- 3. Hoe kan je omgaan met weerspannige kinderen? 
➢ Een opstandig kind is interessant om te bestuderen! 
➢ Proberen meeveren ipv overtuigen, trekken en sleuren 

• Toon nieuwsgierige interesse; dit laat toe om echt te luisteren 

• Valideer/erken het perspectief van het kind 

• Geduld is van goudwaarde: ritme van het kind respecteren 
- Hoe moedig je jongeren aan om vervelende activiteiten uit te voeren? 
- EXPERIMENT 
➢ 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 

TIP: ouders kunnen 

proberen een zinvolle 

uitleg te geven 
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▪ 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 

➢ 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 

- Ouders kunnen proberen in weerspannige situaties om… 
➢ Interesse te tonen waarom jongeren bepaalde zaken niet spontaan doen (grondhouding) 
➢ Irritatie te erkennen bij het kind in plaats van het onder de mat te vegen (bouwsteen ‘stem’) 
➢ Een goede, zinvolle uitleg te geven voor de opgedragen activiteit (bouwsteen ‘duiding’) 

- 4. Welke rol speelt het bieden van inspraak en keuze? 
- EXPERIMENT 
➢ 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 de kinderen een keuze hadden 

• Geen significant verschil tussen conditie 1 en 2 
- Opdat de aangeboden keuze als motiverend wordt ervaren is het cruciaal dat… 
➢ Het aantal aangeboden opties beheersbaar is: keuzecompetentie 
➢ Het aantal geboden opties betekenisvol is (vb niet ‘je mag kiezen tussen dweilen of strijken’) 
➢ Er geen subtiele druk wordt uitgeoefend op 1 optie (vb niet ‘je kan kiezen tussen een korte of 

lange broek, maar als ik jou was dan…’) 
- Voorbij optiekeuze! 
➢ Optiekeuze: keuze tussen wat er wordt gedaan 
➢ Actiekeuze: keuze tussen de manier waarop iets wordt gedaan 

➔ Als optiekeuze niet mogelijk is, biedt dan actiekeuze aan! 
➢ Ouders kunnen proberen om via de dialoog kinderen keuze en inspraak te bieden 

• De keuze kan bestaan uit wat jongeren al dan niet doen (optiekeuze) of wanneer, hoe, waar 
of met wie ze de activiteit uitvoeren (actiekeuze) 

- 5. Is beloningen uitreiken voor gewenst gedrag een goed idee? 
- Hoe motiverend zijn beloning als kinderen/jongeren reeds geboeid zijn door de activiteit? 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: effect van beloningen voor een taak indien je al intrinsiek gemotiveerd bent voor die taak 
➢ OPZET: kinderen maken intrinsiek motiverende taak: SOMA puzzels 

• Conditie 1: beloning geven voor het maken van de puzzel 

• Conditie 2: geen beloning 
➢ RESULTAAT: 

TIP: weerstand 

is interessant 

veeleer dan 

irritant! 

TIP: ouders 

kunnen 

proberen om 

keuze en 

inspraak te 

bieden 
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• Beloningen ondermijnen de intrinsieke motivatie 
▪ Minder persistentie in de beloon-conditie 
▪ Minder plezier 

- De zaak is nog complexer: de demotiverende rol van beloningen verder ontrafeld 
➢ Verbale beloningen: positieve feedback speelt in op competentiebehoefte 

• MAAR: 
▪ Feedback op gedrag: competentieversterkend 
▪ Feedback op prestatie: competentieondermijnend vanaf falen, want dan krijgt het kind 

het gevoel te falen als persoon! 
➔ Verbale beloning gericht op gedrag is ok 

➢ Materiële beloningen: zullen de autonomiebehoefte frustreren en spontaan persistentiegedrag 
ondermijnen 

• MAAR: 
▪ Onverwachte beloningen: 

o Controleren gedrag niet 
o Vaak erkenning van competenties 
o Echter: creëren de verwachting van herhaaldelijke beloning 

▪ Taakgebonden: deelnemen of uitvoeren van een taak 
▪ Competitiegebonden: afhankelijk van de prestaties ten opzichte van anderen 
▪ Prestatiegebonden: afhankelijk van het neerzetten van een specifiek resultaat: bevat dus 

informatie! 
o Competentieversterkend als je de taak goed hebt gedaan, competentieondermijnend 

als je het slecht hebt gedaan 
o Brengt dus druk met zich mee: geen autonomie 

- EXPERIMENT 

➢ 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 

o Beloning niet gerelateerd aan de taak(?) task noncontingent 
o Beloning voor betrokkenheid bij de taak 
o Beloning voor het volbrengen van de taak 
o Beloning voor de prestatie op de taak 

➢ RESULTAAT: 
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• Voor alle types beloningen: negatieve effectgrootte voor persistentie 
▪ Wanneer deelnemers een prestatiegebonden beloning krijgen: -0.36 
▪ Wanneer deelnemers minder dan de maximale beloning krijgen: -0.88 
▪ Wanneer deelnemer de prestatiegebonden beloning niet krijgen: -0.95 
➔ Beloning heeft ALTIJD een slecht effect op persistentiegedrag 

- Hoe kunnen we dit verklaren? 
➢ Een beloning bestaat uit 2 componenten 

• Evaluerende/controlerende 
betekenis: 
▪ Effect op autonomie en 

verbondenheid 

• Informerende betekenis 
▪ Effect op competentie 

➢ Beloningen fungeren omwille van hun 
sturende en informerende functie als een 
tweesnijdend zwaard 

• De kunst bestaat erin om het informerende karakter in de verf te zetten 
- Maar wat als kinderen/jongeren de activiteit nu echt vervelend vinden? Is het dan wel 

gerechtvaardigd om een beloning te geven? 
➢ Springplank/overbruggingsargument 
➢ Er is weinig experimenteel onderzoek naar de rol van beloningen voor vervelende activiteiten 

• Kwantiteit van persistentiegedrag wordt niet ondermijnd, moor ook niet bevorderd  

• Kwaliteit van persistentiegedrag is verschillend: kinderen werken wel verder, maar beleven 
de activiteit verschillend (gebrek aan authenticiteit) 

- Samenvattend: het effect van beloningen is afhankelijk van de toegekende evaluerende en 
sturende ipv informerende betekenis 

➢ Materiële beloningen ondergraven (los van het soort beloning en het beloningssysteem) het 
plezier in intrinsiek motiverende activiteiten 

➢ Conclusie 1 gaat zeker op voor zij die de beloofde materiële beloning mislopen! 
➢ Maar: 

• Verbale beloningen hebben een informerend karakter en versterken dus de plezierbeleving 

• Onverwachte beloningen sturen het gedrag niet en ondergraven dus (aanvankelijk) de 
plezierbeleving niet! 

➢ Materiële beloningen bezoedelen dan wel niet de plezierbeleving van vervelende activiteiten, 
maar ze gaan wel gepaard met een minder authentieke volharding, getuigend van een interne 
gespletenheid tussen gedrag en gevoel 

➢ Echt motiveren is de kunst een ruimte te scheppen waarin mensen het de moeite vinden om 
zichzelf op gang te brengen 

  

TIP: probeer het 

gebruik van 

beloningen te 

beperken 


