
Hedendaagse Ontwikkelingspsychologische Theorieën 
Theoretisch kader, maar kijken naar relevantie in klinische praktijk, opvoeding, …

Laatste les is vragenles (nadien geen vragen meer) + voorbeeldexamenvragen

Handboek als rode draad en actieve kennis, stukken die niet behandeld worden zijn dan niet te 
kennen -> nieuw onderzoek uit hoorcolleges (niet in boek) is actieve kennis

Practicum staat op 4, je moet deelnemen, maar hoeft niet voor beide delen te slagen

3 thema’s voor practica

2 deel is niet verplicht, maar eigenlijk redelijk noodzakelijk

Liefst een gezin dat je niet te persoonlijk kent


Inleiding

1. Bespiegelingen over ontwikkelingen en opvoeding

1.1 Toegenomen kennis, zorg en druk

Kennis rond ontwikkelingsmijlpalen en opvoeding is exponentieel toegenomen

- Aantal populariserende boeken

- Informatie van Kind & Gezin

- Websites (vb. Klasse, VIGEZ)

Steeds meer meningen, boeken, … over ontwikkelingsmijlpalen en opvoeding.

Aantal hulpverleners toegenomen:

- vb. Zorgleerkrachten

- vb. Opvoedingswinkels 

Zorgleerkracht: emotionele en academische ondersteuning voor kinderen

Lengte en gewicht worden gemeten en vergeleken -> is mijn kind schoolrijp? (cognitieve 
vaardigheden)

Toetertest: zelfde vis als in het voorbeeld omcirkelen

Focus op meten -> “meten os weten”

Maar is al dit cijfermateriaal wel behulzaam? Ondersteunt het cijfermateriaal wel de groei van 
kinderen?

Wanneer helpt cijfermateriaal en wanneer zorgt het voor druk?

Artikelen op ufora, maar dat is geen kennis

Scholen zijn heel vrij in de manier waarop ze punten geven

Argumenten voor gedetailleerde normtabellen:

+ Informatieve houvast

- Ook demotivatie

- Er moet ook feedback bij komen

- Enorme druk bij onderste een hoogste percentielen

- Sterke vergelijking tussen anderen

Wat is zinvolle informatie?

- Vergelijken met eigen overgang

- Feedback, kadering

- Groeidoelen 

Meten is weten, maar niet alle cijfermateriaal is even motiverend & behulpzaam

Is het informerend of beoordelend? Afhankelijk van frequentie & wijze waarop

-> aanvaarden versus bemoeizuchtig karakter van informatie

-> druk op kinderen en ouders

Testen zijn puur beoordelen -> testangst

Kleuters worden niet meer gevolgd, ze worden achtervolgd

De ouders worden aansprakelijk gesteld voor het succes van hun kind -> gaan duwen en trekken 
om het kind te laten presteren

-> groei van onderaf voeden, exploratiedrang


1.2 Ontwikkelingsmogelijkheden ad infinitum

Aantal mogelijkheden voor kinderen/jongeren is enorm groot

- Vrije tijd/hobby

- Studiemogelijkheden

- Beroepsmogelijkheden 

Veel meer vrijheid en keuzes

Postmoderne samenleving = koude buffet cultuur 

Koude buffet cultuur: we kiezen maar, nemen een aantal dingen maar een ontbreekt een kader/
rode draad
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Maar komen deze toegenomen mogelijkheden de groei van kinderen ten goede?

Kinderen ontwikkelen stress door keuzes

Kies maar -> bevrijdend of stresserend? “vrijheid is tiranniserend”

Keuzevrijheid is niet slecht, maar we moeten wel ondersteunen

Keuzemogelijkheden -> vitamines voor groei -> bevrijdend/beangstigend -> groei

-> noodzaak aan een intern kompas

-> rol van identiteitsontwikkeling


1.3 Over mondigheid, brutaliteit en een toenemende roep om grenzen in de opvoeding

Is mondigheid positief/negatief?

Assertief, maar ook brutaal

Jongeren nu zogezegd brutaler -> protesterende leerkrachten

Te veel inspraak en mogelijkheden:

- Valkuil voor een permissief klimaat

- Voedt angst dat jongeren oncontroleerbare projectielen worden

Peter Adriaenssens: laat ze niet schieten! Ouders zijn te laks en schuiven opvoedingstaken door 
naar anderen, naar leerkrachten

Hoe veel inspraak moeten jongeren krijgen?

Hoe trek je grenzen? Wanneer bots je als ouder op verzet en wanneer wordt de grens 
gerespecteerd?


Politie stelt ook grenzen aan jongeren via GAS-boetes.


2. Hoe toont (gefnuikte) groei zich? Een toelichting van de opbouw van dit handboek

2.1 ZDT als rode draad

2 grondleggers van de theorie: Prof. Edward Deci & Prof. Richard Ryan

Ook onze professoren zijn daar actieve onderzoekers in

Keuze voor de ZDT = rode draad doorheen het handboek:

1. Cumulatief karakter

- Metafoor = puzzel

- Reeds 4 decennia in ontwikkeling

- Spaarzaam 

2. Heldere mensvisie

- Groeigericht mensbeeld

3. Aanknopingspunt praktijk

- Kan brede waaier aan fenomenen verklaren en voorspellen

- Inspiratiebron voor dagelijkse werking

- Praktijkaanbevelingen achteraan ieder hoofdstuk

Steeds nieuwe puzzelstukjes die verder bouwen op de theorie

Spaarzaam: zelfde “vitamines” uitbreiden naar andere vlakken

Aanknopingspunten met praktijk (tov theorieën van vorig jaar)

Hopelijk voor ons ook een inspiratiebron

Mfactor: vanuit ZDT sport aanbieden aan jongeren


2.2 Structuur van het handboek
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De psychologische groei van kinderen en jongeren blijkt uit het feit dat ze (1) zich aangereikte 
normen en waarden eigen maken, (2) hun exploratiedrang kunnen botvieren en hun interesses 
kunnen realiseren, (3) een intern kompas weten op te bouwen dat richting geeft aan hun leven.

Gefnuikte groei toont zich via (1) het opstandig verzet dat kinderen en jongeren vertonen en (2) het 
zich aanmeten van een materialistische levensstijl.

Het ondersteunen en het actief onderminjnen van deze behoeftes vormen de wortels van, 
respectievelijk, groei en gefnuikte groei.


3. Wat is de meerwaarde van dit boek?

Hoe bouwt deze cursus verder op het vak ontwikkelingspsychologie?

Inzicht in klassiek is nodig als brede kennis en om deze concepten te begrijpen 

-> nu theorieën meer uitdiepen, concretiseren

Ontwikkelingspsychologie:

- Inzicht verwerven in “klassieke” ontwikkelingstheorieën

- Leeftijdsgebonden presentatie

- Theoretisch

- Bespreking grote intra-individuele ontwikkeling: fysiek, cognitief, sociaal en emotioneel

- Geen bespreking van eigen werk

Hedendaagse theorieën in de ontwikkelingspsychologie

- Inzicht verwerven in meer recente en hedendaags ontwikkelingstheorieën

- > oudere theorieën niet verloren: 


- Vb. Operante theorie om rol van beloningen te begrijpen

- Vb. Uitdieping van Erikson’s identiteitstheorie


- Themagebonden presentatie

- Theoretisch & empirisch 


- Tabellen en resultaten interpreteren (practicum)

- Statistische technieken en designs leren kennen om ontwikkeling te bestuderen


- Bespreking voedingsbodem van ontwikkelingslijnen

- Wel bespreking van eigen werk

Thema’s: bv ook groei bij bejaarden, (on)gehoorzaamheid -> bepaalde leeftijden komen vaker aan 
bod

Ook empirisch onderzoek: testen, vragenlijsten, experimenten -> reflex om wetenschappelijke 
literatuur te willen begrijpen

Focus op eigen werk (van de onderzoeksgroep, niet enkel de prof)

Bestaat er een verband tussen deze cursus en andere vakken in de opleiding (behalve 
ontwikkelingspsychologie)?

filosofie, ethiek en moraalwetenschappen:

- Wat is moraliteit? Wat is de filosofische onderbouw van een psychologische theorie? (H3, H5)

- Wat is de impact van de post-moderne samenleving op identiteitsontwikkeling? (H7-H9)

Statistiek:

- Leren lezen van tabellen
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- Correlaties als een indicatie van rangordestabiliteit

Sociale psychologie:

- Op welke manier oefent de omgeving een invloed uit op de ontwikkeling van kinderen? (H10-

H12)

Persoonlijkheidspsychologie:

- In welke mate bestaat er een samenhang tussen persoonlijkheid en identiteitsontwikkeling? 

(H7)

- Ontlokken kinderen met moeilijk temperament andere opvoeding? (H12)


Deel 1: Vitamines voor groei 
Hoofdstuk 1: Een stevig theoretisch fundament: over de vitamines voor groei

1. Psychologische basisbehoeftes: het hart van de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT)

Voorbeeld dialoog tussen moeder en kind:

Het kind moet de vis opeten, maar ze lust het niet. Ze heeft het gevoel dat ze vanalles moet en 
krijgt uiteindelijk geen dessert omdat ze het niet op eet.

-> Het kind krijgt geen autonomie

Voorbeeld dialoog in de klas tussen juf en kind:

Juf toont interesse in boek dat het kind mee brengt, stelt voor om dit aan de hele klas te laten 
zien.

-> kind is heel blij want het voelt verbondenheid

3 fundamentele basisbehoeftes volgens ZDT:

- Autonomie

- verBondenheid

- Competentie

- > leiden tot groei en welbevinden

Deze behoeftes helpen om een aantal maatschappelijke bespiegelingen in een breder perspectief 
te plaatsen


2. Karakterisering van de psychologische basisbehoeftes

2.1 Wat de ZDT-behoeftes wél zijn

- Psychologisch veeleer dan fysiek

- Inherent veeleer dan verworven

- Universeel veeleer dan cultuurspecifieke

- Fundamenteel/essentieel veeleer dan triviaal

- (Niet noodzakelijk expliciet gewaardeerd)

Behoeftes = inherente psychologische vereisten (‘necessity’)

-> katalysator van groei

Autonomie: De ervaring jezelf te mogen zijn en vrijwillig te mogen handelen, denken en voelen; 
ervaring van psychologische vrijheid

Relationele verbondenheid: ervaring van een warme, hechte en authentieke band met anderen, 
voor anderen zorg dragen en geliefd worden

Competentie: het gevoel hebben bekwaam te zijn om een activiteit uit te voeren, gewenste doelen 
te bereiken en de eigen vaardigheden te ontplooien

Zeer veel empirische evidentie!

Behoeftebevrediging draai bij tot:

- Persoonlijk welbevinden

- Energie en veerkracht

- Beter cognitief functioneren

- Prosociaal functioneren

Vastgesteld

- Met zelfrapportage en beoordeling door externen 

- Correctioneel en experimenteel onderzoek

Correctioneel onderzoek:

3 basisbehoeften zijn allemaal gelinkt aan psychologisch welbevinden, ook aan depressieve 
symptomen maar C was geen significante voorspellen

3 basisbehoeftes voorspellen ook vitaliteit 

Experimenteel onderzoek: 

- Twee condities 


- Helft van fietsers: autonomie op subtiele manier geprimed (puzzel maken waarbij woorden 
zoals autonomie de oplossing zijn)
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- Andere helft krijgt frustrerende woorden (moeten)

- Senctence scrambling task

- 20 minuten fietsen + vrije tijdsperiode 


- Ze kregen de optie om achteraf zelf te fietsen

- Nameting 

2 condities zijn onafhankelijke variabele, afhankelijk is de fietstijd en de ervaren belasting

Frustrende prime: mensen gaan minder lang fietsen en ze vinden het fietsen meer belastend

-> ook op heel subtiele manier is je mindset belangrijk

Vele vragen blijven!

- Bestaan er geen verschillen tussen mensen in de mate dat ze deze behoeftes belangrijk 

vinden?

- Haalt iedereen wel voordeel uit de bevrediging ervan?


2.2 Wat de ZDT-behoeftes niét zijn

Dispositionele motievenperspectief vs. Zelf-determinatietheorie


Effect van behoeftebevrediging altijd aanwezig, ook bij een lagere behoeftesterkte. Er is wel een 
interactie-effect, het effect van behoeftebevrediging is hoger wanneer een hogere behoeftesterkte 
is

Wat is de empirische evidentie ter zake?

- Enige evidentie voor interactie-effecten

- Kanttekeningen:


- Vaak gradatieverschil (linkse figuur) veeleer dan zwart-wit zaak (rechtse figuur)

- Moderatie beperkt tot domeinspecifieke uitkomsten

- Moderatie beperkt tot impliciete metingen van behoeftesterkte <-> expliciete metingen


Meer onderzoek nodig, maar universaliteitsclaim lijkt stand te houden

Vele vragen blijven!

Haalt iedereen op dagelijkse basis voordeel uit de bevrediging ervan of zijn effecten afhankelijk 
van…?

- De setting/cultuur waarin je leeft?

- De dag van de week?

- Je leeftijd?


3. Universele vitamines voor groei en levensgeluk

Haalt iedereen op dagelijkse behoefte voordeel uit de bevrediging ervan of zijn effecten afhankelijk 
van de cultuur/setting waarin je leeft?

Illustratie: de rol van psychologische behoeftebevrediging in China, Peru, US en België

Er bestaan interindividuele verschillen in de mate waarin mensen

- Verlangen naar deze behoeftes

- Deze behoeftes waarderen


Dispositionele motievenperspectief Zelf-determinatietheorie

Macht, prestatie, affiliatie autonomie, competentie en relationele 
verbondenheid

Psychologisch Psychologisch 

Niet noodzakelijk universeel Universeel

Aangeleerd via socialisatiegeschiedenis

Vb. Systematisch beloond worden bij goed 
presteren

Inherent 

Focus op verschillend in de sterkte van de behoefte 
= sterke van de behoefte telt

Vb. Grote prestatiebehoefte -> meer uitdagende 
taken kiezen & beter presteren

Focus op verschillen in bevrediging en frustratie van 
behoeftes

Vb. Behoeftebevrediging voorspelt welzijn & 
probleemgedrag

Behoeftebevrediging is positief voor zover iemand 
de behoefte waardeert/belangrijk vindt

-> MATCH-hypothese: competitie is goed voor 
personen met een sterke prestatiebehoefte

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

-> behoeftebevrediging bevordert welzijn voor 
iedereen; geen plafond: “sky is the limit”

Hedendaagse Ontwikkelingspsychologische Theorieën 5



Spelen deze metingen van behoeftesterkte een modererende rol?

= vraag naar interactie-effecten

Geen evidentie voor interactie in deze data!

Illustratie: autonomie in de gevangenis

Autonomie bevrediging -> correleert .30 met welbevinden

Uitbreiding van criteria: niet noodzakelijk expliciet verlangen ernaar

Haalt iedereen op dagelijkse basis voordeel uit de bevrediging ervan of zijn de effecten afhankelijk 
van de dag van de week?

Vitamines in tijden van corona

Onderzoek: hoe stel jij het in uw kot?

Vragenlijst dagelijks afgenomen bij grote groep mensen in Vlaanderen (telkens andere mensen) 
gedurende de eerste 60 crisisdagen, startend na de dag waarop de regering de eerste 
maatregelen aankondigde

- 49095 deelnemers


- Gemiddeld 51 jaar

- 72% vrouwen


- Hoofdonderzoekers 

- Prof. Vansteenkiste

- Sofie Morbée, Branko Vermote, Joachim Waterschoot


Waren er opvallende fluctuaties in onze nood aan autonomie, competentie en verbondenheid 
tijdens de lock-down periode in België? 
Waren deze fluctuaties hetzelfde voor …

- Mensen uit verschillende leeftijdsgroepen?

- Mannen en vrouwen?

- Mensen met en zonder partner?

Stippellijnen waren belangrijke punten: aankondigingen versoepeling/verstrengingen

Eerste versoepeling voor moederdag -> groot effect op elk van de vitamines

——————————————————————————————————————————

Hoofdeffect van behoeftebevrediging en behoeftesterkte -> interactie

Geen effect van behoeftebevrediging -> spreekt ZDT tegen

In het weekend wordt meer vitaliteit/behoeftebevrediging ervaren -> verklaring door autonomie en 
verbondenheid

Anticipatie op het weekend is al genoeg om ons vitaler te voelen (vrijdagnamiddag)

Zijn dagelijkse schommelingen relevant?

Verschillen binnen-persoon variabiliteit en tussen-persoon variabiliteit

Mensen verschillen in de ervaring van de 3 basisbehoeften, maar ook binnen personen van dag 
tot dag -> redelijk recente vraagstelling

Binnen-persoon variabiliteit is groter dan men verwacht (groter dan tussen-persoon)

Haalt iedereen op dagelijkse basis voordeel uit de bevrediging ervan of zijn effecten afhankelijk 
van je leeftijd?

Is het op oudere leeftijd nog relevant om autonomie te ervaren? Om ons competent te voelen?

Ego-integriteit vs wanhoop (Erikson’s identiteitsmodel) 
Ego-integriteit:

- Harmonie

- Aanvaarding van mislukkingen en realisaties

- Innerlijke rust


Wanhoop: 

- Verbittering

- Ontgoocheling

- Innerlijke onrust

- “time is running uit” 

Behoeftebevrediging bij senioren:
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5 vaak voorkomende dingen bij ouderen waarvan ze spijt hebben:

- “Ik wouw dat ik minder hard gewerkt had” -> autonomie & verbondenheid

- “Ik wou dat ik contact had gehouden met mijn vrienden” -> verbondenheid

- “ik wou dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens uit te drukken” -> autonomie & 

competentie

- “Ik wou dat ik de moed had gehad mijn eigen leven te leiden. Niet dat wat anderen van mij 

verwachten.” -> autonomie

- “Ik wou dat ik mezelf gelukkiger had laten zijn” -> 3 behoeftes

Take home boodschap:

- Behoeftebevrediging: motor van dagelijks levensgeluk

- Er zit geen vervaldatum op!

- iedereen, los van de culturele bagage, is gebaat met behoeftebevrediging


4. Over behoeftefrustratie, probleemgedrag en pathologisch functioneren

Behoeftebevrediging: fungeert als een vitamine of voedingsstof voor groei;

-> haalt het “beste” uit mensen

Behoeftefrustratie: fungeert als vergif en kan 
bepaalde kwetsbaarheden en defensief 
functioneren doen ontwaken

Behoeftebevrediging en frustratie zijn geen 
exacte tegenovergestelde, frustratie is meer 
dan deprivatie

Behoeftefrustratie is meer dan de 
afwezigheid van behoeftebevrediging 
(behoeftedeprivatie); het houdt een actief 
dwarsbomen of beknotten van de behoeftes 
in!

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

= asymmetrische relaties, ze sluiten elkaar niet volledig uit en er zijn gradaties

Behoeftebevrediging leidt tot groei in welzijn

Behoeftefrustratie doet het “beest” in ons ontwaken

Omgekeerde lijnen (stippellijnen) zijn een minder sterk verband

Behoeftefrustratie -> kijken naar sociale context

Hoe kunnen we de sociale context typeren?


Opwaartse spiraal: behoefteondersteunende omgeving zorgt voor meer geluk

Illustratie: twee verschillende trajecten

- Bevrediging: positief gecorreleerd met life satisfaction & vitality

- Frustratie: positief gecorreleerd met depressie

Link tussen behoeftefrustratie van de dag en binge-eten

Emotionele eetstijl: bij slecht gevoel grijpen naar ongezond eten

Besluit hoofdstuk 1: universele vitamines van groei

Bespiegeling 1: toegenomen kennis en zorg

Bespiegeling 2: keuzemogelijkheden ad infinitum

Bespiegeling 3: Over mondigheid, brutaliteit & een toenemende roep om grenzen in de opvoeding

Vele vragen blijven!

- Bestaan er geen andere behoeftes dan deze drie?


Behoeftefrustratie Afwezigheid van behoeftebevrediging Behoeftebevrediging 

Ondermijnen Belemmeren Voeden 

Beschadigen Depriveren Faciliteren 

Tegenwerken Afremmen Ondersteunen 

Fnuiken Blokkeren Bevorderen 

Dwarsbomen Verhinderen Aanmoedigen 
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- Hoe verhouden deze psychologische behoeftes zich tot fysiologische behoeftes?

- Hoe gaan mensen om met behoeftefrustrerende ervaringen?

- Wat is het mensbeeld onderliggend aan de Zelf-Determinatie Theorie?


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

1. Waarom deze behoeftes? De elegantie van spaarzaamheid

1.1 Iedereen heeft toch behoefte aan een positief zelfbeeld?!

Wat is de rol van eigenwaarde?

Eigenwaarde kan een drijfveer van het gedrag zijn

- Voorwaardelijke eigenwaarde: mate waarin een positief zelfwaardegevoel afhankelijk is van het 

succesvol uitvoeren van een activiteit

- Eigenwaarde = beoogde doel/ambitie

- Kwaliteit en kwantiteit van eigenwaarde

-> voorwaardelijke eigenwaarde = valuil voor spanning, testangst, verminderd welzijn en 
misschien zelfs verminderde behoeftebevrediging

bv. Hard studeren doen we door onze eigenwaarde

Een positief zelfbeeld proberen te verwerven is aks proberen snel in slaap te vallen. Hoe meer we 
ons er op toespitsen, hoe minder we het gewenste resultaat boeken.

Maar hoe kan je een positieve eigenwaarde verwerven als je er niet naar kan streven?

Eigenwaarde is ook de uitkomst van behoeftebevrediging

- Via deelname aan behoeftebevredigende activiteiten vb. Hobby; diepgaand gesprek

- Eigenwaarde is geworteld in behoeftebevrediging

- Neveneffect of “byproduct”: eigenwaarde groeit en wordt versterkt bij uitvoeren van 

behoeftebevredigende activiteiten

- Meer veilig verankerde eigenwaarde, want minder afhankelijk van reactie anderen en bereikte 

resultaten

Eigenwaarde is geen van de 3 basisbehoeften


1.2 We hebben toch een behoefte aan veiligheid/zekerheid?!

Blijven in onzeker tijden dezelfde 3 basisbehoeftes relevant?

Bij ZDT zijn basisbehoeftes horizontaal naast elkaar, pyramide van Maslow heeft een verhouding 
tussen de verschillende behoeftes

Als we ons niet veilig voelen kunnen we ons volgens Maslow ook niet richten op de andere 
behoeften (2e behoefte)

Wat betekent het dat behoeftes in een piramidale structuur worden geplaatst?

- Wat is de onderlinge verhouding tussen behoeftes?

- Wat is de predictieve kracht van de verschillende behoeftes?

Onderlinge verhouding: mensen kunnen zich pas richten op hogere orde behoeftes als aan lagere 
orde behoeftes is voldaan; anders gesteld, hoe meer de lagere orde behoeftes zijn voldaan, hoe 
meer

- Belang men hecht aan/verlangen vertoont naar hogere orde behoeftes

- Tijd en energie men kan stoppen in de bevrediging ervan

-> ‘Hierarchy or relative prepotency’ (hiërarchie van relatieve dominantie)

Als we een geen veiligheid hebben, richten we onze aandacht op het bekomen van veiligheid

- Hogere orde behoeftes = luxeproducten

- Bewust en onbewust sturen behoeftes ons gedrag

- Verschuiving: niet plots/abrupt, maar gradueel, niet zwart-wit

- Behoeftes moeten meer saillant worden in functie van contextuele omstandigheden vb. 

Vredestijd versus oorlogstijd (Tang & West)

- In oorlog zijn bepaalde behoeftes niet zo relevant

- In niet-oorlogstijd wordt veiligheid van het land als totaal niet relevant gezien


Empirische evidentie?

-> 2 steekproeven waar veiligheid en financiële zekerheid onder druk staan

- 224 Zuid-Afrikaanse jongeren die opgroeien in een regio met hoge criminaliteits- en 

misdaadcijfers

- 357 arme, laaggeschoolde, geïmmigreerde Chinese arbeiders

Resultaten:

- Hangt het verlangen naar psychologische behoeftebevrediging samen met het voldaan zijn van 

fysieke veiligheid?

- JA!
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- Maar: hoe groter bedreiging van fysieke veiligheid, hoe meer verlangen naar psychologische 
behoeftebevrediging = positief verband


- <-> Maslow

-> beperkte operationarisatie van prepotency principe

Predictieve kracht: «Afhankelijke karakter van de behoeftes »: het effect van de hogere orde 
behoeftes op welbevinden is afhankelijk van de mate waarin aan lagere orde behoeftes is voldaan

-> bevrediging lagere orde behoeftes = voorwaarde of conditie opdat hogere orde behoeftes een 
effect zouden hebben

-> vraag naar interactie = moderatie

Oefening: predictieve kracht

Welke figuur ondersteunt de volgende hypothese?

“De bevrediging van lagere orde behoeftes is vereist opdat de bevrediging van hogere orde 
behoefte zou bijdragen aan ons welbevinden”

-> bij lage fysieke veiligheid geen verschil (horizontale lijn)

Oefening: welke figuur wordt bevestigd door deze data?

-> positieve correlatie, maar geen interactie effect (evenwijdige lijnen)

Empirische evidentie? 
Resultaten:

- Hangt een groter gevoel van zekerheid samen met meer welbevinden?


- JA!

- Maar: ook de drie psychologische basisbehoeftes hebben een unieke toegevoegde waarde 

in de voorspelling van welbevinden

- <-> Maslow

- Iedereen bleek gebaat bij bevrediging psychologische basisbehoeftes


Preliminaire evidentie voor uitbreiding criteria: niet reduceerbaar tot een andere behoefte

Kanttekeningen:

1. Psychologische onzekerheid/onveiligheid is vaak geworteld in de frustratie van de 

psychologische behoeftes

2. Fysieke veiligheid = basis voor psychologische behoeftebevrediging

Fysieke zekerheid draagt bij, 
maar we kunnen niet altijd 
tijd en energie in je 
basisbehoeften steken

Op de vlucht kunnen we 
minder aan onze behoeftes 
voldoen


1.3 Fysiologische behoeftes

Illustratie 1: behoeftebevrediging en 
slaap

Dagelijkse behoeftebevrediging

- Energieroute


- Behoeftebevrediging = 
energieleverancier <-> 
behoeftefrustratie = energievreter


1. Avondvermoeidheid

2. Verminderde ochtendalertheid


- Emotionele route

- Behoeftebevrediging gaat met 

positief affect gepaard <-> 
behoeftefrustratie ontlokt stress


1. Slaaplatentie tijd

2. Wakker worden en rumineren


-> cross-sectional onderzoek

Illustratie 2: wat gebeurt er met je 
psychologische behoeftes als je te 
weinig slaapt?

- Design = experimenteel

- N = 54

- Jonge volwassenen (Mleeftijd = 30 jaar)


Hedendaagse Ontwikkelingspsychologische Theorieën 9



Verschil in behoeftebevrediging na 3 nachten en groot verschil in avondvitaliteit

Basismeting is belangrijk want er was de eerste dag al een verschil (slechte verdeling)


- Behoeftefrustratie, stress en 
slaapproblemen variëren hand in hand = 
systematische covariante/samenhang

- Meer dan met slaapkwantiteit hangt 
psychologische behoeftebevrediging 
samen met slaapkwaliteit

-> energieniveau niet enkel afhankelijk 
van aantal uren slaap, maar ook ons 
psychisch functioneren!

- Tweerichtingsverkeer: psychologische 

en fysiologische behoeftebevrediging haken op elkaar in!

Take home message:

- Eigenwaarde is binnen ZDT geen behoefte, maar eerder een uitkomst of drijfveer.

- ZDT schuift geen hiërarchische rangschikking van behoeftes naar voren, in tegenstelling tot 

Maslow.

- Psychologische behoeftebevrediging versterkt ons welbevinden, bovenop onze ervaren fysieke 

veiligheid.

- Psychologische en fysiologische behoeftes staan ongetwijfeld in een dynamische verhouding 

ten opzicht van elkaar.


2. Wat doen behoeftefrustrerende ervaringen met onze behoeftes zelf?

2.1 Behoefteherstel


Zoektocht naar behoefteherstel (na korte duur van behoeftefrustratie

= correctieve reactie (assimilatie)

= copingreactie

Reactie op acute behoeftefrustratie

Uit zich op verschillende vlakken

- Affectief: stuurt ons verlangen

- Cognitief: ‘radar’ staat op scherp voor behoefte-cues (heel alert zijn voor behoeftes)

- Gedragsmatig: stuurt ons gedrag

Illustratie: behoefteherstel na tijdelijke eenzaamheid

Onderzoeksvraag: snellere herkenning van positieve/negatieve gezichtsuitdrukkingen door 
eenzame jongeren? (door behoeftefrustratie alerter?)

Methode:

- 170 adolescenten uit tweede middelbaar (USA)

- 36 filmpjes waarbij een neutraal gezicht traag in één van de volgende drie emoties veranderde: 

blij, bang, en verdrietig

- Kinderen drukten op knopje zodra ze de emotie herkenden

Resultaten

- Eenzame jongeren waren niet beter in gezichtsherkenning van de drie emoties, maar wel sneller

- Eenzame jongeren zijn bijzonder sensitief voor subtiele emotionele signalen op gezichten, 

vooral van negatieve emoties

Corresponderend verlangen is geworteld in behoeftefrustratie

- Autonomie -> verlangen naar autonomie

- Verbondheidsfrustratie -> verlangen naar verbondenheid
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- Competentiefrustratie -> verlangen 
naar competentie


Bespiegelingen:

- Proces van zelfselectie

- Levert de zoektocht naar 

behoefteherstel resultaat op?

- > instrumentele, strategische 

versus procesgerichte benadering

- Instrumenteel leidt tot minder 

behoefteherstel dan 
procesgericht


- Motivatie bepaalt mee

- Wijst op proactieve natuur en homeostatische werking van behoeftefrustratie

Na lange behoeftefrustratie is er behoeftedevaluatie

Maximaal opgaan in de voorliggende activiteit of het gesprek is van cruciaal belang voor 
behoeftebevrediging


2.2 Behoeftegevoeligheden

Wat als behoeftefrustratie aanhoudt en chronisch wordt?

Proces van (de)sentisatie

- Individuen met hogere behoeftebevrediging hebben “scherpere voelsprieten” voor nieuwe 

opportuniteiten

- 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 (accomodatie)

Illustratie: behoeftedevaluatie na chronische eenzaamheid

A new lunch place opened in town, and they are giving away free sandwiches today. Some of your 
classmates are going there for lunch and they ask you if you want to join them 
Bij dergelijke situaties zijn chronische eenzame jongeren:

- Minder enthousiast

- Minder geneigd om in te gaan op uitnodigingen

- Denken sneller dat het toeval is dat ze zijn uitgenodigd

= behoefte-devaluatie

Take home message:

- Bij kortdurende behoeftefrustratie zetten we affectieve, cognitieve en gedragsmatige 

mechanismen in gang om onze behoefte opnieuw te herstellen

- Bij langdurige behoeftefrustratie kan het zijn dat we het opgeven om naar behoefteherstel te 

streven en treedt er behoeftedevaluatie op


Deel 2: waarom kinderen enthousiast, gehoorzaam of weerspannig zijn 
Wanneer gaan mensen/kinderen zich verzetten? Ook belangrijk bij de corona maatregelen

Stelling: ik duw op de rem net nadat/voorda	t ik aan een flitspaal voorbij kom

Wat? 

Socialisatieproces: proces waarbij socialisatiefiguren samenlevingswaarden en -normen 
bijbrengen, zowel mbt wat wenselijk als onwenselijk is

Wie?

Ouders = primaire socialisatiefiguren, maar ook grootouders, leerkrachten, coaches, leiders uit de 
jeugdbeweging etc.

Socialisatieproces = succesvol -> internalisatie

Levenslang proces: niet afgerond na kindertijd!

Vb. volwassenen: verkeersregels

-> inhoudelijke variatie van regels met de leeftijd (vb. Tafelmanieren)

Oefening: welke ouderlijke verzoeken behoren tot welk domein?

- Moreel: rechtvaardigheid, psychologisch leed, fysiek leed


- Gemaakte beloftes nakomen

- Niet liegen over schoolresultaten

- Niet “stom kieken” zeggen als je niet akkoord gaat


- Conventioneel: afspraken binnen een bepaald gezin, (familie)gewoontes, tafelmanieren, … (niet 
inherent goed/slecht, kan veranderen, afhankelijk van autoriteitsfiguur, contextgebonden)
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- Pas vanaf een bepaalde leeftijd make-up dragen (duidelijke afspraak binnen gezin, maar kan 
ook persoonlijk zijn)


- De tafel helpen opruimen (binnen het ene gezin wordt dit verwacht, binnen het andere niet)

- Op vrijdagavond als gezin samen aperitieven

- Niet met je mond vol eten praten


- Prudentieel: veiligheid, gezondheid (autoriteitsafhankelijk, contextgebonden)

- ’s Avonds met een werkend fietslicht naar huis komen

- Twee stukken fruit per dag eten


- Persoonlijk (meest onduidelijk, leeftijdsafhankelijk): persoonlijke kwesties, vrienden, 
vrijetijdsactiviteiten, lichaamsverzorging, … (puur descriptief)

- De wijze waarop je gekleed gaat naar school


Filmpje: student spreekt President Macron met voornaam aan, vraagt “ça va?” -> conventioneel, 
je mag de president niet aanspreken + moreel, respect

Doorheen opvoeding worden verschillende domeinen van sociale kennis opgebouwd

Moreel domein:

- Inhoud


- Rechtvaardigheid

- Psychologisch leed

- Fysiek leed


- Karakter

- Morele overtredingen zijn inherent af te keuren

- Bindend en prescriptief


- Geldigheid

- Autoriteitsonafhankelijk

- Universeel geldig


Conventioneel domein:

- Inhoud 


- Gewoontes

- Tafelmanieren

- Familiegewoontes


- Karakter

- Niet inherent goed of slecht; via consensus vastgelegd

- Descriptief karakter


- Geldigheid

- Autoriteitsafhankelijk

- Contextgeboden 


Prudentieel domein:

- Inhoud


- Veiligheid

- Gezondheid


- Karakter

- Gunstig of ongunstig voor ons persoonlijk functioneren

- Eerder bindend en prescriptief


- Geldigheid

- Aytoriteitsafhankelijk

- Contextgebonden 


Persoonlijk domein:

- Inhoud 


- Persoonlijke kwesties

- Vrienden

- Vrijetijdsactiviteiten

- Lichaamsverzorging 


- Karakter

- Niet inherent goed of slecht: persoonlijke voorkeuren
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- Descriptief karakter

- Geldigheid


- Autoriteitsonafhankelijk

- Persoonsgebonden 


Tot welk domein behoort

- Agressief gedrag: moreel

- Gsm-gebruik volgens Frits en zijn dochter

Waarom zijn ze het wel/niet eens over deze thema’s?

Dochter vindt dit persoonlijk, vader misschien conventioneel of prudentieel

Veel kwesties zijn ambigu (multifaceted) vb. Met fietslicht rijden

Subjectieve inschatting telt!

Sommige kwesties worden, tot ontzetting van de ouders, door jongeren “gekaapt” vb. Studeren in 
de ogen van spijbelaar; eten in de ogen van patiënt met een eetstoornis

-> het worden ambigue thema’s, die kunnen aanleiding geven tot een ouder-kind conflict

Rol van leeftijd


Hoofdstuk 3: Het geweten als slot op de deur

Oefening: types gehoorzaamheid/inwilliging 

Welke types gehoorzaamheid/inwilliging herken je in de volgende cases?

Pieter & Germaine volgen allebei de regels, maar hebben allebei aanmaning nodig -> enthousiast, 
toegewijde gehoorzaamheid

Anthe verzet haar, strubbelt erg tegen -> weerspanning, situationele gehoorzaamheid

Antoine heeft niet eens aanmaning nodig -> vrijwillig, internalisatie



3.1 Het geweten

“situational compliance describes 
instances when the child, 
although essentially cooperative, 
does not appear to embrace the 
mother’s agenda wholeheartedly. 
Such compliance is shaky and 
seems contingent on sustained 
maternal control” (Kochanska)

“wholehearted, willing, self-
regulated compliance in which the 
child appears to be eagerly 
embracing the mother’s agenda 
and her values” (Kochanska)

-> de wijze waarop het verzoek 
wordt ingewilligd verschilt vb. 
Vuile was in de wasmand gooien

“internalization of moral 
standards, involving a shift from reliance on external controls to internal mechanisms is a crucial 
landmark in the socialization process”

Internalisatie

- Stellen van regel- of norm conform gedrag in afwezigheid van de moeder

- Spontaan persisteren/volharden als socialisatiefiguren niet langer toekijken

- Onderdeel van geweten of moraliteit

Vb. Op tijd gaan slapen met babysit thuis, niet spuwen op de speelplaats als juf niet toekijkt

Toegewijde gehoorzaamheid (het Proto geweten) -> internalisatie (het geweten)

Types gehoorzaamheid Situationele 

gehoorzaamheid
Toegewijde 
gehoorzaamheid

Internalisatie 

Aan- versus 
afwezigheid moeder

Aanwezig Aanwezig Afwezig

Regulatie Externe regulatie Gedeeltelijk interne 
regulatie

Interne regulatie

Moraliteit Afwezig Proto-geweten Geweten
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Over het verschil tussen persistentie en transfer

Persistentie -> duurzaamheid -> Het gedrag dat in één specifieke situatie wordt aangeleerd wordt 
volgehouden over tijd binnen die situatie (=cross-temporale stabiliteit) 

-> thuis fruit eten als mama niet toekijkt

Transfer -> generalisatie -> Het gedrag dat in één specifieke situatie wordt aangeleerd wordt 
getransfereerd naar nieuwe situaties (=cross-situationele) of naar nieuwe gedragingen (=cross-
activiteit)

-> fruit eten op scoutskamp/kot

-> niet alleen een gezond eetpatroon opbouwen, maar ook meer bewegen

Vraag: De juf moedigt de kinderen aan om elkaar te helpen in de klas. Omdat Marjan tijdens de 
studie vast zit met haar huiswerk, springt Odille bij om haar te helpen. Dit is een voorbeeld van 
cross-situationele transfer (helpen, maar in andere context)

Maar het geweten heeft meer dan enkel deze gedragsmatige component!

Het geweten wordt gedefinieerd als ‘an inner self-regulatory system’ of een ‘autonomous inner 
guiding system independent pof external control’ (Kochanska & Aksan)

Het geweten

- Affect


- Empathische bezorgdheid

- Schuldgevoelens


- Gedrag

- Internalisatie 


- Cognitie 

- Begrip redeneren


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

- Schuldgevoelens = motiverende brandstof om normcompatibel gedrag te stellen

- Schuld verwijst naar ‘de emotionele spanning en het ongemak dat samenhangt met feitelijke of 

geanticipeerde transgressies’ (Kochanska)

Anticiperende schuld: je hoeft het niet te doen, je weet dat je je schuldig zou voelen als je het zou 
doen

Het geweten -> schuld (affectief) / internalisatie (gedrag)

Schuld = hogere orde emotie

<-> 1ste orde emotie: blijdschap, angst, etc.

Mij-zelf wordt geëvalueerd in het licht van standaarden (proces van sociale verwijzing!)

Schuld en bezorgdheid (empathie) gaan samen 

= beschermende factor tegen het vertonen van probleemgedrag 
“Doe”-taak of gebodstaak

- Beleefd zijn t.o.v. derden

- Regelmatig fruit eten

- Op tijd thuis komen van een fuif

- Draag een mondmasker

Pro-actieve gedragstendens = een vervelend/
lastig gedrag uitvoeren


“Doe niet”-taak of verbodstaak

- Praat niet met je mond vol

- Niet snoepen voor het middageten

- Niet stelen

- Hou geen lockdownfeestjes

Inhiberende gedragstendens = een 
interessant/aantrekkelijk gedrag niet uitvoeren 

Noot: beiden impliceren zelfbeheersing

Zelfbeheersing als kind een goede voorspeller van zelfbeheersing als volwassene


2. Leeftijdsgebonden verschuivingen

2.1 Stellen kinderen zich inschikkelijker op naarmate ze ouder worden?

Welke evolutie valt er waar te nemen in het type gehoorzaamheid van kinderen in functie van de 
leeftijd?

Illustratie (kochanska, Aksan & Koenig, 1995)

- Onderzoeksvraag: ontwikkeling in types gehoorzaamheid volgens leeftijd?

- Wie? 103 moeder en peuters worden 2x naar labo uitgenodigd: 2 à 3 jaar, en 3,5 à 4,5 jaar

- Wat? Ze doen heel wat dingen samen: spelen, verhaaltje lezen, eten

-> voorbeeld van gestructureerde observatie (<-> naturalistische observatie)

Twee specifieke taken:

- Gebodstaak: speelgoed opruimen (15 min.)

- Verbodstaak: leuk speelgoed op tafel niet aanraken (trein, kauwgomballenmachine, leuke pop 

etc.)

Alles wordt geregistreerd op camera en beoordeeld:
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- Mate van toegewijde gehoorzaamheid

- Mate van situationele gehoorzaamheid

Herhaling van procedure op oudere leeftijd

Twee belangrijke resultaten:

1. Verschuiving in types gehoorzaamheid


- Toename in toegewijde gehoorzaamheid

- Afname in situationele gehoorzaamheid


2. Veel meer toegewijde gehoorzaamheid in verbodstaak dan in gebodstaak

-> vraag naar generalisatie van bevindingen? Speelt type verbod ook geen rol (vb. Aan de kassa 
in de winkel, aperitieven etc.)

Kochanska schenkt vooral aandacht aan kwalitatief verschillende types gehoorzaamheid

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


2.2 verandert het soort ouderlijk verzoek met de leeftijd?

Categorieën:

1. Veiligheid bv. Geen gevaarlijke dingen aanraken

2. Bescherming van persoonlijk bezit bv. Niet op muren tekenen

3. Respect voor anderen bv. Speelgoed niet afpakken

4. Eetroutines bv. Niet met eten spelen

5. Uitstelgedrag bv. Conversaties niet onderbreken

6. Manieren bv. Dankje zeggen

7. Zelfverzorging bv. Tanden poetsen

8. Taken in het gezin bv. Kamer opruimen

Aan 13 maand oud is veiligheid het belangrijkste (prudentieel), manieren het minst (conventioneel)

Aan 30 maand is respect het belangrijktse (conventioneel, moreel), uitstelgedrag het minst

Aan 30 maand zijn de verwachtingen voor alle categorieën hoger (minder groot verschil tussen de 
types)

vaststellingen?

- Toename van aantal eisen/verzoeken met de leeftijd

- Diversiteit van eisen/verzoeken neemt toe met de leeftijd

- Domeingebonden volgorde in thema’s: prudentiële thema’s (vb. bescherming, veiligheid) komen 

eerst aan bod, daarna morele thema’s (vb. Respect) en conventionele thema’s (vb. 
familieroutine)


Beperkingen: cross-sectional onderzoek / zelf-rapportages


3. Types gehoorzaamheid en moreel functioneren

3.1 Wat als kinderen het verzoek niet inwilligen?

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

Illustratie (Kochanska, 1991)

- Onderzoeksvraag: wat is het effect van (gebrekkige) gehoorzaamheid op moreel functioneren?

- Wie? 58 moeder-peuter (1,5-3,5) paren

- wat? 


- Spenderen samen 1u30 minuten aan verschillende activiteiten (spelen, telefoneren, rusten, 
speelgoed opruimen etc.); moeder formuleert tal van verzoeken


- Scoren van (gebrekkige) gehoorzaamheid adv observaties

- Op 8-10 jarige leeftijd komen ze terug naar het labo: interviews: semi-projectieve technieken

- > zij zijn protagonist

- vb. Kind wordt ten val gebracht; speelgoed van een kind wordt afgenomen


-> er worden vragen gesteld: “hoe zou jij je gevoeld hebben als je …?” “Zou jij hetzelfde gevoeld 
hebben als niemand het zou gezien hebben?”

-> op bandrecorder opnemen + scoren in termen van 

- Empathie en schuldgevoel als indicatoren van hoge 

moraliteit

- Negatieve gevoelens: ervaren ongemak bij begaan van 

morele overtreding

Morele oriëntatie en negatieve gevoelens op 8-10jarige 
leeftijd correleren positief met gehoorzaamheid in 
peutertijd
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3.2 Wat als ouders hun kinderen voortdurend achter de veren moeten zitten?

Illustratie (Kochanska et al., 1995)

- Onderzoeksvraag: wat is het effect van toegewijde vs. Situationele gehoorzaamheid op moreel 

functioneren?

- Wie? 103 moeder en peuters worden 2x naar labo uitgenodigd: 2 à 3 jaar & 3,5 à 4,5 jaar

- Wat? 


- Op 2 à 3 jaar: gestructureerde observatie van type gehoorzaamheid

- Op 3,5 à 4,5 jaar: indicatoren van internalisatie & moreel gedrag


- Gebodstaak: tijdens pruimtaak wordt peuter plots alleen gelaten -> in welke mate wordt er 
doorgegaan met opruimen?


- Verbodstaak: peuters worden 12 minuten alleen gelaten in labo tegenover tafel met 
aantrekkelijk speelgoed

- Saaie taak uitvoren: bestek sorteren

- Speelgoed niet aanraken

- 3 min. - 1 min. - 8 min.

- Volwassene komt binnen en speelt met speelgoed 


- > scoren in welke mate peuters verder haan met het sorteren van bestek & speelgoed niet 
aanraken


- Fairheidstest via een gisspel: bedekte knuffeldier gissen

- Spelregels: peuter mag slechts één vinger gebruiken!

- Procedure


- Eerste maal: “om te proberen” (gelukte poging)

- Tweede maal: “voor echt”


- Drie andere dieren bedekt

- Peuter kan eerste twee dieren niet raden


- Proefleider verlaat lokaal gedurende drie minuten

- Alles op camera opnemen (per 3 sec.): drie indicatoren van moreel gedrag:


- Snelheid van transgressie

- Mate van transgressie

- Mate van norm-compatibel gedrag


Toegewijde gehoorzaamheid: het duurt langer voor men spiekt en men volgt vaker de regels

Situationele gehoorzaamheid: spiekte meer en sneller

Onderscheid situationeel en toegewijd is belangrijk!


4. Beschouwingen

Scheermes van Ockham: “Pluralitas non est ponenda sine neccesitate” of “men hoeft geen zaken 
toe te voegen zonder noodzaak”

Is de ontdubbeling van het concept gehoorzaamheid gerechtvaardigd?

- Theoretisch: toename in precisie

- 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 werk Kochanska: studie van …

- De ontwikkeling van het geweten op jonge leeftijd!

- De cruciale bestanddelen van het geweten

Om het niveau van moreel functioneren in te schatten baseren ouders zich best niet enkel op de 
mate waarin hun peuters meewerken, maar ook op de wijze waarop ze dit doen

Volgt een kind de regels? + waarom!


Hoofdstuk 4: Over nieuwsgierigheid en eigenaarschap

1. Het groeiproces intrinsieke motivatie +

2. Naar persoonlijke aanvaarding: het internalisatieproces

Kochanska: morele ontwikkelingspsychologie

<-> Zelf-Determinatie Theorie = motivatie- en persoonlijkheidstheorie

Gevolg? Meer gedifferentieerde visie op het concept motivatie en internalisatie

4 verschillende manieren om iets van activiteit te volgen
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Externe regulatie: straf vermijden, beloning verwachten

Extrinsiek -> van buiten

Bv. Waarom proef je van jou vis?

Bv. Waarom rook je niet (meer)

Bv. Waarom draag je een mondmasker?


————————————————————————————>

Proces van toenemende internalisatie = mentaliteits- of attitudeverandering


Extrinsieke motivatie Intrinsieke motivatie

Straf, beloning, 
verwachting

Schaamte, schuld, zelf-
waarde

Persoonlijke relevantie, 
betekenisvol

Plezier, passie, interesse

Externe regulatie Geïntrojecteerde 
regulatie

Geïdentificeerde 
regulatie

Intrinsieke motivatie

Verplichting, druk stress vrijwillig, psychologisch vrij

Gecontroleerde motivatie Autonome motivatie

“moeten” of “moetivatie” “willen” of “goesting”

Straf, beloning, 
verwachting

Schaamte, schuld, zelf-
waarde

Persoonlijke relevantie, 
betekenisvol

Plezier, passie, 
interesse

‘omdat ik anders geen 
dessert krijg’

‘mama en papa anders 
teleurgesteld zijn’

‘om te tonen dat ik een 
flinke meid ben’

‘omdat ik me anders 
slecht voel’

‘omdat ik het belangrijk 
vind om alles te leren 
proeven’

‘omdat het gezond is’

‘omdat ik vis lekker vind’

‘omdat mijn ouders 
anders kwaad worden’

‘omdat mijn ouders 
anders ontgoocheld zijn’

‘omdat ik me slecht zou 
voelen als ik het zou 
doen’

‘omdat ik hoor te 
bewijzen dat ik aan de 
druk kan weerstaan’

‘omdat het ongezond is 
en stinkt’

‘omdat ik sneller buiten 
adem ben bij het lopen’

‘omdat ik nieuwsgierig 
ben om te weten hoe 
mijn lichaam reageert als 
ik stop’

‘omdat ik anders het 
gebouw niet binnen 
mag’

‘omdat ik me anders 
bekeken zou voelen als 
ik het niet zou doen’ 
‘omdat ik het goede 
voorbeeld wil geven’

‘omdat ik zo de 
verspreiding van het 
coronavirus wil 
tegengaan’

X
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Coronastudies: motivatie daalt, motivatie stijgt

Motivationeel vocabularium: complex maar elegant

Welke types representeren intrinsieke motivatie en welke extrinsieke motivatie?

- 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 kunnen uitvoeren omwille van de activiteit zelf; deze is 
inherent bevredigend en boeiend

- Ervaren als flowervaring

- Bv. Hobby


Types extrinsieke motivatie kunnen onderscheiden worden op basis van mate waarin 
gedragsregulatie geïnternaliseerd of verinnerlijkt is geworden

= proces waarbij individuen op een actieve wijze bepaalde aangereikte externe overtuigingen, 
attitudes of gedragsregulaties geleidelijk aan transformeren in persoonlijk gewaardeerde 
attributen, waarden of gedragsstijlen

= zich eigen maken van deze overtuigingen, attitudes en gedragsregulaties en ze opnemen binnen 
het zelf

Het leren van opruimen omdat je gestraft wordt, naar zodat je je spullen zou terug vinden

Internalisatie/verinnerlijking is zeer belangrijk proces bij socialiseren van mensen in onze 
samenleving

Internalisatie is continuüm, proces


Onderscheid intrinsiek-extrinsiek is niet waardeloos geworden, maar vervangen door het 
onderscheid autonome - gecontroleerde motivatie

- Andere manier om over kwaliteit van motivatie te praten

- Laat toe om te begrijpen dat vervelende activiteiten vrijwillig kunnen worden uitgevoerd 

(geïntegreerde regulatie)

De zaak is nog complexer: het onderscheid tussen identificatie en integratie 

Geïdentificeerde regulatie: het is belangrijk, ik vind het zinvol

Geïntegreerde regulatie: het is volledig deel van mijzelf

Oefening: regulatietypes oefenen

Antwoorden van studenten psychologie

- Externe regulatie: omdat anderen al van jongs af aan naar mij komen om te praten. De keuze 

voor psychologie leek logisch voor iedereen in mijn omgeving.

- Geïntrojecteerde regulatie: omdat ik een academisch diploma wil behalen

- Geïdentificeerde regulatie: omdat je na deze studie nog veel kanten op kan

- Geïntegreerde regulatie, volledige harmonie: omdat deze opleiding het sterkst aanleunt bij mijn 

persoonlijkheid en bij wat ik belangrijk vind; omdat dit aansluit bij mijn doelen in het leven: 
mensen helpen en ondersteunen waar nodig


- Intrinsieke motivatie: omdat ik het enorm interessant vind hoe mensen denken, voelen, 
reageren.; omdat hersenen gewoon megacool zijn


Bv. Waarom draag je een fluojasje bij het fietsen in het donker?

Bv. Waarom doe je aan beweging/sport?


Straf, beloning, 
verwachting

Schaamte, schuld, zelf-
waarde

Persoonlijke relevantie, 
betekenisvol

Plezier, passie, interesse

Niet geïnternaliseerd Partieel geïnternaliseerd Bijna volledig 
geïnternaliseerd

Intrinsieke motivatie 

Straf, beloning, 
verwachting

Schaamte, schuld, 
zelf-waarde

Persoonlijke 
relevantie, 
betekenisvol

Harmonie, 
integratie

Plezier, passie, 
interesse

‘omdat ik anders 
beboet wordt’

‘omdat ik een 
voorbeeldige 
weggebruiker hoor 
te zijn’

‘omdat ik zo 
opgemerkt wordt 
door andere 
weggebruikers’

‘omdat ik als 
volwassene het 
belangrijk vind om 
het voorbeeld te 
geven aan de 
kinderen’

‘omdat ik het leuk 
vind’ ‘omdat ik het 
interessant vind’
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Dit motivationeel continuüm is van toepassing

- Voor elk menselijk gedrag


- Werken 

- Sport en beweging

- Ecologie etc.


- Voor elke leeftijdsgroep

- Kinderen en jongeren: kamer opruimen, huishoudelijke taakjes, studeren, fruit eten, etc.

- Volwassenen: verkeersregels volgen, medicatie innemen, bewegen, huishoudelijke taakjes


Casus Niels: de leerkracht is teleurgesteld over zijn laatste punten. Hij voelt zich schuldig, wil 
harder studeren, maar ziet het nut van het vak niet in.

-> Schaamte, schuld, zelf-waarde: hoge externe & interne druk, maar weinig persoonlijke 
zinvolheid en intrinsieke motivatie 

Hoe uit psychologische groei zich?

Internalisatie als groeiproces, het groeit doorheen de leeftijd

Kinderen die willen geholpen worden -> therapie gaat het snelst, ze vinden het heel zinvol

Intrinsiek gemotiveerd gedrag hoeft niet geïnternaliseerd te worden = al onderdeel van zichzelf

- Eindpunt van internalisatiecontinuüm is niet intrinsieke motivatie (dat vinden we al leuk, moeten 

we niet leren), maar integratie

- Intrinsieke motivatie en internalisatie zijn twee verschillende organismische groeiprocessen die 

zich onafhankelijk kunnen ontwikkelen

Organismisch-dialectisch mensbeeld = mens is een organisme dat behept is met een aantal 
natuurlijke groeitendensen

1. Mens heeft natuurlijke neiging om gedragsregulaties te verinnerlijken naargelang men ouder 

wordt = internalisatieproces

2. Men heeft natuurlijk ook de tendens om intrinsiek boeiende activiteiten uit te voeren

Hoe evolueert de schoolse motivatie van kinderen?

Alarmerend en bemoedigend nieuws

In het 1e leerjaar is intrinsieke motivatie veel groter dan extrinsieke motivatie, die daalt heel sterk

72% scoort (zeer) laag op leervreugde

42% scoort (zeer) hoog op zinvolheid 

Betekent autonoom handelen dat we zelf keuzes maken? 
Wat te denken van de reactie van de vader? “Je bent nu 16 jaar, je moet nu op je eigen benen 
kunnen staan”

-> betekent autonoom handelen dat we steeds zelf keuzes maken?

-> of kunnen we onze autonomie handhaven zelfs als we ons schikken naar wat anderen van ons 
verlangen?

Autonomie en zelfstandigheid zijn niet hetzelfde

Autonomie is paraplu/container begrip

-> wie ziet nog de bomen door het bos?

- Conceptueel

- Operationalisatie

Psycho-analytische visie = separatie-individualisatieproces

1. Fallische fase: oedipuscomplex

- Loskomen uit de symbiotische knelling

- Overnemen van normen & waarden die de vader vertegenwoordigt

- Geboorte van super-ego om liefde van vader te behouden & schuld te vermijden

2. Adolescentiefase

- Loskomen van geïnternaliseerde ouderlijke voorstellingen

- Ouder-kind relatie wordt gekenmerkt door “normal conflictual condition”

- Zich richten naar peers: libidinale energie-verschuiving

Separatie-individuatie tijdens adolescentie resulteert in …

1. Gedragsmatige autonomie: beter in staat zijn om gedrag en beslissingen te reguleren vb. 

Identiteitskeuze; kleren

2. Emotionele autonomie: ouders minder idealiseren en er minder afhankelijk van zijn vb. Jezelf 

kunnen troosten


‘omdat mijn dokter 
dit van mij 
verwacht’

‘omdat ik me 
schuldig voel dat ik 
zou aankomen’

‘omdat dit goed is 
voor mijn 
gezondheid’

‘omdat ik zo meer 
energie heb voor 
de kinderen en het 
gezin’

‘omdat ik het graag 
doe’
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3. Cognitieve autonomie: groter zelfvertrouwen en het gevoel hebben het leven aan te kunnen

Concept autonomie volgens psyche-analytische visie & separatie-individuatie

= onafhankelijkheid, zelfstandigheid 

<-> afhankelijheid, interdependentie, conformiteit = beroep doen op anderen

Concept autonomie volgens ZDT

= psychologisch vrijwillig functioneren of reflectieve autonomie (interesses en waarden)

<-> heteronomie: handelen op basis van 
vreemde krachten 

Zijn deze twee invullingen van autonomie 
onverzoenbaar?

Staat conformiteit haaks op autonomie?

Neen! Ze kunnen gecombineerd worden!

- Gedwongen onafhankelijkheid: ik moet 

het helemaal alleen doen; kleuter moet 
zichzelf troosten omdat de ouder 
afwezig is


- Vrijwillige onafhankelijkheid: ik vind het 
leuk zelf kleren te kiezen; kleuter kan 
zichzelf troosten


- Gedwongen afhankelijkheid: doe wat ik je zeg te doen!; ouder dringt aan dat troost enkel van 
hem/haar mag komen (niet juf of partner)


- Vrijwillige afhankelijkheid: dokter, kan je me advies geven?; kleuter die nog bij mama mag 
wenen tot de schoolbel gaat


Implicatie psycho-analytische visie & separatie-individuatie

1. Autonomie en relationele verbondenheid

= Twee potentieel conflicterende ontwikkelingslijnen

-> Transformeren van ouder-kind relatie

-> Balans zoeken

2. Autonomieontwikkeling is in het bijzonder in adolescentie belangrijk

-> leeftijdspecifiek

Implicatie ZDT

1. Autonomie & relationele verbondenheid

= twee synergetische ontwikkelingslijnen die elkaar versterken

-> “Sky is the limit”

2. Autonomie is relevant gedurende de volledige levensloop

-> relevant over alle leeftijden heen

1. Autonomie= containerbegrip

-> genuanceerd spreken over het concept autonomie!

- Conceptueel

- Meting

2. Verschillende vormen van autonomie hangen differentieel samen met welbevinden en 

probleemgedrag

Zolang autonomie gelijk wordt geschakeld met zelfstandigheid, is de studie ervan bij uitstek 
weggelegd voor de discipline van de adolescentiepsychologie

Maar om te begrijpen dat het verwerven van autonomie niet een leeftijdsspecifieke 
ontwikkelingstaak is, maar relevant is over de gehele levenspanne dient autonomie gedefinieerd te 
worden als vrijwillig functioneren

Take home boodschap

1. Intrinsieke motivatie -> interesse en plezier staan centraal; internalisatie = verinnerlijken van 

reden voor gedragsuitvoering

2. Autonoom - gecontroleerd = cruciale onderscheid!

3. Behoeftebevrediging = motor van intrinsieke motivatie en internalisatie

4. Intrinsieke motivatie en internalisatie brengen talrijke voordelen met zich mee

5. Autonomie is te onderscheiden van onafhankelijkheid


3. De ontwikkeling en voordelen van vrijwillige motivatie

3.1 Een ontwikkelingspsychologische kijk

Hoe kunnen we de hypothese dat het internalisatieproces een ontwikkelingsproces is toetsen?

- Verschillende regulatietypes liggen op een continuüm -> onderlinge samenhang tussen 

regulatietypes
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- Verschuivingen over het continuüm volgens leeftijd -> gemiddelde verschillen

Verschillende regulatietypes liggen op een continuüm van relatieve autonomie of psychologische 
vrijheid 

Gevolg: indien dit zo is, dan moeten regulatietypes die

- Naast elkaar gelegen zijn sterker correleren vb. Externe regulatie en introductie

- Verder gelegen zijn van elkaar minder sterk met elkaar correleren vb. Externe regulatie & 

intrinsieke motivatie 

-> zien jullie evidentie voor een dergelijk geordend patroon aan correlaties? Ja

Organismische integratietendens: spontane evolutie naar een meer autonoom functioneren over 
tijd onder de behoefteondersteunende omstandigheden

Illustratie 1: selecteren 6 oninteressante activiteiten via pilootstudie

- Kamer opruimen

- Tanden poetsen 

- Op tijd naar bed gaan etc.

-> kinderen van vier leeftijdsgroepen werden gevraag waarom ze deze activiteiten uitvoeren

-> werd gescoord: extern, geïnternaliseerd (=identificatie) of intrinsiek

Geïnternaliseerde waarde stijgt over de jaren heen, externe motivatie daalt, intrinsiek blijft ± gelijk

Omschrijving: het absolute niveau van een bepaald kenmerk blijft dezelfde of verandert dooreen

- De leeftijd


- Worden kinderen zindelijker in de peuter- en kleuterjaren?

- Worden jongeren zelfstandiger in de adolescentiejaren?


- De tijd

- Zijn hedendaagse ouders permissiever dan vroegere generaties ouders?

- Zijn hedendaagse jongeren narcistischer dan vroegere generaties?


Centrale vraag: zijn er gemiddelde verschuivingen waar te nemen in functie van de leeftijd of in 
functie van het tijdperk waarin we leven?

Een longitudinaal design is vereist!

Vaststellingen:

1. Afname in externe regulatie over tijd

2. Toename in internalisatie over tijd

3. Geen verschuivingen in intrinsieke motivatie

Vraag: waarom zijn er geen verschuivingen in intrinsieke motivatie?

Opmerking: resultaten zijn analoog aan Kochanska’s resultaten (cfr. Toename toegewijde 
gehoorzaamheid)

Illustratie 2:

- Studie bij volwassenen ipv kinderen

- Meten van alle regulatietypes, dus ook introductie

- Drie relevante activiteiten


1. Belastingen betalen

2. Fooi geven

3. Gaan stemmen


- Effecten internalisatie op welzijn 

- Relatieve autonomie index (RAI):


- Gewogen optelsom van verschillende regulatietypes

- Toegekende weging is afhankelijk van plaats op het continuüm (-2, -1, +1, +2)


- Vaststellingen:

- Gemiddelde verschillen in mate waarin activiteiten autonoom worden uitgevoerd

- Positieve samenhang tussen RAI en leeftijd


- > Vraag: waarom zullen mensen meer vrijwillig gaan functioneren als ze ouder worden?

- Meer cognitief inzicht: introspectie en zelfreflectie nodig om geïntegreerd te functioneren

- Ervaring: men heeft ondervonden dat handelen op basis van interesses en persoonlijke 

overtuigingen meer bevrediging schenkt

Voltrekt dit internalisatieproces zich in elk domein op dezelfde wijze?

- Moreel

- Conventioneel

- Prudentieel

- Persoonlijk

-> als ouders regels formuleren m.b.t. elk van deze domeinen, welke regels zouden dan het 
gemakkelijkst geïnternaliseerd worden?

Vaststelling: meer motivatie in het morele domein, zowel gecontroleerde als autonome motieven!
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Morele, conventionele en prudentiële domein: men aanvaardt interferentie van ouders en het 
introduceren van ouderlijke regels gemakkelijker

-> gevolg: snelle verinnerlijking of internalisatie

Persoonlijk domein: men wil hier zelf inspraak over en ouderlijke interferentie wordt ervaren als 
illegitiem, bemoeizuchtig en controleren

-> gevolg: ouderlijke regels worden niet zo snel geaccepteerd

Take home boodschap

1. De verschillende types motivatie hangen op een betekenisvolle wijze samen

2. Leeftijd: naargelang we ouder worden functioneren we - gelukkig - meer vrijwillig en minder 

gedwongen

3. Het internalisatieproces is deels domeingebonden: normen, die we als persoonlijk percipiëren, 

accepteren we minder snel


3.2 De effecten van moetivatie en vrijwillige motivatie

Maakt het een verschil uit of iemand autonoom dan wel gecontroleerd gemotiveerd is?

Illustratie 1: maakt het uit of mensen autonoom dan wel vrijwillig gemotiveerd zijn voor het volgen 
van de corona-maatregelen?

- Motivatie daalt

- Moetivatie stijgt

- Aantal sociale contacten stijgt, vooral bij mensen met lage motivatie

Illustratie 2: bij welke leerlingen is de kans reëel dat hun smartphone of Facebook tijdens het leren 
openstaat?


Illustratie 3: Hoe hard spant iemand zich in? Betrokkenheid tijdens de les LO

- Autonome motivatie strek positief gecorreleerd met activiteitsgraad en actieve betrokkenheid 

(leerkrachtbeoordeling)

- Gecontroleerde motivatie licht negatief gecorreleerd met actieve betrokkenheid 

Illustratie 4: Hoe lang hou je het vol op lange termijn? Over duurzaamheid en persistentie in de 
sportclub

Illustratie 5: Leesmotivatie in het basisonderwijs

- Autonoom gemotiveerde kinderen leren meer tijdens vrije tijd

- Autonoom gemotiveerde kinderen zijn meer actief betrokken tijdens het lezen (leerkracht-

beoordeling)

Illustratie 6: waarom zou je een vreemde persoon helpen?

- Autonoom helpen verbetert je subjective well-being, vitality en self-esteem tov niet helpen of 

gecontroleerd helpen

- En wat vertelt de persoon die geholpen wordt over de aangeboden hulp?


- Psychologischebehoeftebevrediging helper -> welbevinden helper
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- Verbondenheid met helper -> welbevinden 
geholpen persoon


- Kwaliteit aangeboden hulp -> welbevinden 
geholpen persoon


Illustratie 7: is sterk gemotiveerd zijn beter?

- De 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 boodschap:

- Minder is soms meer! Het is niet steeds opportuun 

dat men gemotiveerd is (om te leren, te helpen), 
maar dat men een bepaald type motivatie 
vertoont!


- 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. Besluit: waarom investeren in de groeiprocessen; intrinsieke motivatie een internalisatie?

Vanuit ZDT kan gesteld worden dat

- … het levendig houden van de verwondering, leervreugde en nieuwsgierigheid (intrinsieke 

motivatie)

- … het bevorderen van eigenaarschap over aangereikte normen en waarden (internalisatie)

… kerndoelstellingen zijn van ontwikkeling, want dit zijn de routes naar …

- het nemen van spontane en duurzame verantwoordelijkheid voor het leerproces/functioneren  

<-> slaafse gehoorzaamheid

- het ontwikkelen van de capaciteit tot zelfreflectie en kritische ingesteldheid <-> passiviteit en 

onverschilligheid

- het ontwikkelen van een open en receptieve, interpersoonlijke houding naar anderen (bv. 

Empathie) <-> zelfgecentreerde en defensieve houding

Hoe verhoudt de ZDT-visie op internalisatie zich ten opzichte van Kochanska?

Drie gelijkenissen:

1. Internalisatie = cruciaal mechanisme voor het socialiseren van individuen

2. Gehoorzaamheid en extrinsieke motivatie = multidimensionele of heterogene en dus niet 

unidimensionele of homogene concepten

3. Globale gelijkenis tussen verschillende types regulatie


- Situationele gehoorzaamheid -> externe regulatie

- Toegewijde gehoorzaamheid -> geïdentificeerde regulatie


Kochanska & ZDT: twee verschillen

1. Reikwijdte van beide perspectieven

- Kochanska = meer ontwikkelingspsychologische invalshoek: “Wat zijn cruciale bestanddelen 

van het geweten en hoe ontwikkelt zich dit?”

- Jongere kinderen

- Moreel functioneren


- ZDT = breder van opzet: “waarom”-vraag, toepasbaar op en relevant voor

- Diverse leeftijdsgroepen

- Diverse gedragingen

- Diverse uitkomsten


2. Definitie van concept internalisatie

- Kochanske: internalisatie


- = stellen van norm-compatibel gedrag terwijl socialisatiefiguren afwezig zijn = 
persistentiegedrag


- = onderdeel van het geweten

- = uitkomst


<-> ZDT: stelt vraag naar internalisatie of mate van verinnerlijking van ouderlijk verzoek = proces

- ZDT: internalisatie
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- = wordt beschreven als een proces van toenemend autonoom of vrijwillig functioneren

- = natuurlijke tendens tgv organismische groeitendens


<-> Kochanska: internalisatie

   = wordt nooit beschreven in termen van toenemend autonoom functioneren


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

Opvoedingsquête in Het Nieuwsblad: Welk gedrag komt voor in gezinnen? -> opstandigheid


1. Ongehoorzaamheid in Kochanska’s visie

Passief - actief

Primaire - compkex


1.1 Types ongehoorzaamheid

3 subtypes ongehoorzaamheid

- Assertiviteit: onderhandelen, reflectief -> actief, complex, rijp, geavanceerd


- Onderhandeling kan zowel reactief als pro-actief van aard zijn

- Rebellie/afwijzing: geen verdere discussie, actief, primair, defensief, impulsief

- Passieve ongehoorzaamheid: doen alsof je het verzoek niet hoort, passief, primair, defensief

2 types gehoorzaamheid:

- Toegewijde gehoorzaamheid

- Situationele gehoorzaamheid

Wanneer wordt opstandig verzet problematisch en slaat het over in een stoornis, namelijk 
oppositioneel deviant disorder (ODD)?

Loeber et al.: a pattern of negativistic, defiant, disobedient and hostile behavior towards authority 
figures

Toenames in opstandig gedrag normaal op 2-3 jarige leeftijd en in de adolescentie = deel van de 
toenemende drang naar zelfstandig functioneren


1.2 Een zaak van onwil of onkunde?

Getuigt elke vorm van gebrekkige gehoorzaamheid aan een ouderlijk verzoek van onwil?

Kinderen begrijpen niet altijd het verzoek van de ouder

-> eisen van kinderen/jongeren afstemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind

Onderzoek Kaler & Kopp (1990)

- Achtergrond: zone van de proximale ontwikkeling (Vygotski)

- Onderzoeksvraag: ontwikkeling in begrip van verzoek volgens leeftijd?

- Methode: 


- Moeder en peuters van drie leeftijdsgroepen (12-13m.; 14-16m.; 17-18m.;) worden naar labo 
uitgenodigd


- Moeder en proefleider formuleren tal van verzoeken: “geef me de bal”; “geef eens een 
zoentje aan de beer” etc.


- Uitkomsten: 2 afhankelijke variabelen

- Begrip van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden

- Gehoorzaamheid

- > is er een evolutie in goed begrepen gehoorzaamheid en goed begrepen ongehoorzaamheid 

met de leeftijd?

- Vaststellingen:


- Ongehoorzaamheid omwille van onbegrip neemt af

- Goed begrepen gehoorzaamheid neemt sterk toe

- Goed begrepen ongehoorzaamheid neemt licht toe


- Gehoorzaamheid niet enkel een zaak van onwil, maar ook onkunde!

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


1.3 Ontwikkeling van verschillende types ongehoorzaamheid

Onderzoeksvraag: ontwikkeling van types gebrekkige gehoorzaamheid

Deelnemers: moeder-kind paren van twee leeftijdsgroepen (15-44 maanden & 5 jaar) worden naar 
labo uitgenodigd

Methode: verschillende activiteiten samen

- Aankomen in het labo (10 minuten)

- Samen eten en opruimen tafel (25 minuten)

- Moeder telefoneert (10 minuten
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- Vrije tijd (20 minuten)

- Uitrusten moeder (10 minuten)

- Verhaaltje (10 minuten)

Uitkomsten: scoren van types gebrekkige gehoorzaamheid

Onderzoeksvraag: naargelang peuters ouder worden zullen ze 

- Meer mature vorm van ongehoorzaamheid vertonen

- Minder immature vormen van ongehoorzaamheid vertonen

-> onderzoek peilt naar gemiddelde niveau verandering

Uitkomsten:

- Passieve ongehoorzaamheid daalt

- Assertiviteit stijgt

- Rebellie daalt (kleine daling)

Meer mature vorm van ongehoorzaamheid is assertiviteit, immatuur is passieve 
ongehoorzaamheid

Op 5 jarige leeftijd is assertiviteit al het grootst

Waarom treden deze evoluties op?

Ouders zouden assertiviteit waarderen omwille van

- Signaal van autonomie-ontwikkeling ~ eigen willetje (protest- en koppigheidsfase)

- Bijdrage tot ontwikkeling van sociale vaardigheden

- Signaal van toenemende impulscontrole & emotie-regulatie

Om te kunnen onderhandelen vaardigheden nodig:

- Cognitief

- Communicatief

- Sociale vaardigheden

- Impulscontrole: niet direct nee roepen

-> vaardigheden die ouders aanmoedigen


1.4 Verbanden tussen types ongehoorzaamheid en ontwikkelingsuitkomsten

Vraag: vertonen bepaalde types ongehoorzaamheid een sterkere relatie met externaliserend en 
internaliserende gedragsproblemen?

Gedragsproblemen indelen in twee types

- Externaliserend: naar buiten keren van problemen vb. Anti-sociaal gedrag, slaan, stelen

- Internaliserend: problemen stapelen zich van binnen op vb. Depressie, angstgevoelens

Geen relatie tussen de mate van ongehoorzaamheid en internaliserende problemen

Externaliserend: rebellie is voorspellende factor

Correlaties tussen gebrekkige gehoorzaamheid op peuterleeftijd en 5-jarige leeftijd en 
probleemgedrag op 5-jarige leeftijd

Vaststellingen:

- Geen samenhang met internaliserende gedragsproblemen

- Samenhang met externaliserend problemen


- Voornamelijk voor rebellie, maar ook voor passieve ongehoorzaamheid 

- Niet voor assertiviteit


Take home boodschap:

1. Kochanska beschouwt niet elke vorm van ongehoorzaamheid als een probleem 

2. Met toenemende leeftijd verwijten de minder constructieve vormen van ongehoorzaamheid 

naar de achtergrond, ten voordele van de constructieve vormen

3. Rebellie op jonge leeftijd is een voorbode voor probleemgedrag op latere leeftijd


2. Een motivationele analyses van ongehoorzaamheid op basis van de ZDT

Kochanska beroept zich, gegeven de jonge leeftijd van peuters, op gedragsindicatoren en 
observaties

<-> ZDT: motivationele analyse: “waarom” van gebrekkige gehoorzaamheid

Kochanska kijkt naar ongehoorzaamheid en gaat dat scoren


2.1 Als ontmoediging de overhand neemt: amotivatie

Motivatie: passiviteit, lusteloosheid & hulpeloosheid

-> niet-intentioneel gedrag bv. In de verkeerde aula gaan zitten <-> intentioneel gedrag 

(vb. Autonome en gedwongen gedragsregulatie)

Kwantiteit of intensiteit van motivatie is laag

Motivatie bevat 3 subtypes
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- Gebrek aan positieve verwachtingen

- Gebrek aan geloof in eigen mogelijkheden

- Gebrek aan contingentie tussen gedrag & resultaat


- Gebrek aan inspanningen

- Men kan de inspanning niet opbrengen


Gebrek aan contingentie: bv. Gaan stemmen 

Men kan de inspanning niet opbrengen: ik heb er geen tijd/energie voor

Waarom corona app niet?

Contingentie: de app werkt toch niet

Inspanning: ik heb geen plaats meer op mijn gsm

Geloof eigen mogelijkheden: ik kan daar niet mee overweg (oudere mensen)

Wat zijn de gevolgen indien iemand motivatie vertoont?

Diverse negatieve gevolgen:

- Affectief: vb. Schoolmoeheid, burn-out

- Cognitief: vb. Zwakke prestaties

- Gedragsmatig: vb. Drop-out 

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

Ze hebben er vaak specifieke redenen voor! Ongehoorzaamheid kan intentioneel van aard zijn

Demotivatie: men is niet geZDT


2.2 Naar een genuanceerde visie

Niets te maken met onkunde of geen ZD

Amotivatie: omdat volwassenen mij niet hoeven te zeggen wat ik moet doen. Ik ben hier oud 
genoeg voor;  omdat ik er schoon genoeg van heb om steeds mee te werken en flink te zijn

Autonome ongehoorzaamheid: over nagedacht en bewust beslist; omdat ik over deze regels goed 
heb nagedacht en deze zinloos vind; omdat ik vin dat deze regels iet aansluiten bij mijn 
persoonlijke waarden

Gedwongen ongehoorzaamheid:  druk door vrienden; omdat mijn vrienden mij cool vinden als ik 
de regels aan mijn laars lap; omdat leerlingen die braaf de regels volgen doetjes zijn, die geen lef 
hebben

Onbekwaamheid: omdat ik het gevoel heb dat deze regels te hoog gegrepen zijn voor mij; omdat 
ik mij niet bekwaam genoeg voel om deze regels na te leven

3 vormen ongehoorzaamheid:

- Amotivatie: futloos, ontmoedigd, passief -> “niet kunnen”

- Gedwongen ongehoorzaamheid: verplichting, druk, stress (intern of extern)

- Autonome ongehoorzaamheid: vrijwillig, psychologisch vrij -> “niet willen”

Gedwongen ongehoorzaamheid: we doen iets niet, maar het is de beslissing van iemand anders

Amotivatie: het zal niet lukken

Autonome ongehoorzaamheid: ik heb toch geen probleem

Externe druk: anderen gaan over mij oordelen


Naar een meer verfijnde visie op gedwongen ongehoorzaamheid

- Bevrijden van/afzetten tegen druk


- Externe druk vb. Bemoeizuchtige, veeleisende socialisatiefiguur (volwassenen moeten mij 
niet zeggen wat ik moet doen)


- Interne druk vb. dwingende, zelfkritische stem (ik heb er genoeg van om altijd flink te zijn)

- > opstandig verzet. Losscheuren en gedwongen afstandsname ten opzichte van 

beklemmende socialisatiefiguur 

- Beantwoorden aan/schikken naar druk


- Externe druk bv. Leeftijdsgenoten (dan vinden mijn vrienden mij cool)


Amotivatie Gecontroleerde 
ongehoorzaamheid

Autonome 
ongehoorzaamheid

Intentionaliteit Gebrek aan 
intentionaliteit

Intentioneel Intentioneel 

Activiteitsgraad Passief (re)actief (pro)actief

Type (gebrek aan) 
medewerking

Weifelende 
medewerking

Gedwongen weigeren 
tot medewerking

Vrijwillig weigeren tot 
medewerking
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- Interne druk bv. Stigma’s (flinke leerlingen zijn doetjes)

Dwingende zelfkritische stam is vaak de stem van de zelfkritische figuur

Naar een meer verfijnde visie op autonome ongehoorzaamheid

Autonome ongehoorzaamheid:

- Gekenmerkt door reflectief veeleer dan opstandig verzet vb. Remediëring in het middelbaar 

onderwijs

- Kan twee vormen aannemen: 


- Afwijzen van verzoek of aanbod op inhoudelijke gronden (vermijdingsoriëntatie)

- Keuze ten voordele van een meer gewaardeerd, concurrerend alternatief 

(toenaderingsoriëntatie)

- Voorwaarden voor autonome ongehoorzaamheid? Vereist


- Aanwezigheid van een goed ontwikkeld intern kompas

- Moed en durf


Afwijzen verzoek: bv. Geen bijles volgen omdat je het niet nuttig vindt, of je hebt op dat moment 
iets anders dat je liever doet 

Wat toont empirisch onderzoek?

Studie: opstandig verzet tegen ouderlijke morele voorschriften

onderzoeksvraag: als opstandig verzet een vorm van gecontroleerd functioneren inhoudt, wat 
heeft dit te betekenen voor het verwachten correlatiepatroon tussen opstandig verzet en de 
verschillende types regulatie op het internalisatiecontinuüm?

Ouders voeren allerlei morele regels in thuis, zoals het feit dat je niet mag liegen, je belofte niet 
mag verbreken of een ander niet mag slaan. Waarom zou je deze naleven?


Welke types hangen het sterkste samen? Welke zijn de zwakste correlaties?

De grootste correlaties zijn telkens tussen de naastliggende types, de grootste negatieve 
correlatie is tussen gedwongen ongehoorzaamheid & geïdentificeerde regulatie


2.3 Gevolgen van gedwongen ongehoorzaamheid

Zijn rebelse jongeren kwetsbaar voor probleemgedrag?

-> gedwongen ongehoorzaamheid in de klas = unieke voorspeller van kwaadheid tov leerkracht

Opstandig verzet positief gecorreleerd met delinquentie (jongeren)

Verwerven jongeren met meer opstandig verzet meer autonomie? Slagen jongeren in hun opzet?

- Ja: meer afstand in de ouder-kind relatie (autonomie als zelfstandig functioneren)

- Neen: minder psychologische vrijheid (ZDT-visie), want reactieve veeleer dan reflectieve 

autonomie

-> vervreemding van ouders en van zichzelf -> nee

Motivationele profielen: In werkelijkheid veel vaker een mix van motieven voor (gebrekkige) 
medewerking

Bv. Stan

- Het lukt mij niet goed om niet kwaad te worden

- Ik mag ook eens kiezen wat ik doe

- Ik weet dat mijn ouders blij zouden zijn, maar ik vind ze erg moeilijk


2.4 Wortels van gedwongen ongehoorzaamheid 

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

- Gedwongen ongehoorzaamheid is geworteld in behoeftefrustratie, die onze kwetsbaarheid dot 

opflakkeren

- Onder welke omstandigheden zal de behoeftefrustratie het grootst zijn?


- Reactantietheorie: bedreiging van autonomie lokt “motivational arousal” (= psychologische 
reactantie) uit om vrijheid te herstellen


- Van welke factoren zou deze afhankelijk zijn?

- Mate van reactantie covarieert met


Gedwongen 
ongehoorzaamheid

Externe regulatie Geïntrojecteerde 
regulatie

Geïdentificeerde 
regulatie

‘ik rebelleer tegen deze 
regels; mijn ouders 
hoeven zich niet te 
bemoeien’

‘omdat mijn ouders mij 
anders dreigen een 
privilege te ontnemen’

‘omdat ik me schuldig 
zou voelen mijn ouders 
in de steek te laten’

omdat ik dit zinvolle 
regels vind waar ik 
volledig achter sta’
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- Mate van bedreiging van autonomie bv. 1 dag vs. 1 week niet gamen als een liegende 
adolescent wordt ontmaskerd


- Stijl waarmee grens wordt getrokken (zie ook H11) vb. Autonomieondersteunend vs. 
Dwingend


- Domein: opstandig verzet komt meer voor tegen ouderlijke regels omtrent vriendschap dan 
moraliteit

- > vriendschap = persoonlijk domein!


2.5 Vergelijking tussen Kochanska en ZDT

Overeenkomst Kochanska en ZDT

- Rebellie/afwijzing (Kochanska) en opstandig verzet (ZDT) = maladapaief

- Assertiviteit/onderhandeling (Kochanska) en autonome ongehoorzaamheid (ZDT) = adaptief

- Passieve ongehoorzaamheid (Kochanska) kan zich manifesteren bij motivatie (ZDT)

Verschil Kochanska en ZDT

- Kochanska vooral gericht op observeerbaar gedrag

- ZDT gericht op onderliggende motivatie

Take home boodschap:

- Ongehoorzaamheid getuigt niet altijd van motivatie

- Autonome ongehoorzaamheid = reflectief, proactief, constructief; gedwongen 

ongehoorzaamheid = impulsief, reactief, opstandig

- Gedwongen ongehoorzaamheid is geworteld in behoeftefrustratie

- Kochanska focust op gedragsmanifestaties, terwijl ZDT focust op onderliggende motieven


3. Naar een positievere kijk op ongehoorzaamheid

Termen als ‘eigenwijs’, ‘tegendraads’ en ‘koppig’ zijn vaak negatief gekleurd

<-> gevoed vanuit persoonlijke overtuiging na reflectie = positief!

Ongehoorzaamheid = interessant signaal

- Wijst op gebrekkige afstemming tussen ouder en kind

- Vereist nieuwsgierigheid van de kant van socialisatiefiguur

Verhogen van autonomie = doel op zichzelf

-> vereist een niet-instrumentele benadering van autonomie; 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”

- bv. Drop-out, uitstelgedrag

- Meer onderzoek nodig!


Deel 3: Identiteitsontwikkeling: De vorming van een intern kompas 
Inleiding deel 3: kinderdromen

Waar wordt de kiem gelegd voor onze identiteitsontwikkeling?

Een verkleedpartij en rollenspel gelden als voorbeelden van vroege identiteitsexploratie

Op jonge leeftijd proberen kinderen verschillende rollen uit en meten ze zichzelf bepaalde 
kenmerken toe

Wat werpt een licht op ontluikende identiteitsontwikkeling?

- Via fantasie en rollenspel kunnen kinderen met verschillende identiteiten oefenen, deze 

exploreren

- Speelgoed uit de kindertijd vertelt iets over groeiende interesses & sterke punten vb. Oefening 

binnen keuzekompas

- Droomvragen: wat wil je later worden?

Maar de identiteitsontwikkeling komt op kruissnelheid in de adolescentiejaren

Identiteitskwesties: kernconflict in adolescentie

- Vroegadolescentie (10-13j): studierichting en vrienden


- ‘destructuring’ of ‘afbraak’

- Mid-adolescentie (14-18j): waarden en studierichting


- ‘restructuring’ of initiële heropbouw

- Laat-adolescentie (19-22j): jobskeuze


- ‘consolidation’ of herbevestiging

- Vroegvolwassenheid (23-30j): samenwonen of trouwen, kinderen?

Opmerking: niet afgerond, cfk. Mid-life crisis


Hedendaagse Ontwikkelingspsychologische Theorieën 28



Hoe kunnen we identiteit definiëren?

Typische vragen m.b.t. identiteitsontwikkeling

- Welke studierichting ga ik volgen?

- Welke job wil ik later uitoefenen?

- Welke waarden vind ik belangrijk?

- Ben ik religieus?

- Hoe ziet mijn gezin eruit?

- Wil ik later trouwen?

- Welke hobby’s vind ik leuk?

- Welke bezittingen heb ik?

Identiteit = containerbegrip

Gangbare definitie (Vignoles et al., 2001) = zelf-structuur, een zelf-schema of een interne 
representatie van de persoon

Hoe zou je jezelf beschrijven als een vreemde persoon op vakantie jou vraagt jezelf te beschrijven 
‘Wie ben je?’ En ‘Wat wil je worden?’

Er worden verschillende niveaus onderscheiden (descriptief), die samen bestaan

- Persoonlijke identiteit

- Relationele identiteit

- Collectieve identiteit

- Materiële identiteit

Bv. Tatouage is moeilijk, hangt ervan af, past bij alles (materieel, persoonlijk, collectief)

Zelfschema/interne representatie: beschrijvend, descriptief 

Bv. psychologie/pedagogie studeren 

Bv. Zuinig zijn met centen

Eigenwaarde: waarderend, evaluatief

- Positief

- Negatief

Bv. Fierheid vs. “tweede keuze”

Bv. Vooruitziendheid vs. Gierigheid


Hoofdstuk 7: Identiteitsontwikkeling: basisinzichten vanuit de adolescentiepsychologie

1. Eriksons identiteitstheorie

1.1 Identiteitsintegratie versus - verwarring

Freud: defensieve rol van het ego

- Reactief

- Bemiddelaar bij spanning tussen het id en het superego

“mystiek” van fases

Eerste levensjaren

Erikson: synthetiserende rol van het ego

- Proactieve rol

- Streven naar toenemende harmonie

Concreter, geworteld in dagelijks leven

Levenslang proces (8 levensfases)

Bij adolescentie komt identiteit heel erg op de voorgrond (identiteit vs verwarring)

Crisis heeft positieve connotatie bij Erikson

Globale kenmerken van levensloopmodel:

- Groeien van binnenuit = biologisch verankerd proces

- Universele geldigheid, maar contextuele invulling

- Voorgaande fases beïnvloeden nieuwe ontwikkelingstaken cfr. Egosterkte

-> impact op omgaan met nieuwe identiteitskwesties

-> levenslang proces

Ontwikkelingstaak in de adolescentie:

- Toenemende drang naar identiteitsintegratie, gekenmerkt door een gefaseerd verloop:


- Introjectie = primitieve, letterlijke overname van ouderlijke waarden en overtuigingen vb. 
Opkijken naar vader en waarden overnemen


- Evolutie naar een gestalt “… wich arises from the selective repudiation and mutual 
assimilation of childhood identifications and their absorption in a new configuration” (Erikson) 
cfr. Proces van internalisatie


Evolutie naar Gestalt zorgt voor: 

- "Een gevoel van identiteit” (Bosma, 2010)
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- Een gevoel van temporele-spatiale continuïteit

- Doorheen de tijd

- Over situaties heen


- Identiteitsverwarring 

- = tegenpool

- = gevoel van onzekerheid 


-> vaak geworteld in identiteitsvacuüm = innerlijke leegte

-> betekent niet dat verwarring moet vermeden worden

-> om tot echte integratie te komen dient verwarring doorgemaakt te worden: “dance between the 
negative and positive poles”

Wat is de klinische meerwaarde van Eriksons identiteitstheorie?

- Eriksons theorie geeft niet aan wat therapeut aan doen, maar waar = aandachtspunten/

accenten

- Geen focus op symptoombestrijding, maar bredere inbedding in de levensloop = bril

- Vaak geworteld in een intergenerationele problematiek

- Noodzaak om ouders te betrekken


1.2 Wanneer zijn jongeren rijp om een stap te zetten in hun identiteitsontwikkeling?
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Identiteitsvorming = lastig proces, zeker in onze postmoderne samenleving

-> noodzaak van …

- Een moratorium = wachtperiode

- Institutioneel moratorium = instellingen die deze wachtperiode verlenen aan adolescenten


- Bv. Universiteit

- Cfr. Opkomende volwassenheid = periode gekenmerkt door een verlengd moratorium


- Sociale omgeving = spiegel tijdens ontdekkingstocht van de adolescent

Moratorium: als adolescent mogen we even wachten met keuzes maken

Institutioneel: je moet wel al een studiekeuze maken, maar stapt nog niet in het werkveld


2. Marcia’s identiteitsstatus model

2.1 De eenvoud en herkenbaarheid van het model

Marcia is grondlegger van identeitsvorming 

Marcia wouw kijken naar meer interindividuele verschillen en meer nuance

Eerste operationarisatie van Erikson: wetenschappelijk toetsbaar

Aandacht interindividuele verschillen

- Vrees van Marcia: identiteitsvorming wordt gereduceerd tot


- Een zwart-wit zaak: identiteitsintegratie vs. Verwarring

- Al of niet maken van keuzes


- Twee types binding: na of zonder exploratie bv. Volleybal spelen na verschillende balsporten 
uitproberen of omdat papa voorzitter is van de volleybalclub


Je kan een identiteitskeuze maken na of zonder exploratie

Twee cruciale identiteitsdimensies:

- Binding = zich verbinden tot op een bepaalde keuze en er niet snel op terugkeren

-> “Commitment referred to the degree of personal investment the individual expressed in a 
course of action or belief”

Vb. “Ik weet heel zeker welke vrienden het beste voor mij zijn”

- Exploratie = verkennen of aftasten van verschillende opties vooraleer zich te binden tot een 

bepaalde optie

-> “Exploration referred to some period of re-thinking, sorting trough, and trying out various roles 
and life plans”

Vb. “ik heb vaak met anderen gepraat over hoe je je moet gedragen in een intieme relatie”

4 statussen zijn zeer belangrijk

A) geen exploratie, grote binding: foreclosure

B) Veel exploratie, binding: achievement

C) Geen exploratie, geen binding: diffusion

D) Veel exploratie, geen binding: moratorium

Samenvattend: 

- Van psychosociaal moratorium (= wachtperiode waarin nog geen definitief engagement 

gemaakt is en waarbij jongeren actief met verschillende identiteitsrollen experimenteren) naar 
identiteitsvoltooiing (= ‘achievement’)


- Daarnaast 2 atypische identiteitsdimensies 

- Foreclosure = zonder verschillende alternatieven verkend of uitgeprobeerd te hebben zet 

men zich vast op een vooraf bepaald levensdoel

- Identiteitsverwarring (=‘diffusion’) = men weet niet wat men wil, maar men gaat ook niet 

actief op zoek om een richting in het leven te vinden

Kanttekeningen:

- Ontleende en geconstrueerde identiteit

- Foreclosure en early closure

- Stevig verankerde en fragiele eigenwaarde

- « Internal struggle » in moratorium groep = normatief en normaal

- Diffusion = metafoor windhaan, keuzes gedicteerd door externe omstandigheden/

toevalligheden

- Twee domeininvariante processen in identiteitsontwikkeling 


- Assimilatie: aanpassen van perceptie van sociale context om de zelfbeschrijving te 
handhaven


- Accommodatie: aanpassen van de eigen zelfbeschrijving om congruent te zijn met de sociale 
omgeving


- Domeingebonden proces:

- Ideologische kwesties vb. politiek, religie, eetgewoontes
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- Relationele kwesties vb. Vriendschappen intimiteit 

Radicalisering: foreclosure, duidelijke binding, men is er op gesprongen door identiteitsvacuum, 
niet door exploratie, deze mensen kunnen ook niet goed om met kritiek -> andere voorstellen 
worden direct afgewezen

Hoe kunnen we deze vier identiteitsstatussen meten en proberen in kaart te brengen?

3 meetprocedures:

- Klinische interviews (Marcia bepaalde dit via interview: mensen vertellen hun levensverhaal en 

ze gaat op zoek naar observeerbare referentiepunten)

- > gebruik makend van observeerbare referentiepunten

- Bv. Vegetariër: onderzoek gedaan naar effecten op milieu, effecten op gezondheid en dan 

een keuze gemaakt

- Bv. Op welke manier gaat men studiekeuzes exploreren? Hoe is dit observeerbaar?


- Internet

- Praten met ouders

- Open lessen

- Brochures gelezen

- Persoonlijke babbel met monitoraat

- Praten met oud-studenten

- …


- Directe metingen

- Voorbeeld: “na een periode van grondig nadenken heb ik voor mezelf uitgemaakt welk 

beroep ik wil gaan uitoefenen”

- Procedure: vier scores per individu: standaardisatie + statustoewijzing op basis van extreme 

scores

- Indirecte metingen: mediaan-splitsingsprocedure

Google is een manier om te exploreren

Hoe zien we of iemand exploreert? Op internet gekeken, naar open lessen geweest, …

Wat zouden observeerbare indicatoren van binding kunnen zijn?

- Emotionele toon vb. Enthousiasme

- Jezelf in de toekomst projecteren

- Weerstand tot verandering tenzij erg goed onderbouwd 

- Significante anderen = “realistische toetssteen” <-> geïdealiseerd rolmodel

Emotionele toon vertelt ons iets over de mate van binding (enthousiast = overtuigt van je keuze)

Mensen die binding gemaakt hebben ervaren weerstand bij verandering

Vragenlijsten niet meer gebruikt omwille van kritiek

Veel mensen akkoord met de helft van een stelling: hoe antwoord je daar dan op?

-> binding en exploratie niet samen bevragen

Sommige mensen hebben nergens hoge scores, sommige hebben in 2 groepen hoge scores

Indirecte meting: exploratie en binding apart meten -> meer gebruikt tegenwoordig

Iedereen boven mediaan scoort hoog, de andere scoren laag, idem voor andere dimensie -> 4 
categorieën


2.2 Hoe staan jongeren uit verschillende identiteitsstatussen in het leven

“kloppen” klinische beschrijvingen van Marcia? Hoe staan jongeren uit verschillende statussen in 
het leven?

-> verschillende studies ter illustratie

- Moreel redeneren 

- Welbevinden

- Kwaliteit rationeel functioneren

- Persoonlijkheid 

Eigenlijk is identiteit een proces, we mogen gerust eens teruggaan en opnieuw exploreren

We kunnen in andere stadia zitten voor bv. Beroepsidentiteit en politieke identiteit

Illustratie 1: Verband tussen identiteitsstatus & moreel redeneren (Kohlberg)

- 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 & rechtvaardigheid

Achievement en moratorium redeneert men conventioneel of post-conventioneel

Foreclosure is conventioneel: de wet volgen

Mensen in diffusion meer egocentrisch  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Illustratie 2: verband tussen identiteitssatus en intimiteitsstatus 

Intiem <-> oppervlakkig

Geïsoleerd: hebben minder relaties

Achievement en moratorium heeft men vooral intieme relaties, weinig geïsoleerd

Foreclosure en diffusion vooral stereotype relaties

Bij diffusion meer geïsoleerd

Achievement:

- Positief persoonlijk functioneren: persoonlijk welbevinden en zelfwaarde

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

- Kritische en open houding t.o.v. 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 

Moratorium:

- Analoge ontwikkelingsniveau en cognitief functioneren als achievement -> ontwikkelingsfase

- Positief sociaal functioneren

- Minder persoonlijk functioneren: angst en onzekerheid


2.3 Ontwikkeling van identiteitsstatussen

Diffusion minst ontwikkeld, achievement het meest

Foreclosure ziet men als minder ontwikkeld dan moratorium

Fundamentele ontwikkelingshypothese: strikte invulling heeft twee kenmerken

- Hiërarchisch-lineair karakter: strikte sequentie + geen enkele etappe overslaan

- Unidirectionaliteit: één enkele richting waarbij achievement = normatieve eindpunt

Fundamentele ontwikkelingshypothese: genuanceerde invulling heeft twee kenmerken

- Hiërarchisch-lineair karakter: strikte sequentie <-> algemene verwachting dat er meer 

progressieve dan regressieve veranderingen zijn

- Dus: 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: één enkele richting waarbij achievement = normatieve eindpunt <-> voor 
velen is dit niet het eindpunt


Welke verschuivingen worden vastgesteld in statustoewijzing in functie van toenemende leeftijd?

Moratorium is curvilineair: stijging, rond 19 jaar een kantelpunt

Vroeger dacht men dat men keuzes maakt in de midden-adolescentie, maar eigenlijk is het late 
adolescentie en jongvolwassenheid

Opmerking: verschil cross-section en longitudinaal design
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- Cross-sectional design: verschillende mensen 
vergeleken op één tijdsmoment


- Longitudinaal design: zelfde mensen vergeleken 
op verschillende tijdsmomenten


Opmerking: twee soorten verandering en stabiliteit

Vaststelling: gemiddeld sprake van progressie, 
maar 

- ook heel vaak stabiliteit

- aanzienlijk veel jongvolwassenen bevinden zich 

nog in diffusion of foreclosure

-> persoonsgerichte benadering nodig om de interpersoonlijke verschillen in 
identiteitsontwikkeling in kaart te brengen 

Twee types verandering/stabiliteit:

- Eerste type bekijkt gemiddelde verandering doorheen de tijd, ten opzichte van gemiddeld 

niveau (versus gemiddelde niveau stabiliteit) = absolute verandering

- Tweede type bekijkt of de verschillen tussen mensen gehandhaafd blijven = rangordestabiliteit 

= relatieve verandering

Rangordestabiliteit: als je jezelf positioneert tov anderen, hou je dan dezelfde positie? Evolueert 
iedereen op dezelfde manier? Behoud je dezelfde positie op de ladder?

Dus: rangordestabiliteit wil zeggen dat verandering iedereen in relatief dezelfde mate beïnvloedt

Een longitudinaal design is vereist!

Statistiek: sterke rangorde stabiliteitscoëfficiënten uit zich sterk in positieve correlatie

Wat is de samenhang tussen verandering op het absolute niveau en rangordeverandering?

-> beide zijn onafhankelijk van elkaar! Dit betekent dat ze in variërende mate samen kunnen 
voorkomen

Ontwikkelingspatronen kunnen wel verschillend evolueren

Take home boodschap: 

- Het maken van identiteitskeuzes is slechts het halve verhaal: 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


3. Naar een meer dynamische benadering

3.1 Kritiek op het identiteitsstatusmodel

Te sterke klemtoon op afgewerkte identiteit (achievement) <-> identiteitsvorming als proces

Te statische visie, continue karakter van identiteit onderbelicht

Te weinig aandacht voor impact van sociale context 

- Directe of nabije sociale omgeving

- Bredere sociale context 


Verfijning nodig op gebied van binding en exploratie


3.2 Inhoudelijke vernieuwing 

Exploratie in breedte -> maken van bindingen -> binding -> exploratie in diepte (-> exploratie in 
breedte) -> evaluatie van bindingen -> identificatie met binding (-> exploratie in diepte)
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Dus: niet een lineair-progressief, maar eerder een cyclisch en iteratief proces

Inhoudelijke vernieuwing: onderzoek naar statussen op basis van 4 ipv 2 dimensies -> geeft dit 
verschillen?

Data-analytische vernieuwing: gebruik van persoonsgerichte analyse (vb. Cluster-analyse) i.p.v. 
interviews, directe meting of mediaansplitsingsprocedure

-> voordelen:

- Interindividuele verschillen worden niet langer genegeerd

- Data-gedreven indeling zodat interne validiteit kan worden nagegaan <-> artificiële indeling van 

individuen in statussen

- Mogelijkheid om substatussen te detecteren <-> onmogelijk indien statussen door onderzoeker 

worden bepaald

Bij mediaan gaat info wie er net boven en wie er ver boven zit verloren -> clusteranalyse

-> kortom: clusteranalyse = meer verfijnd en minder ruw

Nieuwe statistische methode


3.3 “Chill, no worries!”: Over zorgeloos verwarden

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

Welke clusters (en dus statussen) worden teruggevonden als gebruik gemaakt wordt van de vier 
identiteitsdimensies?

- Kwantitatieve uitbreiding

- Kwalitatieve verfijning

Opsplitsing van diffusion group sluit aan bij volgende quote van Orlofsky, Marcia & Lesser:

“Identity diffusion individuals may or may not have had the crisis experience. Regardless, they are 
not committed. This lack of commitment may be manifested in a ‘playboy’ life style, in which the 
individual actively seeks no commitment, or it may take the form of a schizoïd personality, in 
which the individual seems aimless, aloof, drifting and empty”

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

Oefening: interpretatie van tabel

1. Is er een verschil in welbevinden tussen de carefree diffusion en trouwled diffusion?

- Carefree diffusion: minder depressieve symptomen en sterkere zelfwaardering 

- Carefree diffusion heeft kanttekening (druggebruik)

2. Wat valt op als je ook de gemiddeldes in welbevinden van de andere groepen erbij neemt?

- ACievement en foreclosure hebben de minste depressieve symptomen en druggebruik

3. Is er een verschil in persoonlijkheid tussen de carefree diffusion en troubled diffusion?

- Troubled is opener

- Carefree is gewetensvolle

Zijn deze 5 statussen voldoende om de grote diversiteit aan identiteitswerk bij jongeren te 
beschrijven?
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3.4 Wat als het exploratieproces vastloopt?


Beschrijving van Orlosky, Marcia & lessen (1973) van personen in moratorium status: “At their 
best, moratorium subjects are active, engaging and creative; at their wordt, they are paralyzed by 
an inner turmoil of indecisiveness”

In kaart brengen van voor- en nadelen van identiteitskeuzes lokt noodzakelijk enige twijfel uit

-> maar: ruminatieve exploratie = aanhoudend gepieker

-> dit gepieker wordt in onze post-moderne samenleving gevoed door eindeloos aantal opties: 
‘tyrannie 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’

Bevindingen uit empirisch onderzoek 

- Vaststelling 1: ruminatieve exploratie is te onderscheiden van beide adaptieve vormen van 

exploratie

- Vaststelling 2: ruminatieve exploratie en de adaptieve types exploratie hangen verschillend 

samen met angst, depressie en zelfwaarde

- Vaststelling 3: zou het toevoegen van ruminatieve exploratie tot een verdere verfijning in de 

clusteroplossing leiden en, zo ja, welke clusters zijn er dan te verwachten?

- Diffused? Reeds opgesplitst, maar trouwled diffusions misschien verward omwille van 

eindeloos gepieker?

- Foreclosures? Exploreren niet!

- Achievement? Hebben vast intern kompas bij exploratietocht


-> Dus: moratoriums!

Gedifferentieerde set aan statussen:

1. Achievement

2. Piekerend moratorium

3. Foreclosure

4. Troubled diffusion

5. Carefree diffusion

6. Ongedifferentieerd 

Vaststellingen: 

- Drie adaptieve groepen vs. Twee maladaptieve groepen

- Deze groepen worden onderscheiden op basis van bindingsdimensies en ruminatieve 

exploratie

-> zorgeloze diffusion groep scoort even goed als achievement en foreclosure groep

Recent:

- Kanttekening bij “Carefree diffused” want scoren hoog op externaliserend problemen 

(druggebruik, agressie)

- “Pluk-de-dag” mentaliteit vanuit een identiteitsvacuüm = dopingstrategie

- Nieuw label: vervreemde diffusion groep

Klinische reflecties: veel pathologieën zijn geworteld in een gefnuikte identiteitsontwikkeling

Twee vragen:

- Welke identiteitsstatussen komen boven drijven bij patiënten met een eetstoornis? Is er een 

status met verstoorde identiteit?

- Tot welke statussen behoren patiënten met een eetstoornis en controlegroep-patiënten? Vraag 

naar prevalentie

Veel pathologieën kunnen beschouwd worden als oppervlakkige manifestaties van meer 
diepgaand identiteitsprobleem

Eetstoornis vertolkt mogelijks een significante identiteitsfunctie

- Vraag naar verandering = vraag naar het laten varen van een identiteit (veeleer dan gedrag 

opgeven)

- Bij veel patiënten dient intern kompas nog opgebouwd te worden (identiteitsvacuüm)

Take home boodschap

- Mensen staan niet altijd ten volle achter hun gemaakte identiteitskeuzes. In vergelijking 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 zorgeloos verwarden schuilt een vatbaarheid voor 

probleemgedrag. Het is belangrijk dat we ons niet verkijken op hun zorgeloosheid.
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Hoofdstuk 8: Het intern kompas, deel I: Het ‘waarom’ van ideniteitsontwikkeling

Beperkt kennen: enkel wat in de les aan bod komt


1. Inleiding: de functies van het intern kompas

Intern kompas: wat is het?

Een solide/gefundeerd intern kompas = geheel aan identiteite, of zelfbeschrijvingen die

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

- Een harmonieus geheel vormen (synthese) ~Erikson


- Collectieve identiteit

- Relationele identiteit

- Persoonlijke identiteit


Kompas heeft enerzijds een selectiefunctie, helpt een keuze maken, zelfregulatiefunctie, op koers 
blijven, keuzes maken die in onze richting passen en een veerkracht functie

Een solide intern kompas = gids om

- ‘Juiste’ identiteitskeuzes te maken (cfr. Koers bepalen) = selectiefunctie


- > vereist exploratie in de breedte!

- Deze keuzes te reguleren (cfr. Op koers blijven) = regulatiefunctie


- > vereist exploratie in de diepte!

- Veerkrachtig te reageren als de identiteitsontwikkeling onder spanning staat (cfr. Stormweer) = 

veerkrachtfunctie

- > niet uit ons lood laten slaan of laten verleiden


Bij storm op zee helpt stevig kompas

Kerndoelstelling van opvoeding en onderwijs = ontwikkeling van intern kompas!

Een intern kompas wapent kinderen om op een zinvolle en efficiënte wijze te navigeren door hun 
latere leven

Om dit doel te realiseren dienen ze de nodige bagage mee te krijgen tijdens hun jeugd

Alle zesdejaars ongeacht de richting denken na wat ze willen doen 


2. De ZDT-visie op het waarom van het intern kompas

2.1 Zelfaangenomen en toebedeelde identiteiten

Intern kompas krijgt vorm en biedt steun op scharniermomenten in ons leven, als we een nieuw 
hoofdstuk aansnijden

Twee types identiteiten worden onderscheiden

Scharniermomenten

- Aangenomen identiteit

- Toebedeelde identiteit

Oefening: aangenomen/toebedeelde activiteit

Zelfaangenomen identiteit, normatief: 

- Gaan samenwonen als twintiger

- Minder werken om meer tijd te spenderen met de jonge kinderen

Zelfaangenomen identiteit: niet-normatief

- Opnieuw gaan studeren als veertiger

- Je vaste job opgeven om kunstenaar te worden

Toebedeelde identiteit:

- Reizen nadat je de lotto hebt gewonnen

- Omwille van een hernia het lopen opgeven

Joris had eerst niet gekozen voor Latijn, maar. Vind het wel leuk en praat nu graag over wat hij 
verder zal studeren

Voor Jantien voelt alles wat met school te maken heeft als dwang, de toekomst lijkt onzeker.

Filip is normaal erg energiek, maar is de laatste tijd vermoeid door een ongeneeslijke auto-
immuunziekte

Joris en Jantien hebben beiden een zelf aangenomen identiteit

Filip niet, die krijgt de identiteit “zieke”

Zelfingenomen is niet altijd positief, toebedeeld is niet altijd negatief

Zelfaangenomen identiteiten

- Via het nemen van sleutelbeslissingen op scharniermomenten meten we ons zelf een nieuwe 

identiteit toe <-> dagelijkse beslissingen

- Pro-actievere identiteitsontwikkeling (actief aan het zoeken en nadenken over onze identiteit)

- Potentieel aanwezige a priori exploratie en zelfreflectie

- Soms onomkeerbaar vb moeder worden; vegetariër worden (wel omkeerbaar)
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- Normatieve en niet-normatieve scharniermomenten

Toebedeelde identiteiten 

- Een nieuwe identiteit wordt ons opgedrongen, ofwel door toeval, ofwel door een beslissing van 

anderen. Vb. Kankerpatiënt, scheiding

- Reactieve identiteitsontwikkeling (reactie op een gebeurtenis

- Afwezige a priori exploratie en enkel a posteriori zelfreflectie

- Vaak onomkeerbaar vb. Auto-immuunziekte

- Vaker niet-normatieve scharniermomenten

Toebedeelde identiteit is opgedrongen bv. Door ziekte, scheiding (beslissing van andere)

Toebedeeld vaak onomkeerbaar (kan in principe wel)

Wat zijn normatieve scharniermomenten? -> normatief scharniermoment wijst op een 
ontwikkelingstaak waar we allemaal voorstaan en die dus niet uniek is voor een persoon bv. Joris 
en Jantien

-> mensen van dezelfde leeftijdscategorie maken dezelfde verandering door

Zelfaangenomen identiteit

- Normatieve scharniermomenten

- Niet-normatieve scharniermomenten

Toebedeelde identiteiten

- Niet-normatieve scharniermomenten 

Het proces van identiteitsintegratie in detail


2.2 De opbouw van een intern kompas: een procesbenadering

Scharniermomenten

- Aangenomen identiteit -> vereenzelviging

- Toebedeelde identiteit -> verzoening/verrijking

Bv. Waarom blijf je voetbal/muziek spelen?


Existentiële schuld (May, 1983)

- Gaat gepaard met angst omwille van de gebrekkige verwerking van potentieel (bv. Opnieuw 

studeren)

- Opportuniteit om met ons intern kompas in contact te komen/het opnieuw scherp te stellen

Integratie

- Compartementalisatie van identiteiten vb. Hardwerkende bedrijfsleider en zorgzame vader/

partner

- Vereist het bepalen van prioriteiten 


- > rol van significante andere of therapeut!

- Obsessieve en harmonieuze passies

Wat als een passie obsessief wordt? Vb. fietsen, gamen

Harmonieuze passie -> positieve gevoelens tijdens gamen

Obsessieve passie -> negatieve gevoelens tijdens en buiten gamen

Hoe ziet het proces van identiteitsintegratie eruit in het geval van een toebedeelde identiteit?

Bv. Waarom schik je jou naar je “ziekterol” als diabetespatiënt?


Straf, beloning, 
verwachting

schaamte, schuld, 
zelfwaarde

Persoonlijke relevantie, 
zinvol

Geboeidheid, interesse, 
plezier

‘omdat papa graag wil 
dat ik een sportief/
muzikaal iemand wordt’

‘omdat ik me slecht voel 
als ik zou stoppen’

‘omdat ik het zinvol vind 
om sport in 
teamverband te doen/ik 
van muziek spelen rustig 
word’

‘omdat ik graag voetbal’ 
‘omdat ik van muziek 
houd’

Halfslachtige identiteitskeuze Overtuigde identiteitskeuze

Zelfvervreemding, niet-concordant Authenticiteit, zelfconcordant
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We moeten blij zijn met persoonlijke relevantie, plezier komt niet vaak voor

We komen wel vaker in opstand tegen onverwacht toebedeelde identiteiten; we waren er dan ook 
niet klaar voor. De reden waarom toebedeelde identiteiten moeizaam worden aanvaard is omdat 
deze een herschikking en hernieuwde invulling van bestaande identiteiten vereisen.

Toebedeelde identiteiten:

- Identiteitsbreuk en dus vaak autonomie-inhiberend

- Grondige herschikking van meerdere identiteiten

- Maar!


- Hier liggen ook kansen = verrijking

- Niet noodzakelijk negatief: vb. Lotto winnen


Take home boodschap:

- 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


2.3 Vitamines voor de ontwikkeling van het intern kompas

Wat is de motor voor identiteitswerk? Van waar komt de energie?

Behoeftebevrediging is de hofleverancier van de energie die noodzakelijk is voor de ontwikkeling 
van ons intern kompas

Psychologische behoeftebevrediging -> ontwikkeling intern kompas


Tijdsstip 1 	 	 	 	 Tijdsstip 2

Wat als we in toenemende mate 
behoeftefrustrerende ervaringen opdoen?


Binnen een behoefte-ondermijnende omgeving 
zoeken jongeren naar compensatie, ofwel

- … door zich obsessief en krampachtig vast te 

bijten in sociaal gewaardeerde identiteiten 
(slaafse volgzaamheid)


- … door zich af te zetten tegen opgedrongen identiteiten en zichzelf een eigen weg te banen 
(opstandig verzet)


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


4. Empirische ondersteuning voor de ontwikkeling van het intern kompas

4.2 Hoe ontwikkelt ons intern kompas zich met toenemende leeftijd?

Bemoedigend nieuws!

Ons intern kompas geeft meer richting aan ons functioneren met toenemende leeftijd!

Het maken van overtuigende identiteitskeuzes getuigt van een grote maturiteit.


Straf, beloning, 
verwachting

schaamte, schuld, 
zelfwaarde

Persoonlijke relevantie, 
zinvol

Geboeidheid, 
interesse, plezier

‘omdat ik geen andere 
keuze heb’ ‘omdat de 
dokter dit van mij 
verwacht’

‘omdat ik me slecht zou 
voelen dat ik mijn 
gezondheid verwaarloos’

‘omdat ik hierdoor ook 
een waardevoller en 
gezonder leven heb’

‘omdat ik het als een 
uitdaging ervaar mijn 
lichaam goed te leren 
kennen en met signalen 
rekening te houden’

Niet-aanvaarde of onverzoende identiteit Aanvaarde of verzoende identiteit
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Rond 20 jaar zijn we veel bezig met 
identiteit

Als we ouder worden zijn we meer 
bezig met generativiteit, ego-
integriteit & zelf-concordantie

Hoe groeit deze maturateit?

Verschillende elementen spelen een 
rol:

- Meer inzicht = introspectie en 

zelfreflectie nodig om geïntegreerd 
te functioneren


- Ervaring: men heeft ondervonden dat handelen op basis van interesses en persoonlijke 
overtuigingen meer bevrediging schenkt


- Moed & vertrouwen om je innerlijke waarden en interesses te realiseren 

Noodzaak van een ondersteunende omgeving; een kritische, verwerpende, omgeving biedt niet 
de kans om in contact te komen met je interesses en waarden


Hoofdstuk 9: Het intern kompas, deel II: Het ‘wat’ van identiteitsvorming

1. Wanneer blijft ons intern kompas op koers en wanneer raken we het noorden kwijt?

1.1 Wat als financieel succes en het schoonheidsideaal de identiteitsvorming kleuren?


Extrinsieke waarden zijn indicatief voor een materialistische oriëntatie

Materialistische oriëntatie, wat wordt gedefinieerd als de “endorsement of values, goals, and 
Associated beliefs that center on the importance of acquiring money and possessions for 
conveying status and image within the peer group.”

Intrinsieke waarden

- Derde manifestatie van organismische groeitendens binnen de ZDT (naast intrinsieke motivatie 

en internalisatie)

- wenselijke, transsituationele levensdoelen die variëren in belang en die als richtlijn dienen in ons 

leven

- Kleuren je zelfschema’s en interne representaties bv. Generositeit, respect, status, macht etc.

Kwalitatieve visie op identiteit (<-> Marcia, Erikson)

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

De paardencirkel functioneert volgens de principes van 
een wipplank in een speeltuin

Waardencirkel of waardestaart in een dynamische 
verhouding

- Elke persoon heeft unieke waardenpatroon, met elke 

waarde = stuk van de taart, verschillend in grootte 

- Onverenigbaarheid tussen uiteenlopende waarden 

(psychologisch conflict)

- Structuur varieert enigszins tussen landen

- “eind”-waarde = cruciaal

Opmerkingen

- Studie van waarden is niet uniek voor ZDT


- Vb. Specifieke domeinen in de psychologie: materialisme, slankheidsideaal

- Vb. Sociale psychologie: Schwartz

- <-> ZDT = prescriptief, want sprake van een waardenkompas terwijl Schwartz descriptief is


Financieel  succes Sociale erkenning Zelfontwikkeling Affiliatie 

Fysieke aantrekkelijkheid Macht Fysieke fitheid Samenlevingsbijdrage 

Impressie management Focus op ontwikkeling van innerlijk potentieel

Naar ‘buiten’ gekeerde oriëntatie Naar ‘binnen’ gekeerde oriëntatie

Extrinsieke waarden Intrinsieke waarden

Bv. Gadgets kopen, kleren, goed verdienende job, 
…

Bv. Jeugdbeweging, NGO’s helpen, sporten, …
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- “negatieve” en “positieve” waarden krijgen aandacht

- Studie van waarden verankerd binnen een meta-theorie: dialectisch-organismisch mensbeeld


1.2 Verschillende levensstijlen 

Intrinsieke waarden -> zijn-oriëntatie

Extrinsiek waarden -> hebben-oriëntatie = bezitterigheid, eigenbelang

Hebben-oriëntatie: “In the having mode, on’s happiness lies in the superiority over others, … in 
one’s capacity to conquer, rob, kill. In the being mode, it lies in loving, sharing, giving”.

Zijn-oriëntatie: “Only to the extent that we decrease the mode of having, that is of non-being … 
the mode of being emerges. ‘To be’ requires giving up one’s ego-centricity and selfishness, or in 
other words often used by the mystics, by making oneself ‘empty’ and ‘poor’”.


2. Hoe staan mensen met een intrinsiek en extrinsiek georiënteerde identiteit in het leven?

Intrinsiek sterk gecorreleerd met

- Zelf-actualisatie

- Vitaliteit

Extrinsiek sterk gecorreleerd met

- Depressie

- Narcissism 

- Fysieke symptomen

Intrinsieke versus extrinsieke waarden

-> persoonlijk welbevinden

-> alcohol- en druggebruik

-> koopverslaving

Extrinsiek -> zelfmedicatie

-> verschillen gevonden bij volwassenen & kinderen

Meta-analyse: beperkte evidentie moderatie

Diverse levensdomeinen: werk, beweging, sport …

Correctioneel verband = tweerichtingsverkeer

Is er experimentele evidentie?

Materialistische conditie

- Hobby = shoppen en gadgets verzamelen

- Verjaardag = moment om dingen te krijgen

- Later = rijk worden

Intrinsieke waardenconditie

- Hobby = tekenen en sport

- Verjaardag = moment om plezier te maken

- Later = vriendschappen opbouw

Kinderen in intrinsieke waardenconditie kiezen vaker voor een uitdagende, leerrijke taak dan 
kinderen uit de materialistische conditie

De waardencirkel functioneert volgens het 
olievlekprincipe

Als we inzetten op één iets, zorgt dat er ook voor 
dat de nabijgelegen waarden ook meer versterkt 
worden

Betalen we een sociale prijs voor een hebben-
oriëntatie?

Intrinsiek versus extrinsieke waarden: 
interpersoonlijke relaties

-> empathische houding

-> minder conflictueuze relaties

-> grotere tevredenheid met partnerrelatie

Intrinsiek versus extrinsieke waarden: intergroep 
relaties

-> minder racisme en vreemdelingenhaat

-> minder sociale dominantieoriëntatie

-> meer ethisch verantwoord gedrag

Een samenleving met extrinsiek georiënteerde individuen is er een voor de wolven. De spanning 
tussen bevolkingsgroepen loopt er gegarandeerd sneller op

Intrinsiek gecorreleerd met prosociaal gedrag
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Extrinsiek gecorreleerd met agressie en objectiverende houding

Betalen we een ecologische prijs voor een hebben-oriëntatie?

Intrinsieke waarden versus extrinsieke waarden

-> pro-ecologische houding

-> pro-ecologisch gedrag

‘Quid pro quo’-attitude t.o.v. milieu vb. Zonnepanelen

Leertaak

-> intrinsieke doelkadering

-> dubbele doelkadering

-> extrinsieke doelkadering

Effect op …

- Taakoriëntatie of prestatie-

oriëntatie?

- Resultaten test?

- Recyclagepark bezoeken?

- Informatie opzoeken bib?

Hoe kunnen we deze resultaten 
verklaren?

- Macromechanisme

- Micromechanisme


3. “Ja, maar…!”: Kritische perspectieven

3.1 Wat als mijn naaste omgeving extrinsieke doelen aanmoedigt?

Studenten economie vinden financieel succes belangrijker dan studenten lerarenopleiding 

Kritiek 1: wat als de omgeving dezelfde waarden aanmoedigt? 
ZDT en de matchypothese

Vraag: welke mechanismen zouden het effect van een match-situatie op het welzijn kunnen 
verklaren?

Voorgestelde mechanismen (Savig & Schwartz, 2000)

- Bekrachtigd in het uitbouwen van je identiteit vb. Positieve feedback

- Gesanctioneerd of genegeerd voor het uitbouwen van een “foute” identiteit

- Intern conflict

Match-hypothese (en bijhorend interactie-effect) niet bevestigd door onderzoek!

- Ofwel vindt men enkel hoofdeffecten

- Ofwel vindt men dat de effecten van 

het nastreven van extrinsieke waarden 
voor economie-studenten minder 
ongunstig is (maar daarom nog niet 
gunstig!)


Wel weinig evidentie voor mediatie-effect

Hoe kunnen de verschillen in waarden 
tussen beide studentengroepen verklaard 
worden?

Socialisatie = gelijkenis is het resultaat van sociale relaties (peer pressure)

Selectie = gelijkenis was er al voordat sociale relaties gevormd werden


3.2 Wat als iemand financieel succesvol is?

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

ZDT en aspiratietheorie

Kritiek 2b: wat als ik een laag inkomen heb en 
financieel onzeker ben?

-> inkomen (objectief)

-> financiële zekerheid (subjectief, ervaring van 
financiële stabiliteit)

-> realiseren van materialistische waarden (subjectief, 
ego-validerende betekenis)

Inkomen kan voor verschillende doeleinden 
aangewend worden

- Voorzien in levensonderhoud
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- Uitbouwen van een materialistische levensstijl

Aard van de aankoop speelt een rol! Verschil tussen ervaringsgerichte en materiële aankopen

Materiële aankopen

- Deze hebben de intentie om bezig en eigendom te vergaren

- > “To have”

- Fysieke objecten: wagen, kledij, juwelen, elektronische goederen, etc

Ervaringsgerichte aankopen

- Deze hebben de intentie om een ervaring op te bouwen

- “To do”

- Niet tastbaar: restaurantbezoek, concert, vakantie, etc.

Sommige aankopen zijn dubbelzinnig van aard: vb. iPhone

Experiment: “Gelieve acht verschillende, belangrijke aankopen van de afgelopen jaren te noteren, 
waarvan er vier materieel van aard zijn en vier andere ervaringsgericht. Noteer deze en zet er de 
prijs bij. Gelieve elke aankoop via een cirkel weer te geven en op je blad te tekenen in de nabijheid 
van de cirkel ‘zelf’. Je kan zelf kiezen hoe dicht of hoe ver je deze cirkel wil tekenen.”

Ervaringsgerichte aankopen …

- worden als meer bevredigend ervaren

- gaan gepaard met een groter welbevinden

Omdat deze als een fundamenteler deel van het zelf worden gezien


4. Valt de opmars van een materialistische levensstijl te stoppen?

4.1 Verschuivingen van generatie tot generatie en binnen de levensloop

Zijn er gemiddelde verschuivingen 
waarneembaar?

-> leeftijdsgebonden verschillen

-> generatieverschillen

Cfr. Recruteren en motiveren van jonge 
generatie!

Meetinstrument: Hoe belangrijk is elk van de 
volgende doelen voor jullie?

- “Being very well off financially”

- “Becoming involved in programs to clean 

up the environment”

Sample: eerste jaar universiteitsstudenten 
(18-20 jaar) van drie verschillende generaties

Kritische bedenkingen 

- Amerikaanse steekproeven -> generalisatie naar andere samples?

- Scores = gemiddelden = trend, die niet voor iedereen toepasselijk is (kleine tot middelgrote 

effectgrootte)

- Alternatieve verklaring!


- Leeftijd = constante

- Generatie en tijdsgewricht = variabel -> ook Babyboomers en Generatie X kan onder invloed 

van een veranderend tijdgewricht meer belust zijn op centen, roem en imago 

-> Binnen de levensloop: evolutie naar meer intrinsieke waarden


4.2 Wortels van een intrinsiek en extrinsiek georiënteerde identiteit

Route 1: modellering

Contextueel aangemoedigde intrinsieke versus extrinsieke doelen -> persoonlijk ambiëren van 
intrinsieke versus extrinsieke doelen

Macrosysteem: culturele, historische, economische, maatschappelijke factoren

Exosysteem: intermediaire instanties vb. Regering 

Microsysteem: ouders, leerkrachten, buurt, leeftijdsgenoten

Cushman (1990): ‘the self is empty’

“the self experiences a significant absence of community, tradition and shared meaning”

-> identiteitsvacuüm ontstaat

Gevolg: andere “zingevingsystemen” kunnen het zelf gaan opvullen, namelijk de mythes zoals 
verkondigd in de consumptiesamenleving vb. Thin-ideal, “geluk kan je kopen”

-> Deze mythes brengen niet het gewenste effect, maar zijn een substituut

Studies bevestigen stelling van Dittmar (2007) dat “… consumer culture can become a “cage 
within”, its bars invisible and its power pernicious … . While people believe that they are 
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expressing their selves and attaining happiness, they are, in fact, developing, monitoring, and 
molding their identities with respect to unrealistic ideas promoted by consumer culture through 
advertising”

Theoretische bespiegelingen: Is het zelf wel zo leeg?

Sociaal-constructivistische invalshoek

- Zelf = sociale constructie

- Zelf-als-object

- > meerdere identiteiten en zelven = inwisselbare termen

- > het zelf kan leeg zijn, want reflectie van sociale realiteit, die impact verliest

ZDT-invalshoek

- Zelf = groeiproces & synthetisch centrum

- Zelf-als-proces

- > meerdere identiteiten en één enkel zelf = niet-inwisselbare termen

- > het zelf is niet leeg, maar staat onder spanning

Synthetische werk van “self” wordt wel bemoeilijkt door …

- Exponentiële toename aan opties, zodat “kiezen meer dan ooit verliezen is” cfr. Schwartz: 

“Tirannie van de vrijheid”

- De soortaangemoedigde identiteit is extrinsiek van aard; dus, spontane tendens om intrinsieke 

doelen na te streven staat onder spanning in een cultuur waarin de “good life” gelijk gesteld 
wordt met de “goods life”


Route 2: compensatie: extrinsieke aspiraties als « lapmiddel »


Behoeftefrustratie = psychologische kwetsbaarheid

Behoeftesubstituten

= maladaptieve copingmechanismen

= sterke wensen die os gedrag, gevoel en denken sturen en de belofte

Extrinsieke aspiraties fungeren als 

- Behoeftesubstituten

- Ersatz-identiteit = surrogaat/ « lapmiddel »

Hoe kan je kinderen weerbaar maken?

- Behoefteondersteunende omgeving = cruciaal

- Opbouw van intern kompas = kritische ingesteldheid die fungeert als een veerkrachtfactor

Take home boodschap

- 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 twee 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 geörienteerde rolmodellen

- Een kritische houding tegenover extrinsieke boodschappen


Deel 4: Het voeden van de groei van kinderen 
Ahmed (16) moet zijn telefoon aan de kant leggen

Wat vind je van de aanpak van Ahmed zijn papa: mix van goede en minder goede strategieën
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Opvoeding

- Dagelijks gespreksonderwerp (binnen het gezin)

- Bron van plezier & spanning

- Persoonlijk & gevoelig thema (eigen opvoedingsgeschiedenis)


- Persoonlijk, emotioneel -> defensief tov kritiek

Laat ons beginnen met een aantal bespiegelingen …

Maatschappelijke trends

- Opvoedingsindustrie boomt! (boeken, programma’s, tijdschriften, …)

- Overheid investeert (opzetten initiatieven voor begeleiding bv. Huis van het kind)

Wat zijn mogelijke redenen voor deze stijgende populariteit?

1. Is het moeilijker om in onze complexere samenleving een goede opvoeding te bieden?


- Toegenomen mogelijkheden voor kinderen!

- Reeds op jonge leeftijd: circus, judo, etc

- Studiemogelijkheden gigantisch


- Grenzen stellen is geen sinecure in veranderende wereld

- GSM-gebruik

- Gaming

- Leren 


2. Kennis binnen handbereik

- Internet 

- Opvolging (kind & gezin, leerlingbegeleiders, …)

- Ouders: meer verantwoordelijk gesteld voor falen & slagen van ontwikkeling kind in een 

meritocratische samenleving (veronderstelling dat het perfecte kind maakbaar is)

- > Grotere behoefte aan kennis/advies

- > Kan druk ontlokken -> recente studies stellen dit vast: parental burnout

- > Wetenschappelijke houding nodig!


Welke trends vallen er te bespeuren in de academische literatuur?

Trend 1: exponentiële toename

- Specifieke tijdschriften: bv. Parenting: Science & Practice, ook eigen congressen

- Wildgroei aan academisch jargon 


- Verschillende termen

- Verschillende meetinstrumenten

- > nood om helderheid te scheppen


Trend 2: verschillende stromingen in de opvoedingsliteratuur

Klassieke opvoedingsliteratuur <-> Zelf-Determinatie Theorie

-> Geringe interesse & toenadering!

- Beide visies zijn weinig verzoenbaar


- Reden 1: verschillend mensbeeld

- Klassiek: sterk geïnspireerd door psychoanalytische visie, kinderen zijn van de geboorte 

driftmatige wezens, doelstelling opvoeding is driften in dwang houden, ontwikkelen schuld

- Hedendaags: organismisch, dialectisch, elk kind is inherent prosociaal en gericht op groei
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- Reden 2: verschillende houding ten opzichte van de universaliteit van opvoedingsprocessen!

- Opvoedingsrelativisme binnen klassieke opvoedingsliteratuur


- Geen inherent goede of slechte opvoedingsstijl

- Het hangt er maar van af … complexe zaak!


- Persoonlijkheid/karakter

- Leeftijd

- Cultuur


- Vanuit ZDT: verzet tegen dergelijk relativisme

- Allemaal nood aan dezelfde 3 basisbehoeftes


Hoofdstuk 10: Klassiek ontwikkelingspsycholohisch onderzoek over opvoeding

1. Verschillende types opvoeding: de configurationele benadering

Opvoedingsstijl: de algemene houding van de ouder ten opzichte van het kind of de algemene 
emotioneel-affectieve klimaat waarin kinderen worden grootgebracht

- Ouders houden er niet altijd eenzelfde opvoedingsstijl op na (verschillend tussen vrienden, 

partners, …)

- Welke opvoedingsstijlen kunnen we onderscheiden?

Oefening: herkennen van opvoedingsconfiguraties

Autoritair: dominant, streng, rigide

Afwijzend: afwezig, afstandelijk, ongeïnteresseerd

Gezaghebbend: kindgericht, empatisch, flexibel 

Permissief: laks, chaotisch, toegeeflijk

Opvoedingsstijlen: 2 dimensies

- Responsiviteit: warmte, hechte, ondersteunend

- Controle: grenzen stellen, regels meegeven & consequent regels opstellen

-> 4 opvoedingsstijlen

Opvoedingsconfiguratie of -stijl

= combinatie van twee opvoedingsdimensies

= gestalt/configuratie = het geheel is meer dan de som van de delen; je kan maar de effecten 
begrijpen als je naar het geheel kijkt


Klassieke opvoedingsliteratuur Zelf-Determinatie Theorie

Mensbeeld Egocentrisch

Driftmatig 

Prosociaal

Groeigericht 

Doelstelling opvoeding Kinderen helpen driften te 
beteugelen

- Verwerven van zelfcontrole

- Schuld & geweten

Boeiende activiteiten ontdekken & 
stimuleren

Normen aanreiken en eigenaarschap 
bevorderen

Intern kompas versterken

Rol ouders Reactief

- Toezicht houden om 

probleemgedrag te vermijden

- Controle uitoefenen

- Brandweerlieden!

Pro-actief

- Voeden van groei

- Groei = medicijn tegen 

probleemgedrag

- Tuiniers 

Ontwikkelingsuitkomsten Impulscontrole

Probleemgedrag 

Vitaliteit, creativiteit, leerplezier.

Het stimuleren van groei is geen luxe. 
Het is de kerntaak van ouders.
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-> zo wordt een typologie van opvoedingsconfiguraties of -stijlen ontwikkeld

Permissieve ouders zitten niet aan het roer van het opvoedingsproces. Kinderen zijn de kapitein 
van het opvoedingsschip

Kobe is een leiderstype, maar kan ook een slechte invloed zijn

Vader van Kobe heeft afwijzende opvoedingsstijl

Moeder is permissief

War met de democratische ouders?

Controle in ere herstellen ten gevolge van “definitional drift”

Democratisch: onvoorwaardelijke aanvaarding 

In het kwadrant van gezaghebbend, maar dichter bij het midden

-> impliceert dat kinderen gelijkwaardig zijn 

Democratische opvoedingsstijl = matige hoeveelheid controle = te soft, want …

- Te gelijkwaardige positie, want te veel inspraak

- Onvoorwaardelijk aanvaarding opent de deur voor permissiviteit & ‘pamperen’ van kinderen 

Gezaghebbende opvoedingsstijl

- Confronterende controle = veeleisend, strikt & doelgericht

- Desnoods gepaard met het afnemen van privileges & een occasionele fysieke tik

Controle:

- Confronterend: kind wijzen op een misstap, veeleisend, strikt en doelgericht

- Dwingend: machtspositie tov kind in de verf zetten en bewaken, manipulatief

Is er bewijs voor slingerbeweging: van autoritair naar permissief & terug?

Weinig 

Samenleving nu:

- Meer kindgericht, maar ook meer permissief?

- Parallelle verschuiving in man-vrouw rolverdeling: meer gelijkwaardigheid

- Resultaten opvoedingsenquête


- 37% mix permissief-democratisch

- 33% democratisch

- 24% autoritair

- 5% permissiviteit als keuze


Veel controle

Weinig 
respons-
iviteit

Autoritair 

- Proberen macht uit te oefenen door 

gezag af te dwingen (roepen, 
bevelen, …)


- Hanteren regels op rigide wijze

- Kordaat straffen of hard optreden

- Bouwen niet echt hechte band op 

met kind

Gezaghebbend 

- Benadrukken positieve kwaliteiten, 

zijn gevoelig voor behoeftes van 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


-> meest gunstige 
ontwikkelingsuitkomst 

Veel 
respons-
iviteit

Afwijzend

- Weinig interesse in kind/

onverschilligheid

- Hebben vaak zelf problemen 

(depressie, burn-out, verslaving, …): 
minder energie 


- Kan in extremis uitgroeien tot 
verwaarlozing

Permissief

- Grenzeloze keuzevrijheid

- Weinig regels

- Als deze er zijn, houden ze zich niet 

consequent aan de regels

Kan ook ingegeven zijn door:

- Geloof in belang van vrijheid

- Een gebrek aan zelfvertrouwen & 

onmacht

- Gemakzucht 

- Druggebruik

Weinig controle
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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


- > zeer kleine samenhang of correspondentie! (deels afhankelijk van leeftijd)

- .20 à .30


- Discrepantie: vraag naar gemiddelde gelijkenissen en verschillen 

- Ouders zeggen meer responsief te zijn dan wat kinderen beweren (maar geen verschillen 

voor controle)

Welke factoren spelen een rol?

- Hebben ouders een te rooskleurig beeld van zichzelf? Antwoorden ze sociaal wenselijk?

- Zijn kinderen te kritisch voor hun ouders?

- Is responsiviteit moeilijker waarneembaar?

Hoe hier mee omgaan?

- Wetenschappelijk:


- Kind = meest relevante informatiebron, want het is van belang hoe het kind het ervaart

- Discrepantie tussen ouders & kinderen = bron van studie op zichzelf


- Praktijk:

- Noodzaak om af te toetsen!

- Cruciale rol van empathie


Wat zijn de effecten van deze verschillende opvoedingsstijlen?

Adolescenten met gezaghebbende ouders vertonen de meeste aanpassing

Adolescenten met afwijzende ouders vertonen de minste aanpassing

Autoritair -> veel controle -> minder sociaal competent

Vervolgstudies 1: Maar, moeten we ouders noodzakelijk met de vinger wijzen?

Cross-sectional studies zeggen niets over …

- bidirectionele/wederkerige relatie

- de kip-ei problematiek

Ouder-kind effect: gezaghebbend opvoeden -> externaliserend problemen

Kind-ouder effecten: externaliserend problemen -> gezaghebbend opvoeden

Vervolgstudies 2: Wat als mama en papa er een verschillende opvoedingsstijl op nahouden?

Er is een positieve, maar vrij beperkte samenhang tussen de opvoedingsstijl van de vader en de 
moeder

Verschillende combinaties van opvoedingsstijlen zijn mogelijk!

Wat is het effect op het kind?

Drie opties/hypothesen

- Accentuatiehypothese bv. Afwijzend - gezaghebbend -> meer vatbaar voor negatieve gevolgen 

van afwijzende aanpak

- Compensatiehypothese bv. Afwijzend - gezaghebbend -> gezaghebbende ouder als buffer of 

beschermende factor

- Matchhypothese bv. Autoritair - autoritair


- Gaat niet op voor verweprende/afwijzende stijl

Longitudninale studie bij laat-adolescenten (5 jaar)

Moeder & kind rapportage opvoeding

Uitkomst = kind gerapporteerd probleemgedrag

Het is beter op te groeien in een gezin met één gezaghebbende ouder, zelfs als de ouderlijke 
eensgezindheid in de opvoeding hierbij inschiet.

Typologie van opvoedingsstijlen = zeer invloedrijk in de literatuur!

Hoe ziet de huidige stand van zaken er uit?

“We can stop asking what type of parenting most positively affects adolescent development. We 
know the answer to this question. The challenges ahead involve finding ways to educate adults 
regard to how to be authoritative, and help those who are not authoritative to change”

+ Oproep om theorie in de praktijk te vertalen!

- Maar … overhaast besluit, want verschillende vragen nog onbeantwoord:


- Specifieke effecten?

- Exhaustieve lijst van opvoedingsdimensies?

- Verklarende mechanismen?

- > verschuiving van een macro- naar een microbenadering


Take home boodschap

- In de configurationele benadering van Baumrind worden vier types opvoeding onderscheiden.
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- Gezaghebbend ouderschap gaat samen met de meest gunstige ontwikkelingsuitkomsten, 
terwijl afwijzend ouderschap de meest ongunstige uitkomsten voorspelt.


- Autoriteit ouderschap is over de afgelopen generaties afgenomen.

- Liever dan twee 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.


2. Ontleding van opvoeding: De dimensionele opvoedingsbenadering

Responsiviteit: mate van ondersteuning, warmte 
en liefde in de relatie tussen ouder en kind (Barber, 
1997)

- Warm, vriendelijk genegen, affectief


- Cfr. ‘mijn moeder/vader glimlacht vaak naar 
mij’


- Vb. 

- Samen gezelschapsspelletjes

- Samen naar de film gaan

- Naar de volleybal gaan kijken

- Kinderen niet altijd in opvang laten


- Troost, steun, onvoorwaardelijke aanvaarding

- Cfr. ‘mijn moeder/vader fleurt me op als ik verdrietig ben’

- Vb. 


- Uitgesloten tijdens spel

- Pijn 

- Kwaad 


Het belang van een responsieve opvoeding wordt door academici niet betwist en is dus eigenlijk 
‘saai’. In de praktijk is responsief opvoeden allesbehalve saai, maar van essentieel belang.

Waarom is ouderlijke responsiviteit bevordelijk voor de ontwikkeling?

-> verklarende mechanismen?

- Modellering

- Grotere openheid & minder defensief

Zo eenduidig als de literatuur is rond 
responsiviteit, zo verwarrend is de 
literatuur rond ouderlijke controle

Controle

- Gedragsmatige controle


- Communiceren van verwachtingen

- Toezicht houden

- Disciplinaire maatregelen (bvb. Straf)


- Psychologische controle

Enerzijds: als ouder controle hebben over gedrag van kind

Anderzijds: te veel controle staat creativiteit in de weg!

Psychologische controle

Schaefer: intrusief, overbeschermend, veeleisend, en te sterk emotioneel betrokken -> inductief 
ontdekt

Barber: onderhuidse & manipulatieve technieken

“Psychologically controlling processes involve socialization pressure that is non responsive to the 
child’s emotional and psychological needs, that stifles independent expression and 
autonomy” (Barber, 1996)

-> Psychologische controle zou interfereren in het individuatieproces & een te sterke 
afhankelijkheid in de hand werken

Psychologische controle bestaat uit 4 subcomponenten, komen vaak samen voor en hebben 
gemeenschappelijke kenmerken

- Schuldinductie


- “Ik had gehoopt dat je nu eens de afwas zou gedaan hebben”

- “Ik ga nog eens mijn best doen om te koken”

- “Denk je dat het zo leuk is om je telkens naar de tekenacademie te voeren?”

- “Ik ga nog eens verlof nemen; wanneer toon je eens respect?”

- “Ja, wie gaat den boel hier straks weer mogen opruimen? Ik heb ook al een dag gewerkt 

hoor! Jij bent een echte sloddervos!”
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- > wentelen in slachtofferrol + overgeneraliseren (‘altijd hetzelfde’)

- Schaamte-inductie


- “Hoe oud ben je nu eigenlijk?” “Je bent net een baby!”

- “Je zou moeten beschaamd zijn voor jouw gedrag”

- “Ik had niet gedacht dat je zo’n stal van je kamer zou maken”

- “Amai, die tekening van jou is net een kleutertekening! Jij bent net nog een kleuter!

- > ganse persoon i.p.v. specifieke activiteit wordt aangevallen!


- Angstinductie

- “Je zult later wel begrijpen waarom ik je dit zeg”

- “Dit is belangrijk voor later; doe wat ik je opdraag”

- “Als je zo verder gaat met leren, dan voorspel ik problemen!”


- Voorwaardelijke aandacht = aandacht laten meevariëren met de mate waarin kinderen gewenst 
gedrag tonen of ongewenst gedrag niet tonen

- ‘als … dan …’-redenering

- Aandacht = niet gratis, moet verdiend worden


- > voorwaardelijke aanvaarding

- Voorbeelden


- Delen op vakantie: “als je niet deelt, dan zal mama triestig zijn”

- Sinterklaas: “Toon eens dat je flink bent! Maar ja, nu ben je echt een flink kind”


Het Sinterklaasgebeuren is in grote mate doordrongen van een ‘als … dan”-redenering! 

-> ‘Wie zoet is, krijgt lekkers’

Er wordt vaak ook gedreigd met (fysieke) straf

-> ‘Wie stout is, krijgt de roe’

Deze verschillende componenten komen vaak alle vier 
samen voor

Gemeenschappelijke kenmerken:

- Manipulatief: al dan niet bewust

- Iets van kinderen gedaan krijgen

- Intrusief & controlerend

Psychologisch controlerende ouders chanteren hun kinderen op emotioneel vlak: kinderen staan 
met hun rug tegen de muur en kunnen alleen in de ouderlijke gratie komen als ze toegiften doen.

Hoe kunnen we de effecten van psychologisch controlerend opvoeden op internaliserende 
problemen begrijpen?

Verschil tussen soorten controle was belangrijk om dat ze andere effecten hebben

Welke processen spelen een rol?

Perfectionisme

- Prestatiegericht perfectionisme -> hoge 

doelen stellen, flexibel, bron van info 
(adaptieve vorm van perfectionisme)


- Zelfkritisch perfectionisme -> rigide, 
obsessioneel = dreiging -> neurotisch 
perfectionisme

- Schrik om fouten te maken

- Twijfel 


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

Ja!

Verklarende mechanismen?

Relationele agressie = sociaal kwaad berokkenen en schade toebrengen aan de relaties met 
leeftijdsgenoten om bepaalde zaken van hen gedaan te krijgen (direct of indirect)

Vb. roddelen, schuldinductie, dreigen

-> getuigt ook van voorwaardelijke aanvaarding

-> generalisatie van interactiemodus thuis naar buitenwereld 

-> uitbreiding naar soort hulpgedrag, cfr. Zelfgeoriënteerd helpen

	 vb. “Ik help als ik weet dat anderen ook iets terug doen”

Ouderlijke psychologische controle brengt in de eerste plaats schade toe aan het persoonlijk 
welbevinden van kinderen maar levert ook ‘collateral damage’ op voor het sociaal functioneren 
van kinderen.

Meer controlerende ouders -> meer relationele agressie -> slechtere relaties
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Zelfkritisch perfectionisme en relationele agressie hebben een gemeenschappelijke basis: 
voorwaardelijke aanvaarding van zichzelf (zelfkritisch perfectionisme) of anderen (relationele 
agressie)

Zijn de concepten gedragsmatige en psychologische controle wel zo duidelijk als op het eerste 
gezicht lijkt?

Misschien niet! Een aantal kritische bedenkingen

Kritische bedenking 1: om een concept te differentiëren is het noodzakelijk dat beide 
subcomponenten …

- Een gemeenschappelijke stam hebben


- Maar … gemeenschappelijke stam = te dun!

- Een analoge betekenis hebben


- Maar … betekenis van controle is verschillend!

Gevolg? Andere termen voor gedragsmatige controle wenselijk!

- Structuur of regulatie

- Controlerend opvoeden

Kritische bedenking 2: Notie psychologische controle

- Wat is tegendeel van psychologische controle?

- Wat houdt autonomie-ondersteuning precies in?

- Cruciaal want autonomieondersteuning bevordert groei!


- > Zie ZDT-literatuur (Hoofdstuk 11)

Kritische bedenking 3: Notie gedragsmatige controle

- Breed opgevat = amalgaam

- Wat is de positieve pool van gedragsmatige controle?

Suggestie 1: Curvilineair verband tussen 
gedragsmatige controle en 
probleemgedrag

Suggestie 2: ontkoppeling!

Take home boodschap

- 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 worden door ‘structuur’


3. Helicopterperspectief

Drie evoluties

- Deconstructieproces: van een macro- naar een microbenadering


- Opvoedingsstijl -> -dimensie -> bouwstenen

- Generaliseerbaarheid: rol van


- Cultuur

- Leeftijd

- Persoonlijkheid

- Nood aan theoretisch fundament!


- Meer dynamische benadering

- Voortdurende wisselwerking ouder & kind

- Veel dag-tot-dag variatie in opvoeding


Hoofdstuk 11: Het voeden van de groei van 
kinderen: de bouwstenen van een 
behoefteondersteunende opvoeding

Dialoog tussen papa en 5-jarige Lise die haar vis 
niet wil opeten

Welke behoeftes sluiten aan bij deze criteria?

Behoefte-ondersteunende opvoeding

-> autonomie-ondersteunende en controlerende 
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opvoeding

-> structurerende en chaotische opvoeding 

-> relationele steun en afwijzing


1. Als kinderen het gevoel hebben zichzelf te mogen zijn: rol van autonomieondersteuning


In het geval van controlerend opvoeden leggen ouders hun eigen 
maatstaven op om kinderen te beoordelen en, indien nodig, te veroordelen.

Zes bouwstenen van een autonomie-ondersteunende opvoeding

Autonomie-ondersteunend opvoeden: er is ruimte voor …

- Taakvreugde

- Inbreng

- Duiding

- Uitnodigende taal

- Hun stem

- Hun ritme

Een voorbeeld uit het dagelijkse leven: hoe kan de papa in het visvoorbeeld elk van de 
bouwstenen toepassen?


1.2 Verband met klassieke opvoedingsconcepten

Hoe verhoudt deze ZDT-noties zich ten opzichte van klassieke opvoedingsconcepten? 

-> psychologische controle

Andere vormen van controlerend opvoeden = externe controle vb. straffen, roepen, bevelen

<- Psychologische controle = vorm van interne controle = aanwakkeren van druk van binnenuit

Een aantal kritische bedenkingen zijn op hun plaats!

- In welke mate bevorderen ouders de verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid van hun 

kinderen als ze autonomieondersteunend opvoeden?

- In welke mate resulteert een autonomieondersteunende opvoeding in “gepamper” en een 

knuffelpedagogiek?

- In welke mate verzandt een autonomieondersteunende opvoeding in een laissez-faire klimaat?


Bouwsteen Toepassing 

Inbreng Hij kan keuze aanbieden over de hoeveelheid te eten vis.

Duiding Hij kan uitleggen waarom vis leren eten belangrijk is.

Hun stem Hij kan de ergernis en kwaadheid van het kind erkennen.

Hun ritme Hij kan geduld oefenen om het kind te bewegen tot vis eten.

Uitnodigende taal Hij kan het kind uitnodigend veeleer dan vermanend en schuldinducerend toespreken.

Taakvreugde Hij kan een spelletje voorzien (vb. Vliegtuigje).
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Kritische bedenking 1: In welke mate bevorderen ouders de 
verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid bij hun kinderen 
als ze autonomieondersteunend opvoeden?

Beide kunnen met elkaar gekruist worden in een 4-velden 
tabel!

Zelfstandigheid en vrijwillig functioneren zijn niet hetzelfde en 
worden anders aangemoedigd


Wat betekent dit voor de opvoedingspraktijk?

Vele ouders beklemtonen dat kinderen zelfstandiger moeten leren worden!

MAAR: deze boodschap bevat mogelijks een aantal valkuilen, die we dienen te nuanceren:

- Aangemoedigde onafhankelijkheid/zelfstandigheid draagt enkel bij tot ontwikkeling wanneer 

gewenst (i.c., wanneer vrijwillig gemotiveerd)

- Afhankelijkheid is niet per definitie problematisch, want kinderen/jongeren willen graag 

terugplooien op ouders voor raad & advies

TIP: ouders kunnen proberen tijdens de zelfstandigheidsontwikkeling het ritme van hun kind te 
volgen

Op sommige ogenblikken wensen kinderen hun eigen weg te gaan en zelfstandiger te 
functioneren, terwijl er op andere momenten op hun ouders willen terugplooien. De kunst bestaat 
er in …

- Beschikbaar te blijven als ze op hun ouder(s) willen terugvallen en tijdelijk terug afhankelijk 

willen zijn

- Om het ritme van het kind hierin te volgen en niet prematuur tot zelfstandigheid te dwingen, al 

is het belangrijk om het soms 

- Uit te dagen om een nieuwe onafhankelijke stap te zetten via duiding

- Het erkennen van de “last” van deze nieuwe stap

- Het wegnemen van al te grote obstakels tot zelfstandigheid


Kritische bedenking 2: resulteert autonomieondersteuning niet in gepamperd en een 
knuffelpedagogiek?

Zorgt een autonomieondersteinend 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 ten alle prijzen

- Tegen negatieve emoties te beschermen & gevoelens voor hen te benoemen vb. Direct te hulp 

schieten bij valpartij

- Tegen tegenslag te beschermen & hen leerkansen te ontnemen! vb. Oplossingen huiswerk 

aanreiken; mee zitten onderstrepen in cursussen

In een autonomieondersteunend gezinsklimaat worden kinderen emotioneel vaardiger!

Longitudinale studie: 


‘Hoe’

Vrijwillig functioneren 
ondersteunen

Opleggen en doordrukken van 
ouderlijke visie

‘Wat’

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

Ouders verplichten kinderen om op 
eigen benen te staan, ook al zijn zij 
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 
om 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 kind en voeden het 
overbeschermend op. Er ontstaat 
een situatie van belkemmende, zelfs 
verstikkende afhankelijkheid, waarbij 
er onvoldoende grenzen zijn tussen 
ouders en kind.
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Als men controlerend handelt als ouder, dan zal men kinderen leerkansen ontnemen omdat men 
te snel tussenkomt en overneemt.

Take home boodschap

- Grondhouding van autonomieondersteunend opvoeden is nieuwsgierigheid en een 

basisvertrouwen in de spontane, op groei gerichte ontwikkeling van kinderen

- Autonomieondersteunend opvoeden bevat zes bouwstenen

- Autonomieondersteunende ouders weten goed in te schatten wanneer kinderen toe zijn aan 

hun volgende stap in hun zelfstandigheidsontwikkeling

- Als ouders hun kinderen autonomieondersteunend opvoeden, dan kunnen deze - indien 

gewenst - op hen terugvallen voor raad en advies. Autonomieondersteunend opvoeden staat 
dus haaks op het op een verstikkende wijze aan zich binden van kinderen


Kritische bedenking 3: resulteert een autonomieondersteunende opvoeding niet in een laissez-
faire klimaat? Trekken autonomieondersteundende ouders wel grenzen?

Autonomie-ondersteuning betekent niet dat …

- Kinderen aan hun lot worden over gelaten om problemen die ze ervaren op te lossen = gebrek 

aan betrokkenheid

- Ouders geen regels en normen kunnen stellen en kinderen onbeperkte vrijheid genieten = 

permissieve omgeving

Structuur en autonomieondersteuning kunnen gemakkelijk hand in hand gaan!


‘Hoe’

Autonomieondersteunend 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 straffen 
gebruikt om de grenzen te introduceren 
en te handhaven.

Chaos Afwezigheid van grenzen. Kinderen 
krijgen absolute en onbegrensde vrijheid 
om zich te gedragen zoals zij willen.

Inconsistente en onduidelijke grenzen 
gekoppeld aan onvoorspelbare 
uitbarstingen van dwingende taal en 
straffende maatregelen.
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2. Als kinderen hun vaardigheden kunnen ontplooien: structuur

Training: passing

- Tuur, probeer je linker voet meer te openen bij het passen

- Ok, veel beter, Tuur, en nu je heup nog meer indraaien!

- Ok Tuur, en nu in één vloeiende beweging en vergeet die heup niet

- Tuur, nu je gewicht goed naar voor brengen

Op het einde van de training hangen de schouders van Tuur omlaag, hij heeft er geen zin meer in 
…

Wat is volgens jou het probleem?


Zes bouwstenen van een structurerende opvoeding

Structurerend opvoeden: zelfontplooiing stimuleren via …

- Heldere verwachtingen: communiceren verwachtingen, aangeven grenzen

- Vertrouwen & uitdaging: aanbieden van activiteiten zodat kinderen geprikkeld worden

- Opvolging: consequent of verwachtingen worden opgevolgd 

- Zelfreflectie: competentie om zelf tot oplossingen te komen stimuleren

- Informerende feedback: slechte & goede punten

- Gepaste hulp: zien wanneer hulp noodzakelijk is


Afstemming op het ontwikkelingsniveau van het kind: wat betekent dit voor de 
opvoedingspraktijk?

Vaststelling:

- Ouders beschouwen zich vaak als de expert -> “onwetende kind”

- Vanuit deze rol geven ze vaak hulp & informatie

Maar … niet alle hulp is behulpzaam of niet alle informatie gewenst!

-> kan irritatie & wrevel oproepen!

TIP: Ouders kunnen proberen om geen overbodige, maar wel gewenste informatie te geven

vb.: Boterham smeren voor Laure (niet overnemen), verkeer, huiswerkbegeleding

-> het is cruciaal dat geboden hulp of informatie competentieversterkend is!

-> dit is pas het geval als deze hulp of informatie gewenst is, waardoor ze ook wordt verwelkomd!

Vereist …

- Ofwel goede inschatting van nood aan informatie & hulp

- Ofwel expliciet aftoetsen van nood aan informatie & hulp = ritme volgen

Verschillende behoeftes worden vaan simultaan gevoed!
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De drie ingrediënten van een behoefteondersteunende opvoeding zijn vaak met elkaar verweven: 
als er ‘chemie’ is, dan komen deze drie ingrediënten samen voor.

Naar een meer verfijnd en integratie inzicht in het samenspel tussen structuur en 
autonomieondersteuning

Oefening: orde zoeken

- Autonomie-ondersteunend: je vraagt jouw kind wat het tegen houdt om te beginnen opruimen; 

je bespreekt met je kind welke vakken het zwaarste zijn en laat hem/haar zelf kiezen met welke 
vakken zij/hij begint en hoeveel tijd hij/zij er aan besteedt.


- Structuur: je herinnert je kind aan de afspraken die je hebt gemaakt; je stelt samen een schema 
op zodat je kind vertrouwen heeft dat het in staat is om alle schoolwerk te maken


- Chaotisch: ik trek me er niets meer van aan. Als je het niet wil doen, trek dan je plan maar; je 
mengt je er niet mee en merkt in het weekend of je kind er al dan niet toe komt om te studeren


- Controle: Hoe oud ben je nu? Is dat nu zo moeilijk?; je belooft je kind dat als het hard werkt, je 
op zondagavond iets speciaals gaat doen


Wat is de globale structuur die boven komt drijven? Vier belangrijke zones

Naar een meer verfijnd inzicht: identificeren van specifieke zones

Voor elke ouder een gepersonaliseerd opvoedingsprofiel!


- Compatibele opvoedingszones

- Conflicterende opvoedingszones

Wat zijn de valkuilen van participatief en verhelderend te werk gaan? De cirkel biedt hierin inzicht!

“Als we participatie toelaten, riskeren we dan niet te verzanden in chaos?”

“Stellen we ons niet te eisend op als we duidelijkheid creëren over wat we van onze kinderen 
verwachten?”

Als we deze verschillende zones in verband brengen met externe variabelen, welk patroon aan 
correlaties verwacht je dan?


Kwesties: Morele Conventionele Prudentiële Persoonlijke 

Pro-actief Prosociaal gedrag Huishoudelijke 
klusjes, smartphone 
aan tafel, 
studieplanning 

Drinken op fuif, veilig 
vrijen

Tatoeage plaatsen, 
intieme relatie

Reactief Liegen, cyberpesten, 
onbeschoft gedrag

opruimen, onbeleefd 
gedrag

roken, vermoeidheid - 
slapen

Moeilijke vrienden, 
emotioneel afsluiten
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Als autonomieondersteunende ouders grenzen trekken: hoe doe je dit?

Moet ouderlijk verbieden verboden worden? Wat zijn cruciale voorwaarden opdat jongeren een 
ouderlijk verbod zouden accepteren?

Verbieden is een heel frequent gebruikte strategie door socialisatiefiguren: “don’ts”

Heel wat zaken worden ons verboden:

- Ouders: niet liegen, belofte niet breken, niet praten met mond vol eten, andere kinderen niet 

slaan

- Politieagent: niet dronken of te snel rijden

- Therapeut: niet (ongezond) eten of niet stelen, geen vandalisme

- Leerklacht: niet spieken, niet praten in de klas

- …

Hoe kan de volgende paradox worden opgelost?

“Hoe kan de autonomie ondersteund worden (vrijheid bevorderen), terwijl tegelijkertijd via 
structuur grenzen en beperkingen worden geïntroduceerd (vrijheid beperken)? Het lijkt een 
paradox, maar een filosofische analyse van het begrip vrijheid kan duidelijkheid brengen.

-> Er is een onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid

Negatieve vrijheid: bevrijd zijn van externe beperkingen, interferenties en regulaties

= afwezigheid van beperkingen 

= ongelimiteerde of ongebreidelde vrijheid

= vrijheid als bevrijding = zich bevrijden 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 & geen gegeven

Negatieve vrijheid: onbeperkte vrijheid - bevrijding

- Elke externe inmenging & dus elk verbod = aanslag op vrijheid

- Opent deur voor een permissieve aanpak

Positieve vrijheid: evolutie naar meesterschap - rede

- Verbod staat niet per definitie haaks op positieve vrijheid!

- Grenzen stellen en autonomieondersteuning kunnen hand in hand gaan

De vraag of grenzen motiverend zijn dan wel verzet uitlokken is afhankelijk van minstens twee 
voorwaarden:

- “Wat” = inhoud van grens

- “Hoe” = stijl van grens trekken

Welk soort verbod introduceren ouders?

- Persoonlijke domein

- Morele domein

Meting van verbieden:

- Mijn moeder verbiedt me om met bepaalde vrienden om te gaan (vriendschapsdomein)

- Mijn moeder zegt me dat ik niet egoïstisch mag handelen (morele domein)


- In welke mate is dit van toepassing op jouw moeder? = kwantiteit of frequentie van 
verbieden


- In welke mate vind je het oké dat je moeder dit zegt =  legitimiteit van verbieden

Moreel domein wordt veel vaker verboden
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TIP: de inhoud van de getrokken grens telt!

Bepaalde verboden of geboden (bv., morele, prudentiële, conventionele domein) zullen jongeren 
makkelijker accepteren omdat ze vinden dat de ouders recht van spreken hebben over deze 
thema’s

-> maar ouders kunnen beter behoedzaam zijn als ze zich op het persoonlijke territorium (bv. 
Vrienden, lief, kledij, kapsel, etc.) begeven, dan kan dit wrevel uitlokken.

Op welke wijze communiceren ouders het verbod?


Vaststellingen wat betreft stijl van verbieden: 

- Autonomieondersteunend verbieden hangt samen met minder opstandig verzet en meer 

aanvaarding omdat het verbod als meer legitiem wordt ervaren

- > Dus, stijl bepaalt of verbod als dan niet een aanslag vormt op vrijheid


- Effect van stijl van verbieden is domein-invariant

- > Opvallende vaststelling in het morele domein!


- Tweerichtingsverkeer: positieve od negatieve spiraal trekt zich op gang!

Speelt de stijl van regels invoeren een rol in het onderwijs?

Random toewijzing van leerlingen SO aan 3 condities

- M = 14.45 jaar

- N = 382

- 55.5% jongens

- 2e graad

- ASO

Conditie 1: dwingende & controlerende aantal (CON)

- Geen inspraak

- Speelt in op schuld- en schaamtegevoel

- Dreigt met straf

-> verhelderend, eisend, dominerend

Conditie 2:

- Duiding

- Uitnodigende taal

-> verhelderend, afstemmend

Conditie 3:

- Duiding

- Uitnodigende taal

- Dialoog

-> verhelderend, participatief, afstemmend

Speelt de stijl van regels invoeren een rol?

- Leerlingen met autonomieondersteunende leerkrachten ervaren meer behoeftebevrediging, 

minder beoeftebfrustratie, minder opstandig verzet, meer intenties om regels te volgen

Biedt het bevorderen van dialoog (participatie) een extra voordeel?

Een controlerende aanpak zorgt er …

- In het beste geval voor dat jongeren volgzaam worden, waarbij ze hun zorgen of voorstellen niet 

kunnen uiten

- In het slechtste geval voor dat ze zich onbegrepen voelen en zich zelfs rebels openstellen

Alleen wanneer jongeren een openheid van de leerkracht/ouder ervaren tav hun inbreng, zullen zij 
proberen te ‘onderhandelen’

Participatief, afstemmend en verhelderend zijn het beste

TIP: de stijl van het trekken van een grens telt!

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. Het is hierbij belangrijk om

- Het waarom van de grens te duiden (afstemmend)
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- Naar de mening van de jongere te peilen (participatief) en irritatie te erkennen in plaats van in de 
kiem te smoren (afstemmend)


Dagelijkse routine & huishouden: via inspraak & keuze komen tot een aantal afspraken rond 
wanneer wat in welke volgorde wordt gedaan

- Opruimnamiddag

- Tv-dag

- iPad/gaming moment

- Vrijetijdsactiviteiten plaats vinden

- Wat de stappen zijn van een ochtendritueel = ochtendschema

-> probeer dit te visualiseren in een schema = houvast!

-> 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 heek 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 & het verschil tussen de notie 
gedragsmatige controle en structuur?

- Andere invulling van bouwstenen, vanuit een verschillend uitgangspunt & focus


- Oplijsten verwachtingen

- Afpoetsen realisme verwachtingen

- Handhaving

- Procesbegeleiding

- > Maar … structuur houdt meer in dan enkel het stellen van grenzen en verwachtingen!


- Unieke en gedeelde elementen

- Gedragsmatige controle


- Fysiek straffen

- Expliciet verbaal geweld


- Gedeeld 

- Duidelijke en haalbare verwachtingen communiceren


- Structuur 

- Hulp en advies bieden

- Positieve feedback

- Zelfreflectie aanmoedigen


Take home boodschap

- Grondhouding van structurerend opvoeden omvat een focus op het versterken van de 

zelfontplooiing van zes bouwstenen

- Structurerend opvoeden bevat zes bouwstenen

- Ouders kunnen op een verschillende manier structuur bieden. Hun autonomieondersteunende 

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



3. Als kinderen genegenheid ervaren: de rol van 
relationele steun

Als ouders relationele steun bieden, dan 
versterken ze de band met hun kind dankzij hun 

- Aanwezigheid -> kwantitatief - dagelijks reilen 

en zeilen

- Opmerkzaamheid -> proactief

- Responsiviteit -> reactief

- Emotionele/ fysieke warmte -> warmte

- Gezamenlijke leuke activiteiten -> kwalitatief - 

leuke activiteiten (individueel & gezin)

Take home boodschap


Gedragsmatige controle Structuur 

Uitgangspunt Gedrag van het kind Competentiebehoefte 

Focus Eerder resultaatgericht Eerder procesgericht
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- 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.


4. De groeibevorderende rol van behoefteondersteunende opvoeding

Hebben we enige wetenschappelijke evidentie hiervoor?

Jawel! Een oceaan aan gegevens

Behoefteondersteunend opvoeden

-> schoolse & cognitieve ontwikkeling (beter leren, plannen, punten, …)

-> sociale & emotionele ontwikkeling (adaptieve emotieregulatie)

-> morele & identiteitsontwikkeling (verinnerlijking van regels)


5. Een diepgaandere bespreking van een aantal bouwstenen

Laat ons wat dieper ingaan op een aantal 
bouwstenen!

Kunnen we de verschillende bouwstenen een plaats 
geven in de opvoedingscirkel?


Verschillende thema’s komen aan bod:

- Hoe kunnen ouders op een motiverende wijze praten met kinderen?

- Maakt het bieden van een betekenisvolle duikeling verschil uit?

- Hoe kan je omgaan met weerspannige kinderen?

- Welke rol speelt het bieden van inspraak en keuze?

- Is beloningen uitreiken voor gewenst gedrag een goed idee?

Thema 1: Communicatie 

“Ik ben hier nog altijd de baas thuis!”

Hoe kunnen ouders op een motiverende wijze communiceren met hun kinderen?

Maakt het woordgebruik van moeten & verwachten vs. Kunnen & willen echt een verschil?

Procedure 

- Experimenteel design: 2x1-design

- Deelnemers: 376 eerste jaars studenten economie (19-20 jaar oud)

- Taak: tekst lezen rond “hoe goed communiceren?” (30 min.)

- Uitkomsten: 


- Prestatie = diepgaand leren = verbanden leggen

- Persistentie of volharding = vrijwillige sessie door communicatie-expert


Instructies: autonomie-ondersteuning

- Tekst met verschillende communicatiestijlen

- Kan zinvol in latere (beroeps)leven

- Vriendelijk uitgenodigd om de tekst goed te lezen

- Geen deel van examenstof


Hedendaagse Ontwikkelingspsychologische Theorieën 60



Instructies: controlerend

- tekst met instructies hoe je goed moet communiceren

- Moet je zinvolle info geven die je later moet gebruiken

- Je kan de tekst dan ook maar beter goed lezen

- Achteraf moet je enkele poetsvragen beantwoorden

Toepassing 1: Wisten jullie dat vele kleuters contracten 
sluiten met hun kleuterjuffen?

Taak:

- “Werk” Last opdracht -> “moetje”


- > Eerste bekommernis van de ouder & juf/meester: 
“Ben je flink/braaf geweest?”


- “Spel” Uitdaging plezant -> "magje


- > Eerste bekommernis van de ouder & juf/meester: “Was het plezant/interessant op school?”

En in het basisonderwijs/secundair onderwijs?

Toepassing 2: De cruciale rol van autonomieondersteunende taal blijkt in het bijzonder bij het 
geven van feedback!

De motiverende kracht van positieve feedback

Procedure:

- Testfase: kind krijgt onbeperkte tijd om 2 puzzels op te lossen (trein & toren)

- Experimentele fase: random toewijzing aan 1 van de 4 condities (2x2 design)


TIP: ouders kunnen proberen hun appreciatie uit te drukken & hun kind een schouderklopje te 
geven


autonomieondersteunende taal = buffer tegen dalend plezier bij kritiek

TIP: motiveren betekent de juiste taal spreken


Communicatiestijl

Autonomie-ondersteunend Controlerend 

Type feedback
Positief ‘Je doet het beter in vergelijking met leeftijdsgenoten’ (normatief)

Negatief ‘Je doet het minder goed in vergelijking met leeftijdsgenoten’ (normatief)

Communicatiestijl

Autonomie-ondersteunend Controlerend 

Type feedback

Positief Taalgebruik: uitnodigend/informerend 
bv. ‘laten we eens kijken naar hoe je 
de puzzels hebt opgelost’

Presentatie taak: uitdaging bv. ‘Je zal 
een oefening krijgen waarbij je 
figuren uit dit boekje kan namaken’

Type betrokkenheid: 
taakbetrokkenheid bv. ‘probeer te 
focussen op hoe zo een puzzel is 
opgebouwd’ 

Taalgebruik: dwingend/evaluatief bv. 
‘je moet nu minstens even goed doen 
als daarnet’

Presentatie taak: test bv. ‘Je zal een 
test krijgen waarbij je figuren uit dit 
boekje moet namaken’

Type betrokkenheid: ego-
betrokkenheid bv. ‘als je opnieuw 
trots wil zijn op jezelf, moet je het nu 
minstens even goed doen als 
daarnet’ 

Negatief 
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(Be)Vragen Bevelen

Kunnen Moeten

Voorstellen Horen

Zou Verwachten



De wijze waarop taken, instructies en opdrachten worden gecommuniceerd is van fundamenteel 
belang of kinderen bereid zijn om medewerking te vertonen of zich eerder rebels opstellen

-> implicatie voor de opvoedingspraktijk: ouders kunnen proberen woorden zoals ‘moeten’, 
‘verwachten’, ‘horen’, etc. Te vermijden ten voordele van woorden zoals ‘kunnen’, ‘voorstellen’, en 
‘willen’.

Thema 2: Duiding

Waarom? Daarom!

Over het belag van een zinvolle uitleg

N = 136 studenten lerarenopleiding – inleidende cursus in onderwijspsychologie

Leertaak = cursus statistiek

Random toewijzing:

- Controle groep: instructie zonder rationale

- Experimentele groep: instructie met rationale -> duiding van waarom het begrijpen en kunnen 

interpreteren van correlaties nuttig kunnen zijn voor leraren

-> zinvolle uitleg = buffer tegen tanende betrokkenheid

Wat te denken van de volgende uitleg?

Dialoog bij de dokter tussen rokende patiënt en dokter

Via duiding kunnen we anderen bewegen tot meer vrijwillige verandering, omdat de verandering 
meer wordt aanvaard.

Het soort uitleg is van cruciaal belang en dient:

- Specifiek veeleer dan algemeen & abstract te zijn (vb. “Belangrijk voor later”)

- Persoonlijk zinvol te zijn <-> zinvol voor ouders

- Nieuwe informatie bevatten <-> vanzelfsprekend


- > zonet, dan dreigt de geboden uitleg over te komen als preken en overtuigen

- Hoeft niet persé cognitief, maar kan ook ervaringsgericht zijn 


- Vb. Open haard; met of zonder fluorhesje fietsen

TIP: ouders kunnen proberen een zinvolle uitleg te geven

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.

Thema 3: Weerstand

Hoe omgaan met opstandige kinderen?

Het belang van perspectief inname

Een opstandig kind = interessant veeleer dan irritant

Probeer met weerstand mee te veren <-> overtuigen, trekken & sleuren!

Dialoog: terug naar de keukentafel!

-> Wat zou jij dan willen eten?

Hoe? Drie strategieën 

1. Toon zelf interesse en probeer 

nieuwsgierig te zijn -> laat toe om echt te 
luisteren <-> eigen opinie projecteren


2. valideer/erken het perspectief van het kind

3. Geduld is van goudwaarde -> ritme van 

kind respecteren

Hoe jongeren aanmoedigen om vervelende 
activiteiten uit te voeren?

TIP: weerstand is interessant veeleer dan irritant!

Ouders kunnen proberen om in deze situaties

- … 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 (bouwtseen ‘stem’)

- … een goede, zinvolle uitleg te geven voor de opgedragen activiteit (bouwsteen ‘duiding’)

Thema 4: De cruciale rol van inbreng 

Keuze als hefboom voor autonomie

- Gebrek aan keuze: “Vandaag hebben we courgetten/boontjes voor lunch”

- Keuzeconditie 1: “Vandaag hebben we courgetten of boontjes. Je kan kiezen welke groente je 

wil eten”

- Keuzeconditie 2: “vandaag hebben we courgetten en boontjes. Je krijgt beide groentjes op je 

bord en je kan kiezen wat je zelf wil eten”
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Opdat de aangeboden keuze als motiverend wordt ervaren is het cruciaal dat … 

- Aantal aangeboden opties beheersbaar is -> keuze-competentie

- Aantal aangeboden opties betekenisvol is vb. Je mag kiezen tussen dweilen of strijken

- Er geen subtiele druk wordt uitgeoefend op één optie vb. ‘Je kan kiezen tussen een korte of 

lange broek, maar als ik in jouw plaats was, dan …’

Optiekeuze: keuze uit een menu aan opties = wat er kan gedaan worden

Actiekeuze: keuze over hoe ze de taak aanpakken

- Wanneer 

- Met wie

- Volgorde 

- Waar

TIP: ouders kunnen proberen om keuze & inspraak te bieden

Ouders kunnen proberen om via dialoog kinderen keuze en inspraak te bieden. Deze keuze kan 
bestaan uit wat jongeren al dan niet doen (optiekeuze), maar soms is dergelijke keuze niet 
mogelijk of wenselijk. Als ouders de aard van de activiteit kiezen, dan kunnen jongeren nog kiezen 
wanneer, hoe, waar of met wie ze de activiteit uitvoeren (actiekeuze). Zo kunnen ze ook weerstand 
ontmijnen.

Keuze geven - jonge kinderen:

- Opruimen: “Ruim jij de legoblokken of de puzzels op?”

- Kledij: keuze uit verschillende outfits (afhankelijk van weersvoorspelling)

- In bad gaan: “wil je graag nu in bad of eerst nog eventjes spelen?”

- Mensen begroeten: “wil je oma graag een zoen of een high five geven?”

- Eten: kinderen zelf laten opscheppen hoeveel ze van alles willen eten

- Melk gemorst: “help ik je een handje om de melk op te ruimen of doe je het liever alleen?”

- Autostoel: “wil je zelf in de autostoel gaan zitten of mag ik jou erin zetten?”

Keuze geven - oudere kinderen

- Huishouden: “Help je met de afwas of stofzuig je de keuken?” “Stofzuig je vanavond de living 

of liever morgenochtend?”

- Huiswerk maken: “maak je eerst je huiswerk of ontspan je liever eerst even?” “Wil je voor of na 

het eten je huiswerk maken?”

- Lesinhoud: kinderen laten brainstormen over wat ze in de lessen graag aan bod zouden willen 

zien komen

- Huiswerk maken: leerlingen laten kiezen uit verschillende oefeningen om btw maken.

- Rust in huis: “zet je de muziek een heel stuk stiller of een klein beetje stiller maar dan jouw 

kamerdeur dicht?”

Thema 5: zouden beloningen misschien strategie zijn?

Hoe motiverend zijn beloningen als kinderen/jongeren reeds geboeid zijn door de activiteit?

Studies in de jaren 1970 & 1980: Impact van beloningen op taakplezier (intrinsieke motivatie) bv. 
Sticket voor het maken van een tekening

Studiedesign:

- Intrinsiek motiverende taak: Soma-puzzels

- Éénwegspiegel

- Vrije tijdsperiode

Om de demotiverende impact van beloningen op leervreugde te duiden, was een copernicaanse 
revolutie in de psychologie noodzakelijk

De zaak is nog complexer!

Vaststellingen

- Verbale beloningen = positieve feedback speelt in op de competentiebehoefte


- > dit is niet noodzakelijk het geval:

- Vb. “Je hebt die taak uitgevoerd, zoals ik het van je verwacht had”

- Vb. “Toon eens dat je een flinke meid bent!” “Flink zo, Katrien!”


- Materiële beloningen - zullen vaak autonomiebehoefte frustreren en spontaan 
persistentiegedrag ondermijnen 

- Onverwachte beloningen


- Controleren gedrag niet

- Vaak erkenning van competenties

- Kunnen wel verwachting creëeren van herhaalde beloning!


- Soorten beloningen

- Taakgebonden = deelnemen of uitvoeren van een taak

- Competitiegebonden = afhankelijk van prestaties tov anderen
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- Prestatiegewonden = afhankelijk van het neerzetten van een specifiek resultaat: bevat dus 
informatie!

- > krijgen van prestatiegebonden beloning

- > mislopen van prestatiegebonden beloning: er is slechts een ‘handvol winnaars’


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, en 
dan nog.

Maar wat als kinderen/jongeren de activiteit nu 
echt vervelend vinden? Is het geven van een 
beloning dan gerechtvaardigd?

Het springplank of overbruggingsargument 
nader bekeken

Experimenteel onderzoek naar de rol van 
beloningen voor vervelende activiteiten = 
schaars. Men stelt vast dat …

- verder werken aan de activiteit in de beloningsgroep niet wordt ondermijnd, maar ook niet 

bevordert = kwantiteit van persistentiegedrag

- kwaliteit van het persistentiegedrag is verschillend: kinderen werken wel verder, maar beleven 

activiteit verschillend = gebrek aan authenticiteit

Samenvattend: het effect van beloningen is afhankelijk van de toegekende evaluerende en 
sturende dan wel 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 zijn 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, ze 
gaan gepaard met een minder authentieke volharding, getuigend van een interne gespletenheid 
tussen gedrag & gevoel


TIP: probeer het gebruik van beloningen te beperken

‘Echt motiveren betekent niet dat men mensen van buitenaf met allerlei middelen in beweging 
brengt en stuwt. Dat doet men met muilezels en ossen. De echte motivatie is de kunst een ruimte 
te scheppen waarin mensen het de moeite vinden om zichzelf op gang te brengen.’
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